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"Paris é, mcsimo d*irante este
periodo doloroso da guerra, uma
terra dc extraordinário exotismo.
Que de curiosidades e que de
fantasias!

Hontem, á noite, com dois ami-
gos. visitámos um cinema clan-
destino, ipara os raros apenas,
como se diria nos bons tempos
literários do decud&snío e do
symbolisníio, niuito antes «lo fu-
turismo. Mas o aiiiiimatographo
que vimos é iim mixto de missa
negra e dc missa cor de rosa. Is.
to é, para cantar os discípulos
do satanismo de Karl 'Hujattàns
cos «Iisciipulos do 'Snohisinio mor-
bi(|o de Oscar Wilde

Nesse cinema... para os raros
apenas, de um esthelicismo refii-
nado, vimos um» condessa i russa
aiithcnlica, duas girls Ao Olym-
pia, um senador estrangeiro...
e nenhum franecz.

Convém notar que o animnto-
graipho satânico só funeciona
das 11 horas da noite em diante.
E 110 fundo de uni jardim anis-
tocratico do mais luxuoso bairro
de Paris."

(Da ultima Carta de Paris, do
Sr. Xavier dc Carvalho.)

"' ""l,-AJer'futuro, 09 historiadores
como já teye^oj.-jitfstj}-»;

^-infância foeroiej

veludo negro, pódc parecer estranhavel ás
alieas eandidas — pois parece que ainda
ha quem goze essa bemaventurança sobre
a terra, — que no Paris convertido, tio
Paris expurgado de todos ds peccados de
Mqntmartrc, que era uma espécie de ar-
mazens do T-ouvre do vicio, emquanto os
heróicos c rebarbativos poilus avançam
no Somme e reconquistam os baluartes
de Verdun, exista oceulto nos arvoredos
de um jardim soi-disant aristocrático um
cinema clandestino, onde algumas des
equilibradas e alguns clientes desilludidos
de Drown-Sequard, vão procurar, alta
noite, excit.mtes ccrcbro-cspinaes. Fran
camente, você acha issosurprchendente?

Não. eu não achava surprehendcnte se
não a salada de camarão.

O meu elegante amigo, que voltou inv
mensamente. philosophico do acampamento
dos Affonsos, proseguiu:

1 —A guerra, collocando o homem em
face da morte e constrangendo-o a Jogar
com ella a cabra cega, está-nos sendo
falsamente apresentada como uma purifi-
cadora. Sem duvida, ella é a terrível sei-
leccionadora da espécie e ella faz emergir
das profundidades inconscientes do pensa-
tivo animal que é o homem a coragem e a
bravura. Incontestavclmente, ella é a es-
cola suprema do sacrifício, mas seria dif-
famar.a espécie humana pretender:que,p

tyfèmõ 9ôHaitabiíi,id; »r.

dir e impor as noções de disciplina,
coisas de que niuito carecemos, e
sem as quaes não ha nacionalidades
verdadeiramente dignas desse nome,
organizadas e fortes?

E' a passagem dos moços pelas fi-
feiras do exercito; instituição cujas
razões de existir são o amor da Pa-,
tria eo espirito dc'obediência, de
solidariedade e de sacrifício. Foi por
isso que Bilac preconizou essa pas-:sagem, como capaz de reerguer o
caracter nacional, isto é, de tirar-nos
da confusão e do abatimento que se
têm perigosamente alastrado...

O que se tem passado cm relação
ao sorteio militar illustra preciosa-mente a profundidade e extensão dos
phenomenos de desorganização a quealludimos e que precisam de ser
energicamente eliminados.' Foi ho império, quando eram ain-
da niuito vivas as dolorosas lições
da guerra do Paraguay, que, pela pri-meira vez, se cogitou do serviço mi-
litar, ~ fazendo-se tuna* lei — aliás
perfeitamente razoável para o meio
e para o tempo. Mas, os annos pas-s-aram, veiu a Republica, houve qua-trierinios extraordinariamente fe-
cundos, como o.do:eminente-Sr. R0.

JUlEMÜÍái-ii'' ãBHDBâ £ãs

ras e 45 minutos d-eixou o seu gabi-
nete de trabalho e, acompanhado do
capitão de corveta Protegenos Güi-
marães, director «Ia Eácol.a' Naval de>
Aviação, partiu pwá£ia ilha do Bo-
quelrão, onde íol ^bsèjWar o anda-
mento da construcção «To novo paiol
de pólvora.*S. Éx. aproveitou a opportunldad©
para visitar também o local onde vai
ser brevemente construído o "han.-
gar" para os hydroplan.os da arma-
da, e a ilha do Rijo, onde sera insta'
lada a- Escola Naval de Aviagão,

<> «UM '

Iniciativa infeliz. ,,

Segundo corria liontem e por informa-
ções fidedignas, parece que alguns minis-
tros do Supremo Tribunal foram procurar
o Sr. presidente «Ia Republica para soli-
citarem de ;S. Ex. a^ nomeação de um
digno magistrado para a vaga aberta no
Supremo Tribunal com o fallecimcnto do
saudoso Dr.. Enéas Galvão.

O magistrado em questão é, de facto,
dos que mais honram a judicatura nacio-
nal e a sua escolha seria um acto feliz
do governo; mas não quer dizer eme ou-
tros, por igual dignos da honrosa inves-
tidura, não mereçam a nomeação, estando
nas condições requeridas pela Constituição
Federal.
•..Temos apenas de .estranhai que alguns

nijn^.stjòs.dft'Supremo.;Tijibunal, não con-

cto Ferreira da Gaima para exercer b
cargo do 3o pharoleiro do pharol dos
Abrolhos, no Estado da Bahia.

¦ —

O Sr. ministro da marinha, por
portairia de hontem, exonerou o.«ia-
pitao de corveta Oscar Alberto Lins
de Azevedo do cargo de immediato
do -cruzador "Republica", que Se
acha actuálmente em Santos.

S. Ex. nomeou para substituil-o o
capitão de corveta Fernando Ferroiria
da Silva.

F.oi nomeado por acto de hontem,
do Sr. ministro da marinha, paira o
cargo de ajudante do Arsenal de Ma-
riinha desta capital, o capitão Aa cor-
veta Vicente Augusto Rodrigues.»

Ja se acham concluídas as obras
de repao-ação e novas instalações da
fortaleza da Lago, segundo còmmu-
nicação do coronel Ayres Ancova,
encarregado desses ' trabalhos, ao
commandante da 5" região militar.

O Sr. ministro da guerra designou
o capitão Luiz Mariano de Andrade
para dirigir o serviço do montagem
dos apparelhos de força © luz eie-
ctrica na, fabrica de pólvora da Es-.
trella.

Pela -ultima vez, reune-so - hoje, âs
11 lj'2 horas, na sala do soryleo do
saude da 5a região militar, à junta,
incumbida de Inspeccioniiar os volun-
tarios por um e. dois annos.

InAlf AL11U h rJiUUuii^AO

A' vista das irregularidades verifi-
padas, nas.provas esçriptas dos con 7"ia -paira^èntèiidentes, i realizados,

i.r'*i«.».<fiJi
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As agitações agora, como antes, Jcvan-
tadas em torno da afflictiva situação in-
terna do paiz, não podem deixar de im-
pressionar, e vivamente, os espíritos con-
senadores c ordeiros pelas sombrias amea-
ças que fazem pairar sobre a tranquili-
dade publica.

Ao lado de confrontos inadmissíveis e
apaixonados entre as obsoletas institui-
ções banidas a 15 de novembro dc 1889 c
as que alvorcecram nessa data. impere-
cível da nossa historia, surgem, sobre re-
visão constitucional, idéas entre si in-
compatíveis, cuja multiplicidade bastaria
a tornal-as todas inviáveis c inseguras de
victoria, entre profundos abalos para a
nacionalidade, já abalada por formidável
crise econômica.

Mas a inviabilidade das differentes re-
formas constitucionaes projectadas, faria
cessar estas agitações funestas á marclia
retardada do nosso progresso e embara-
cosas do dever que aos assiste—e que to-
das as outras nações pacificas estão cum-
prindo, de trabalhar e produzir .para os
paizes em guerra ?

Evidentemente não, por que não ha
«essas agitações uma razão politica, más
,sim, e talvez insensivelmentc, uma per
«raanèite orjçeitti.w<^Qntl«ii,';,ii o.-,,.'¦:•¦¦ 1..'.

«mado
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tof^fjo^üsS?4:ní,
Ita'"de Gdifry, no tlieatrd Mu-

fjt^in^i;vípifc(Wo, presidia aos destinos po-
.'Íhi(!ôs";"'t!a 'Republica 

o austero varão, Sr.
Wencesláo Braz.

Que leitura «vtbraente seria para nós
essa obra pheiiomenal, om que um douto
brasileiro do século XXIII nos descreve-
rá, com a incsiwa irhetor.ica transfigura-
«fora com que Walter Scott descreveu os
bardos, os oavailciros e as oastellãs da
Idade Média! Eu creio que as metamor-
phoses na ordem dos sentimentos, dos
pcnsa.mehtos, dos conhecimentos e dos as-
pectos sociaes serão no século XXIII, em
relação ao nosso tenipo elementar — se
bem que já semi-iiantastico, — muitíssimo
mais consideráveis «lo que eram os aspe-
ctos medievaes em relação á érpocii do
romancista do Ivanhoé, Não é ipossivel
garantir que no anno de 2222 já se não
agite, com a mesma turbulência sobre o
nosso planeta, a .mísera c altiva espécie
humana, mas é . absolutamente verosimil
a desconfiança, .por cxemlplo, de que a
esse tenvpo as industrias creadas pela
imaginação dos titar.icos .pygmeus, ha-
jam 'devorado todo o cairvão da terra,
e que as florestas estejam totalmente con-
vertidas em bibliothccia's, De que matéria
será composto o volume em que, no anno
2222, o historiador carioca descreverá a

• Avenida Rio Branco ainda com os fun-
dos dos «eus .palácios defrontando as ri-
banceiras vermelhas c abruptas do morro
do Castelío, a City Imiproveonents infes-
tando dc miaímas pestilentos a Avenida
Beira->Mar, por onde ipasseavam, ás tar-
des, nos seus automóveis rudimentares,
movidos a gazolina, as elegantes vestidas
tcjrundo a moda decretada pela fantasia
delirante dos Paquiii e dos Poiret? E
terá, ao menos, suecesso, essa obra for-

. ... midavèlde evocação- histórica,, om que se
co-mmentará — não sem controvérsias nas
academias, — o Pall Mall, «le José Antônio
Jní-é. como liojc se consmentam Herodoto
e Juvenal?

Sim. eu presumo que essa obra consi-
dcravcl, que converterá em grave assum-
pto erudito as mais pijeris frivolidades
actuaes, alcançará um ruidoso suecesso e
que as fre«|iieiitadoras da Lallet ali serão
descriptns com mais 'veros.imllhança, em-
bora com menos estylo, ipor esse sublil
onalysta — inevitavelmente sócio da Aca-
deinia .cc for um meãnkrb da faniilia ven-
turosa de Esculapio, — do que o foram
pelos seus distraídos contemporâneos-.

E c .paTii elle, á distancia formidável de
tres s-eculos, que eu escrevo, num dia de
wl chadiníejantc, este artigo ful.il, no
terceiro anno trágico da grande guerra,

1 ({liando o Dr. Eduardo França nos cx-
.1 plica porque o Brasil é uma nacionalidade

"acroplanica" (e como vai ser apreciado
no anno 2222 este expressivo qualificati-
vo íl, c depois de me haver instruído com
a leitura du "Carta dc Paris", cm que o
meu mil amigo Xavier dc Carvalho, cavai-
leiro da Legião de Honra, excita as
curiosidades mórbidas dos exilados com
o annuncio de um cinema clandestino,
fuiiceionaiido altas horas da noite no res-
guardo de 11111 jardim aristocrático, e onde

, uma condessa russa, duas girls do Olym-
pia (01Í r.anglajs va-t'il sc nichcrl) e um
senador esHangeiro se deleitam com "'uni

mixto de missa negra c de missa cor de
rosa" (sic) dedicada aos discípulos do sa-
tanismo hypetlholico do convertido Huys-
maus e do snobiámó vesanico do caiu-
mniado Oscar Wilde.

Eoi o meu amiçio X..., da "esquadra

doré.e do príncipe dc'Rodenbov.rg, que 1110
deu a ler a chronica picante, emquantb
esperávamos pelo almoço no branco hall
elyptico do Hotel Central, decorado no
goslo viennense, c que é, emfim, no anno
dezesi'l'9 do século XX, o nosso primeiro

. hotel sem baratas e onde é possível cn-
cortrar em pequeninos aposentos, edifica-
dos por um Gulliv-r arcliitcctó para boné-
(punhas de Nuremberg, um ambiente de
con foi to civilizado.

Sem reclame para o cordcn-bleu 3c
Mme. Martbã Niedcrbcrger, a sua salada
de. camarão, sauce remoularde, é exceb-
lente, c devo fazer justiça ao bom pala-

á dar dos esthetas elegantes que se acostu-
maram ia ir almoçar ou jantar, ao som
das csardas e das \r..'iUs bohemias do
quinteto Pikman, n< /sala ouro e branco

^-jjíp hot'7«la praia do Flamengo.
Emquanto eu prestava attenção á sala-

da de camarão c a um berel de veludo nc-
gro, o meu amigo prodigalizava-se em
commentarios sobre a surpresa iiijustifí-
cada n' o escândalo dcsrazoavel com que
fóra liiía no liio a chronica do corre-
spondente de Paris.

•—Certamente, n:c dizia elle, interce-
plaiido-nic a contemplação do berel 'Ac

¦ ,<, líil-.F^.^^sJSpcorijespontifer; ^jnaitinjaiof«3«««li«lade; ¦¦t/fr
ciai aos períodos'3é guèfra, haveria Se
eonsiderar-se como inexistente o exemplo
Ininterrupto da Historia, que nos offerece
o espectaculo das sociedades as mais li-
cencíosas nos tempos de guerra? E! ex-
actamente contando com essas reacçõe»
eróticas, estimuladas pelo excitamento ner-
voso diante da ameaça da morte, que 03
governos organizam a repressão do vicio,
que em Berlim se fecham os iupanares e
que em Pari9 se cerram as portas das
hoites, das cavernas c dos restaurants 

'de

nuit e se supprime a profissão dolorosa da
rodeuse: esse pobre morcego da volúpia
humana, como se prohibe a venda do ab-
sintho, que foi o maior propagandista do
anarchismo. E' uma simples questão de
prophylaxia social e dc decoro, pois nen-
hnm legislador francez ou allemão suppoz
possível o, extermínio do vicio por um
simples decreto redigido ao som dos ca-
nhões 110 Mame oií do tropel .dos 'cossa-

eoà na Masuria.
Approyei cçm um aceno de cabeça

aquella eloqüência 'deduetiva, e foi então
--e agora eu,me torno o porta-voz que
transmittc informações ao historiador do
anno 2221 — que o meu amigo con-
clniu: 

'¦¦ 
. . .. f/Si) •„ -

—Onde se viu Jamais uma civilização
sem o vicio? Por acaso o sertão de Minas
não é muito mais virtuoso do que o Rio?
Mas, como seria possível edificar esta ci-
dade já esplendida, fruto do conflicto de
milhões de desejos impuros, num regimen
austero? Com que direito sc sttrprehende
e escandaliza o carioca pelo facto dc exis-
tír um cinema clandestino em Paris? Por-
ventura esse cinema gangrena a França
e abre. uma brecha por onde a torrente
allemã possa attingir o Arco do Trium-
pho?
. Posirivii.mcnte, o cozinheiro de Mine.
Niederberger tempera excellentcmcntc a
sauce remoularde da salada de cámarõec.

Cqrlos Malheiro Pias

A
_0 Ministério da Guerra vai, afinal,

pôr em execução a lei do sorteio mi-
litar. E', peto menos, o que toda a
gente acredita e espera, diante dos
editaes que elle faz a ffixar e das no-
ticias a respeito publicadas pelos jor-naes. E' o caso de sc dizer que jánão é sem tempo.:.

roucas leis poderão ter para o
Brasil a importância e a utilidade
dessa. Em primeiro logar, attende
ella ás necessidades indeclináveis e
sagradas da defesa nacional. E os
exemplos da guerra européa ahi es-
tão para mostrar que, desgraçada-
mente, apesar de todo o progresso
realizado pela humanidade, os povosnão podem viver tranquillos, confian-
do apenas em expressões theoricas
da moral, do direito e da justiça. Tão
elevadas conquistas de nada valem se
contra cilas se desencadeia a loucura
da força. E, como nada prova ou
indica que o caso da Allemanha e dó
kaiser fique sendo único no mundo,
todas as nações, pelo mais elementar
dever dc previdência, precisam não
poupar esforços c sacrifícios afim
de estarem preparadas para qualqueremergência. Depois, no Brasil, a
obrigatoriedade do serviço militar
tem ainda a utilidade particular queOlavo Bilac assignalou com o seu
verbo duplamente üluminado pelotalento e pelo patriotismo.

Até hoje, por circumstancias di-
versas, _ a começar pelas geographi-cas, pois o Brasil tem extensões des-
mesuradas, onde os problemas de po-voantento e de communicações são
difficillimos, ainda não consegui-
mos nos organizar suficientemente.
Graças a iitsufficicncias de educação,
falta-nos o espirito pratico, a capa-
cidade de systematizar — qualidades
de que o desenvolvimento é indispen-
savel á grandeza dos povos moder-
nos. Pela combinação de taes fa-
ctores de ordem material e moral, é
que vivemos pessimamente, assober-
bados por uma immensa confusão
econômica, social e politica, de que
os desastrosos cffeitos são interrom-
pidos por crises de desafogo e prós-
peridade quando ascendem á presiden-
cia homens excepcionalmente dota-
dos do talento de governar.

Qual o mais seguro meio dc com-
bater o analphabetismo, de dispertar
os sentimentos de civismo, dc diflun-

Seljía coisa qüe,fÍfô"íalfè^o1^8|[
é a fecundidade legislativa.' .Fazemos1;
leis para tudo e a proposittf'«3è tudo?
O Congresso não desdenha de descer
a minúcias inteiramente ridículas,
calculando a gazolina para o coíisu-
mo dos automóveis officiaes ou que-rendo determinar as condições em
que aos nossos representantes no es-
trángeiro é permittido visitarem o
seu paiz, São minúcias adminístrati-
vas, de pura alçada dos ministros ou
dos chefes de secção, e a missão do
Congresso é de fazer os orçamentos
e as leis de caracter geral. O legis-
lativo, porém, intervém em tudo, não
recuando diante da falta de propo-
sito e até do disparate.

E é talvez por isso que em paiz ai-
gum do mundo, mais «5o que aqui, as
leis existem para não ser cumpridas.

E assim as de menor importância,
como as do máximo alcance para o
desenvolvimento c o fortalecimento
dp paiz, podem igualmente ser esque-
cidas e postas dé parte. Tudo depen-
de do capricho, das circumstancias.

Ora, o que as nossas altas autori-
dades militares devem agora ter em
vista é que, para a execução integral
da lei do sorteio, as cireunistancias
se tornaram esplendidamente favora-
veis. De certo, ha ainda certas diffi-
culdades a vencer. Das listas, por
exemplo, enviadas a fabricas, casas
de commercio e outros estabeleci-
mentos para que os seus directores
informassem sobre os empregados
com idade para o serviço, muitas não
foram devolvidas ou o foram em
branco. E' natural, tratando-se de
uma medida a que ninguém estava
habituado e da propensão para as
attitudes protelatorias e de descuido.
Era mais commodo não responder e
muita gente o fez, naturalmente. Es-
tas coisas aqui não têm, cm geral,
conseqüências...

E' preciso, porém, e exactamente
levando em linha de conta mais esta
lição, insistir .e executar a lei do sor-
teio. A Nação, neste momento exce-
pcional, não só a aceita, como a de-
seja. E com alguns annos de trabalho
terá ella adquirido a-ef ficiencia ne-
cessaria.

E assim será, sobretudo se fizer-
mos afinal o recenseamento da popu-
lação do Brasil, de que tanto preci-
samos. Parece incrivel que num paiz
em que as vicissitudes oceorrentes
não inutilizam a capacidade dc expan-
são e desenvolvimento, que tantos an-
nos se tenham passado sem um recen-
seamento e tanto mais quando o ulti-
mo a que se procedeu foi notória-
mente dos mais imperfeitos. ci

Ao problema militar, como ao eco-
nomico, o recenseamento profunda-
mente interessa. E poderemos conse-
guil-o desde que se montem tentati-
vas bem intencionadas e, sobretudo,
menos apparatosas que a do qua-
tricnnio passado.

O Brasil precisa saber a'quantas
anda; precisa de ter disciplina e or-
ganização. Tenham os nossos homens
públicos isso sempre em vista e em
tal sentido orientemos a sua acção.
E não se diga que é ocioso insistir
sobre verdades corriqueiras—mas de
que com facilidade nos desviamos...

_ í;itóetestó«V^éí;ètreé^aV
. iK^ativa^eQnstmícíoríaèèi- -"'

, f^Meíà^poder.«5x^11^^^.^«jí
ittfario «Tc uma atttorlilaiÍ«v essencialmente'
-politica'. Se acaso attender ao pedido
desses ministros, adquire o direito a uma
gratidão que <1c algum modo poderá in-
fluir no animo dos juizes, quando estes se
hajam de pronunciar'sobre matéria a re-
speito. da qual o governo, tenha qualquer
interesse de ordem politica. E, se o Sr.
presidente da Republica tiver de nomear
outro candidato, deixando de attender á
solicitação desses ministros, «jije o foram
procurar, certo é que .1 falta; «lé attenção
do presidente poderia induzil-os/a senten-
ças cm desaccordo com a Justiça, sempre
que nellas pudessem descobrir qualquer
interesse poüjico por parfe-do governo,
quç sc recusou a lheB satisfazer um pe-
dido dc tanta imporfimeia.

Devemos fazer justiça rigorosa aos ml-
nístros e ao presidente; mas^como todos,
ministros, presidente e simples cidadão?,
somos humanos, estamos sujeitos ás con-
lingenbias da fraqueza humana e, no mi-
nimo, a opinião poderia Vrixergar tios
arestos da nossa Córto.,-iiiiprj^na, em que-
stões correlatas com a política, umwrc
didum possivelmente eivado dc stispeição.

O Supremo Tribunal de ie ser um tem»-
pio onde o direito se abriga sob a prote-
cção de homens, dotados, cm gráo emi-
nente, de sentimentos de imparcial sere-
nidade e libertos de paixões. Poderiam
os ministros que procuraram o Sr. Weu-
cesláo Braz ler evitado essa situação em-
baraeosa cm que se collocaram a si c o
presidente, deixando que este exerça sein
suggestSes estranhas o direito de livre es-
colha do futuro ministro, cuja nomeação
depende unicamente «lo critério do chefe
do executivo e do controle do Senado.

r+- 1
O almirante Alexandrino de Alen-oaiv-.rninist.ro da marinha, offitíouhontem ao 1'- secretario da Câmarados Deputados enviando-lhe as Infor-magoes solicitadas pela commissãode marinha daquella casa do Con-sresso Nacional, sobre os navios doguerra que se acham nos diques efora delles.

O rindo do trabalho não permittia ou-ur as vozes mais echoantes da politica.*'Com o governo de Prudente sc encerra!
o .período áureo e promissor da Nação;
Áureo dc materialidade pelo desquvolW
mento do trabalho c da producção,?.p'eliiÍf'
empreendimentos que nasceram,.;'fai>r*i!
cas que sc levantaram, pelas indusa
que se crearam, pela assombrosa eyfijjffii
não do comniercio e pelo notável aia^í4,-'
mento dos transportes e das commualM.-''
çôÜiv. Áureo de iiitcllcctiialidade pefiSS^
colas c academias que se fuiularaiáp 

'

progresso das letras e pela avidéj
que 0. poyo se instruía. Áureo dê"
mento pelo civismo, que vivia no c
da mocidade, pelo progresso das j8jartes, pelo culto das differentes rçliçfl
pelas obras pias que se espalharam! 

"
missor de moralidade, porque sò.-,^-.
caminho se alcança o conheciniei^tfl•"''
moral.

--'¦"''¦"iV
No periodo governamental segui»it'«j

queima-se a. moeda nacional, suspentVeÍMí
se obras c serviços públicos indiáp:Ôns|Íi";
veis, diminuem-se vencimentos, jogara^»*.
á' miséria', servidores da Nação o ¦'4lí%c-4V
portação desce de i';òii.òoo a'735'.ootj,. 

'.'

tos. ^i#í»"*ja
^::isiA^::"^

V:-.!.

;, ^jnpps^Salles, o presidente justo eganas

LíV.
•:&!*

Congresso da Balda.

A

O tempo.
Abafado e eom excessivo calor correu

todo o dia de hontem. que amanheceu
com céo encoberto. Para a tarde, o eco
ficou limpo, predominando, então, calma-
rio.

A temperatura oscilou entre 22*^, ás
a,\o, e 2çt",7 ás 11,50.

EDIÇÃO DK HOJE: OITO PAGINAS

Seguiu hontem, á noite, em viagem
de inspecção á linha do centro, o Dr.
Arrojado Lisboa, director da Estrada
de Ferro Central do Brasil.

O Sr. ministro da justiça, nomeou
hontem José Cunha Gomes para
exercor o logar do 3" official da Casa
do Detenção, durante o impedimento
do effectivo Rosaldo de Azevedo
Rangel, que se encontra, licenciado.

representação das minorias é uma
coisa muito bonita, dessas que os candi-
datos á presidência dos Estados não dei-
xain de incluir nas suas plataformas. Mas
também a apresentação de chapas comple-
tas é mania que os presidentes não põem
de parte com facilidade. E* interessante
notar que essa preoecupação das represen-
tações unanimes não impede, antes incita
as terríveis crises políticas que irrompem
por toda a parte...

E comprehende-sc, aliás, porque: as op-
posições recalcadas, quando conseguem
abrir uma brecha não sc contêm, irrom-
pcm numa força cega c formidável.

O Sr. Antônio -Moniz, quando cândida-
to á governação da Bahia, esteve den-
tro da regra, promettendo garantir a Te-
presentação das minorias.

E agora, que é governador e o Parla-
mento estadoal vai ser renovado — nada
é mais agradável do que verifical-o 
saiu fóra da regra... •

O Senado bahiano renova-se biennal-
mente, pelo terço, que.é de sete senado-
res. Para as próximas eleições só seis no-
mes foram apresentados na chapa dos si-
tuacionistas.

•A Câmara tem 42 deputados e somente
30 nomes contém a chapa official. Ficam
assim 12 vagas para quem melhores ele-
mentos tiver.

O Sr. Antônio Moniz cumpre assim, in-
tcgrahnente, os compromissos da sua pia-
tafórma. O caso, no scenario da politica
brasileira, não c assim tão commum, que
o elogio da sinceridade do illustre homem
publico não mereça ser feito.

O Sr. ministro da marinha, atten-
dendo a um podido do seu collega
da agricultura, expediu as necessa-
rias ordens para que o'governo mill-
tar de Fernando de Noronha acolha
e permitta a permanência, naquella
ilha, do praticante Ataualpa de Aze-
vedo, em serviço do Ministério da
Agrioultur.

Tendo os professores da Escola d-eAprendizes Marinheiros do Maranhão
dirigido ao Congresso Nacional uma
representação solicitando honras mi-
litares, patentes e outros favores, o
almirante Alexandrino do Alencar,
ministro da marinha, officiou hontem
ao secretario da Cauiara dos Depu-
tados enviando esclarecimentos so-
bre u. alludida pretensão o dando a
sua opinião absolutamente contraria
sobre o pedido daqtielles funeciona-
rios.

O almirante Alexandrino de Alen- I O Sr. ministro da. marinha, porcar, ministro da marinha, as 13 ho- portaria de hoiiiem, nomeou Benedi-

imei
g$«,osva^ essa^tiaffob^piiêii
Inveridicos e tala^ántès';. 

'IRémetto--'• 
oòrf

reio."
O facto que suecintamente o nosso cor-

Tcspondcnle nos communica é o documen-
to mais flagrante e indiscutível, que aos
leitores podemos fornecer, do estado de
anarchia em que se-encontra Matto Gros-
so, e do desplante com que os assalarta-
dos do coronel Pedro Celestino e do seu
titerc Caetano de Albuquerque tripudiam
sobre a Constituição, sobre a lei.

Temos, pois, que os empregados dos
telegraphos da estação de Miranda, nums
inconscicncia verdadeiramente alarmante,
sc arrogam a ousadia de sc arvorar em
censores dos despachos que por aquella
estação se pretende transmiltir, chegando
ao cumulo dc discutirem e pretenderem
aquilatar da veracidade ou inverdade das
noticias que, com destino aos jornaes do
Rio, teriam de ser sujeitas a taes inter-
mediarios.

Não. nos consta que haja sido decre*
tado o estado de sitio em Matto Grosso;
onde, que o saibamos, não foi .portanto
estabelecida a censura telegraphica'. Como
é, pois, que os 'funecionarios federaes em
serviço nos telegraphos dc Miranda têm o
arrojo de sc etniscuir cm questões politl-
cas, que em coisa alguma lhes deve inter-
essar, e, o que é mais c peior, não trepi-
dam em discutir com um jornalista a ra-
zão que lhe assiste de affirmar para o seu
jornal este ou aquelle facto ?

Agora se vê claramente que a tropilha
que, a mando do general Caetano e do
ca'beciiha Pedro Celestino, campeia pelo
infeliz Estado -soube e pôde encontrar se-
quazes nas .próprias repartições publicas
sujeitas á administração da União, tornan-
do-a asslrii, indirectamente>' cúmplice das
verdadeiras tropelias «jue naquelle. Estado
se estão ha muito praticando.

Esses assalariados do general Caetano
deram, além do mais, provas de uma phc-
nomenal imbecilidade, pois que pelo pro-
iprio telegramma que acima reproduzi-
mos sc verifica que o relato dos aconte-
cimentos foi apenas retardado, a não ser
que os cclcstinistas venham ainda a appre-
•hender a carta que nos 6 dirigida.

O desplante dessa gente é tamanho que
não nos admiraríamos muito se assim
viesse a acontecer. 1D0 general Caetano de
Albuquerque, do coronel Pedro Celestino
e da sua gente ha, infelizmente, tudo a
cpperar.

Desejamos apenas que nos digam qual
vai ser a attitude do director geral dos
telegraphos em face dc tão extraordinária
ousadia, de tão inqualificável procedi-
mentó.

Muito nos interessa a informação sobre
a attitude do director dos telegraphos,
para sabermos também como havemos de
commcntal-a.

Foi posto á disposição do com-mandante da i" região militar o as-
pirante a official Brocardo Bicudo,afim do servir como Instructor doTiro Petropolitano, eooiedade n. 112da Confederação.

•
O Sr. ministro da guerra mandou

ficar sem effeito o seu aviso de 11
do outubro ultimo, nomeando com-
mandante da 2" companhia-de alu-
mnos da Escola Militar o Io tenente
Fausto Ferraz d'Elly.

Os orçamentos no Senado.

A commissão de finanças tem-se reuni-
do diariamente, num afan louvável, para
estudar os diversos orçamentos.

Destes, á excepção do do interior, to-
dos já estão em 3" turno, prestes, portan-
to, a saírem do plenário para aguardar
na secretaria que sejam ultimadas as re-
dacções finaes, para regressarem á Cama-
ra", em conjunto, em obediência ao pj-ecci-
to regimental desta casa do Congresso.

Assim, pois, a demora que está tendo
o orçamento do interior, que até agora
ainda não foi estudado nem cm 2* dis-
etissão no seio da commissão de-finanças,
contribuirá para que só depois de meiado
de dezembro possam os orçamentos re-
gressar á Câmara dos Deputados.

Não seria razoável, lógico mesmo, que
o dia dc hoje, em que a commissão não
tem outro orçamento pára estudar, fos-
se d»dicado ao do interior c justiça?

niti8â9i2?p,1 x^^rWsm
•(.. Foram interesse» ,ÇMmpt$i&,-'¦iwifâ
íliiu o 'Sr. -Vieira iSôiiíor^
parte concorreram, quer para a emanei-
pação econômica do Brasil em 1808, quer
para a sua emancipação .politica em 182»,

| 
como foi também por interesses commer-

I ciaes que a Inglaterra reconheceu o im-
I perio do 'Brasil, o que obrigou Portugal
: a .reconhecel-o igualmente."

j 
A abdicação do .primeiro imperador e a

I maioridade do .segiuido.rcsultaram dc agita-

| 
ções políticas nascidasde causas economt-
cas e econômico foi o movei inicial do

i dccennio revolucionário do Rio Grande do
Sul, como de outras convulsões nas anti-

1 gas províncias.
I A abolição da escravatura, sem indemni-
I zaçâo, fez engrossar as fileiras republica-

nas^ e quando o visconde de Ouro Preto
sabiamente buscava, por empréstimos a
lavoura, expandir a producção nacional
que baqueara antes de 13 dc maio, é do
mesmo passo contentar(Sç8/íex-senfiòres de
escravos que o impepjçV'i'íibertara; .era
tarde:_ a Republica "e1tãva*5ftta 

o^ dynaí-
tia foi degradada.

Pelas estatísticas do commercio inter-
nacional do Brasil, que são os índices
dos nossos annos de fartura e de pobre-za, póde-se constatar que os grandes es-
tremecimentos políticos, no novo como
no antigo regimen, coincidiram sempre
com as diminuições anteriores ou conco-
mittantes do excesso de subsistencias pornós produzidas e que a paz interna e a se-
gurança dos governos têm invariavclmcn-
te dependido das cifras da nossa exporta-
ção, como expressão que ellas melhor re-

j sumem do nosso estado econômico.
j- E' que, quaná^p as., industrias encontram
recursos," O povo trabalha,.'produz c não
conspira nem se agita. ...

A^ Republica, lançando na circulação,
por inspiração sábia de Ruy Barbosa, mais
de trezentos mil contos de réis em pa-
pel novo, cm dois annos fez subir a ex-
portação de 255.000 contos .em 1889 a
674.000 em 1891 e garantiu a sua esta-
bilidade creando uma classe de adeptos
até então desconhecida no Brasil: o ope-
rariado nacional. Os senhores dc gleba,
satisfeitos de fortuna, não reclamaram da
Republica a indemnização da proprieda-
de que a nionarchia lhes arrebatara; O
povo esteve sempre ao lado de Deodoro,
que não foi dictador pela magnanimi-
dade de seu coração,

•Em 1892 a exportação se elevou a
784.000 contos para baixar a 705.000 em
1893; em setembro deste anno declara-se
a revolta da esquadra. Floriano emitte
mais 137.000 contos para custeiar a resis-
tencia e, apesar da guerra civil que tala-
va os Estados do sul, a exportação se ele-
va de novo a ,766.000 contos.

A revolta foi vencida porque não houve
a apoial-a legiões de abandonados do tra-
balho.

No governo de Prudente dc Moraes a
exportação subiu sempre até 1.011.000
contos cin 1898. As libras esterlinas attin-
giram ao preço de quarenta mil réis.

Mas o operário possuía quarenta mil
réis para comprar lin a libra. Prudente
pôde reprimir os Ímpetos dc combativida-
de da juventude republicana, que lhe fo!
adversa e viu sem efficacia as energias
cívicas dos mais talentosos escriptores e
arrebatantes oradores daquella época.

O Sr. Calogeras concedeu Isenção
de direitos aduaneiros para 2.000 bar-
ricas de cimento, importadas pelos
Ministérios da Guerra e da Viaição.

O Sr. ministro da fazenda mandou
pagar ti D. Pura Arguellas dc Souza,
viuva do 2" escripturario da Recebe-

? -^ni-'-Rddrígues AlVés' a • piíoducçál
novo siibüi,' embora .pouco, servida pefostv»'.
capitães estrangeiros que affliiirani ao|
Brasil .para a exploração dos melhora-;
mentos com que esse governo se recorrw'
mendou á gratidão da Pátria.

¦Em 1909, a .exportação 'sustentada peloí,
grande augmento de circulação f.iduciaria>!
se elevou a 1.016 contos, e Affonso P'-r.-<
na morre entre as mais sinceras hiani«i-
íestações dé pesar do povo brasileiro. j

De 1910 a 1912, em que- a e»p"e-rtaçã«j!
ascendeu a i.ng.000 contos, só houvd
agitações políticas victoriosas e,m Eslados
distanciados da marclia econômica.

. Em 1913, a exportação desceu a 972.00a'
e enn 1914, a 750.000 contos. "

Não é necessário recordar, porque não
está esquecido, o que foram esses 'loin^
annos de depressão material para o pre-'
stiigio moral do governo c para a traiw
quiilidade 'da Republica. Basta oiliar á «tlU
minação violentado criniinosa .do homem
raçp, que de ha nufííoííannos consuíostan-
ciava a maior força politica 

'surgida 110
Brasil e que isó ella conduzira a seu ler-
mo constitucional o governo do marechal
Hermes. í

Plicnomenos sociaes, ainda mais gra-
ves do que os relatados, occorrc.m-nos dai.
mo.mento a revolução de 1848, em Franca,-
coincidindo com a queda da exportação'
de 1.721 a 1.153 milhões dc francos, e ai
guerra da secessão dos Estados Unidos
éori seguida á diminuição de exportação'
«le 333 ipara 219 .milhões de dollars.

'Estas crises, porém, se resolveram pelo
augmento das emissões c correlativa ex*'
paüfão-do trabalho c <lji iproducção. f

Materialidade" è iiitellectualidadie, repe-^
tiinios, é o binômio do progresso de qual-'
quer povo e onde deixa de haver pródu4
cção, não haverá ordem, nom instrucção,1
nem riqueza material, nem grandeza mo-
ral. O passado será o csquecimcnlo, o
presente a decadência o o futuro a sub-
missão a estranho poder. |

.'Em quaíquer pagina da historia do num-
do está a 'lição. O povo não distingue noin
nionarchia, ne.m Republica, nem federação,-
nem parlamentarismo, nem oligarchia,
nem. dictadura. Quando o .povo está ina-t*
terialmente bem, não sc revolta, c quando
o povo se sente bem, não ha revoltas que
triiitmphem; mais quando o povo sente
fome e está dc braços cruzados, aconipa-
nha qualquer motim, >e não ha força, por.
mais forte que seja, capaz de contel-o. ¦

(Eistc é o temor uuico do espirito con-
servador da Nação e dos verdadeiros pa-
triotas. !

O povo moderno não pede mais panem
et. circenses. Exige trabalho e instrucçãci,
para ter conforto e educação.

Faltam, porém, aos chefes do indits-
triálismo recursos para offerccer trabalho
ao povo, c ao^.govenios como aos par-
tticularcs, rendas para diffundjr-sc a in-
strucção. (

Não ha, portanto, senão appcílar parai
o credito interno do Nação, afim de que
o Brasil se junte aos povos que traba-
lham, produzem e enriquecem.

iE dessa arte se evitará que os máos po-
liticos tentem precipitar umi povo em
folga e .faminto no abysíuò das revoluçõef
ou nas profundezas do desconhecido.

"m

' ;ji|
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dorüa, do Districto Federai!, José Au-
gusto de Souza, os vencimentos de
setembro ultimo, a que seu imarido.
fez jús. ' •

»
O Sr. Pandiá .Calogeras remetteu

ao Sr. miin-istro da viação copia do
officio do chefe da commissão de li-
nhas telegraphicas do Matto Grosso
ao Amazonas, solicitando isen«;ão do
imposto para as diárias percebidas
pelo pessoal empregado nos serviços
da commissão e ideclarou-lhe que, se
de faoto, essas diárias são pagas co-
mo despezas extraordinárias, sobre
ellas inão devo incidir o imposto.

O Sr. ministro da fazenda mandou
recommendar ao delegado fiscal no
Para que cumpra o precatório do juiz
de direito da 1" vara eivei do Districto
Federal, relativo ao levantamento do
deposito feito pelai Companhia de Se-
guros Lloyd Paraense.

A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou de 1" do corrente até hon-
tem a quantia de 2.2fl.2:4l7?4S3.

Em igual período do amno passado
a renda importou e.m 2.235:815?0S».

O presidente do Tribunal de Contas
ordenou hontem registra de varias

contas de fornecimentos, na impor-
tancia de 200:000$ aproximadamente.

Os pagamentos effoctuados hwntom,
pelas pagadorias do-Thesouro Nacio-
nal flitüngiiiam á importância de réis
00'0:000$000.

O Sr. Calogopas submetterd' hoje a
assignatura do Sr. presideate da Re-
publica os decretos: abrindo o ore-
dito especial, na importância de réis
5:5005, para págaimento do prêmio a
fíue tem direito A-. C. Pereira & C,
pela construcção do rebocador nacio-
nal "Neptuino" e as cassando a auto-
rização para fÜniçclonjair na Republica
as sociedades 'Trlumpho, do Rio Tre-
to, Mlmàs Geraes, o Dotal Paraense,
do Belém do Pará. y

Esteve hontem no Ministério da
Fazenda om demorada conferência!
com o Sr. Pandiá Calogeras, o Dr. Im-
gldz de Souza, presidente do conselho
administrativo da Caixa Econômica,

¦O Sr. Calogeras remetteu ao presi-
dente do Tribunal do Contas, para os
fins de direito, cópia do decreto que
abre ao Ministério da Fazenda o cre-
dito de 57:618?740, para oceorrer ao
pagamoffto a D. Fanny "Worms, 

em.
virtude de sentença judiciaria.

¦*'IMiVli k'Hi. ,1 TC L.2!-.-. ^a,^,—
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'Pall-Mall^io

¦

Cisco as siíTç <— No palacete da rua

Itamby — o nuilar de uma sociedade se-

lieta. D. Luzia de Souza Bandeira, qus
tem a arte parisiense de bem receber, du-

ranie todo o inverno só abrira es seus sa-

lf.is uma vez. E agora, nessa tarde quente,
em pleno verão, quando o sol, ás seis e

nu ia, teima em não deixar o céo — o
" cinco ás sete " era excepcional, para fes-

teiar a formatura de Antônio de Souza

Bandeira. ;
Assim, estavam iodos os que ainda nao

partiram a veranear: a Sra. Antônio

A/credo, a Sra. Franklin Sampaio, a Sra.

Graça Couto, a Sra. Achilles Pederneiras.
a Sra. I.age Braga, a Sra. Lola Carneiro
da" Rocha, a Sra. Frederico Burlamaqui,
a Sra. I.afayettc Pereira, a Sra. Raul
Avrosa, a. Sra. Ruy Barbosa, a Sra. e

as seiihorinhas Pinto Lima. a Sra. e a3

srnhorinhas Manoel Bernardez, a Sra..
Raul Regis, a Sra. e a senhorinha Iti-

bérè da Cunha, a Sra. Franeisca Diniz

Cordeiro, a Sra. Luiz Guimarães, a Sra.
¦'"'r-S',;* jÍ4-^ósi^iPinto Caminha, a senhorinha Mo-

^^'cf^rmtMè los Rios ;.'.--.'¦^..*f.f'.í*^:possiVc1 
qqe o calor seja um as-

>i#>Í*ÀnÉ^O; de comersação. Mas o calor des-
' ¦M"''%.Àmcè\a no brilho c na alegria daspa-
.'¦yy-lfax^éífmfVma. orchestra delicada enchia o

¦ ''^^^'X.àl^e^musica 
alegre. E era como um der-

''^vr;/'.^'^ÍÍ«5'"encc.ntro dos "encantadores" na-
;';?^í^;.!'C^Í&'siilr-es,' onde é tão distineto o con-''''^•^^«í^^-.Fxccpcionalmentc 

mesmo vejo Car-
^r.^í-^ai;^Mitó*X0,10 Filn0 e Prildente de Moraes

TÊeiheiro Ruy Barbosa — que poucas
.. -„..,.. ,,...^Comparecem a -festas.

¦¦'¦ Vj^^"-%uÍn';'pequeno grupo, a Sra. Nicola de

%;,>}^.V'íMfí; admirável num vestido primavera;
•"• *^í*«kjí»Mrííí, 

Palm.-o illustre Ataulpho Paiva,
7 '^JfWíiWm^Tlo Gottuzzo, que é a própria genti-
.' pÇ-p:,^-/'!«, Álvaro de Teffé, Souza Bandeira. .

¦¥£«&Mb™ Bandeira reúne ao saber juridico
-' '¦'r*ffil-j$$fe$tf&nü* üe escrip*.01, sempre profun-

^,-^"j§.*->^atàtrara qualidade de ser um palestrador
^'^'••f-^iSjífelj^úal- A principio silencioso, de re-''*~*~M$f&ty* 

anima-se, e as phrases, as palavras
•- '^'^W*^irit0' as rcsP°stas P«>niptas fazem

'"¦ - 
'¦''~&''fy>ík'àtà&*L 

Palcstra'"como um fogo clc vistas'
n^^y^t'^^ a ironi;t arde-

Á%X*

no município de S. Raymundo JSe-na-
•to, no referido Estado.

O Sr. ministro dá viação, por acto
de Hontem^ imandou reconstruir o
açude Parahú, no município de Au-
gústo Severo, Estado do Rio Grando
do Norte.

O caso de S. Gonçalo.

Não quiz o Sr.- Nilo Peçanha, como
podia e devia fazer, de accordo com a lei
n. 651, de 3 de outubro de 1904, que o
arma de poderes para suspender as deli-
beracões e actos da administração local
que infringem as leis do Estado ou da
União (art. 3°, a), evitar que fosse levada
a effeito a eleição de dois vereadores para
a Câmara Municipal de S. Gonçale, para
vagas que absolutamente não existem. E,
assim, no ultimo domingo, o eleitorado foi
chamado ás urnas para crear um pequeno
caso politico no Estado do Rio.

Já aqui temos tratado desse caso, mos-
trando a nullidade de tal eleição, e nem
de outro modo pôde ser interpretada a de-
cisão do Tribunal da Relação do Estado
do Rio, agora em gráo de recurso depen-
dendo do Supremo Tribunal.

Uma única coisa fica provada pela in-
sif.lencia da Câmara de S. Gonçalo, já
agora apoiada pelo presidente do Estado
do Rio, em realizar uma eleição para pre-
enchimento de vagas que não existem,
porque nem houve renuncia de vereadores,
nem terminação de mandato dos mesmos.
Trata-se de dar força ao cabuloso depu--
tado de S. Gonçalo que, sentindo a falta
de prestigio na zona pela qual foi nomeado
deputado, procura- fazei* uma Câmara Mu-
niripa' composta de vereadores nomeados
pelo mesmo processo que o levou á Ca-
mara Federal.

O Sr. Nilo Peçanha pode proteger os
seus amigos, poljticqs ou não, mas tal pro-
tecção não pôde. nem deve / r feita com
prejuizo do decoro administrativo.

Os vereadores, -ameaçados de perderem
suas cadeiras por este acto de violência,
recorrerão ao Supremo Tribunal; este,
certamente, não terá o mesmo receio que
O • presidente do Estado do Rio tem de.
seu cabuloso airütó/er! oeíieiwpdo', :o:tSt*i:rii
N*lo..Pi**»ru.». vffl-ásptó »i*3P» yjtòS&É- „.T. v sa - fm 1 iiii ^ ¦ wmm\m

Conceito®*
Em procura de um pouco de fresco, nspby-

ilndo polo calor Bcnegalesco do hontom, logo
depois de jantar tomei mu bond de Copaca-
bana e íal agrndavelmente uurprehcndido com
a inesperada companhia do querido amigo Ma-
gy Solomão,. quo tinha tido a mesma Idéa e
que o providencial e feliz acaso fez com que
tomasse o mesmo bond.

Apds as banalidades doa cumprimentos do
estylo, o Magy, que neste quatrlenulo, depois
do Sr. WeneeslSo Braz, 6 quem passa mala
noites cm claro com as preoccupaçiSes pátrio-
tlcas relatlvaB ao andamento das coisas pu-
bllcas, commanlcou-me que estimamos agora
multo satisfeitos com a situação econômica
(esse plural osfatramoB quer dizer o Magy e o
presidente da Republica), depois que o parti-
do republicano feminino bo resolveu a entrar
na liça, dedicando-se 4 solução dos problemas
vltaes do paiz.

No Cattete jâ o bom do Magy tinha dito ao
seu omnlnotente compadre: "Wencesláo, mu-
lber 6 bicho do diabo; quando cilas querem
as colsaB e ee dispõem a levar a sua avante,
nem o diabo pôde com esse pessoal.

Voc6 anda 8s voltaB ba dois annos com o
Sablno, com o BulhSes, com o Calogorns, com
os mestres da sotiençii financeira e nilo temos
adiantndo ntida, cada voz o sapato aperta mnis.

Apparcce agora o partido republicano fcmlnl-
no com o seu programma financeiro, de uma
simplicidade meridiano, trazendo uma solnçilo
de ovo de Colombo para o magno problemu.

«3onserva-se todo o funcclonnllsmo percebeu-
do integralmente os vencimentos actuaes e o

partido cotiza-se compromettenilo-se cada uma
das suas •ncmora» 11 esportular-se com meusa-
lidades do 1$ a ri?, em favor do Thesouro.

Além disso o partido organizará festas, ker-
messes e diversões, cujo produeto scrtl rellglo-
Bamente entregue no Dr. Calogeras.

Na- assembléa geral do partido, numa dis-
cussilo em que tomaram paute diversas orado-
ras, cliegou-Be a conclusilo da these—que a
mulher pôde tanto como o homem e que jí
agora, atlrnda a liiirrn, o partido femlulno
nlio recua, resolvido a agüentar firmo e a

provar praticamente que, quando ns calças ar-
rolam, ns snlus avançam pura a primeira, fllii,
ilispostns a mostrnr com quantos plios se faz
uma canoa...

A scsslío foi realmente interessante o eu
aconselhei o WencéslRn, dlsso-me o Magy; a
fazer com o part|du feinlnlno o-quo a gento
em casa fuz com a hnmippntlila quando os nio-
dlcos nlopntlins nilo dão volta no doente.

E* umn expei-icncln, quo nio. pôde. ser .seniio
multo bem recebida pelo .publico,.-pola,niU> .Im.

quem se negueín.-contrIlwUr-iwç'-,* gísuiopt*»
••' fày%*'«tó fn^pí^jS^tí^l^^Am"^^'

•mlndo, Irajá, Jacarépaguá, Campo
Grande, Guaratiba e Santa Crua.

Pelo Sr. pnfelto foram transferi-
dos hontem os guardas municlpiaea
fisoaes de balança, Antônio Benedl-
oto Alves de Lima,, do -3° districto,
ipara o 10°, e Jorg-e Saturnino de iMe-
mezea Sobrtoho, deste para aquelle.

Injustiça e disparate. '

Muito recentemente, d comraandante Pa-
checo Junior foi exonerado do cargo de
sub-director do Lloyd Brasileiro, por se
ter feito intermediário junto ao nosso go-
verno de propostas de compra de capita-
listas americanos. , .

O governo actual sempre esteve no de-
sejo firme e patriótico não só de conser-
var, como-de desenvolver o que temos
como marinha mercante. E a guerra eu-
ropéa veiu moslrar como termos grande
numero de navios mercantes é uma ¦ alta
necessidade nacional.

A attitude do commandante Pacheco foi,
assim, mais do que inconveniente, ih-
admissível.

E, tendo-se collocado contra o ponto dc
lista do governo, não podia merecer a
sua confiança, e nada mais lógico do cpte
o seu afastamento.

' Rápidos dias, porétn, se passam, e corre
a noticia de que o mesmo official vai ser
nomeado commandante de' um dos pa-
quetes da linha americana, exactamente .;.
riiais importante qne possue o Lloyd. E,
como não existe nessa linha vaga de cóm-
mandante, conclue-se que um dos actuaes
teria dc ser deslocado pára dar logar ao
cx-sub-director.

Por mais extraordinária qiic tal liypo-
these pareça, cila não está, infelizmente,
ile todo lóra dos moldes da nossa admi-
nistração.

Mas a actual directoria do Lloyd, que
tão boas contas^vai dando dc si, de certo
não consentirá eni praticar ou em homo-
logar,qualtnicrjjinjiistq disparate desse ge:
ncilp... • ^ .. v : -' r >.w.: díi \,

UMA TRAGÉDIA NO PHENIX
No palco "uma bólla aventura'1'

aporta uma desventura
O almirante Baptista Franco commette um homici-

dio —• O auto de flagrante na delegacia do
,. 5o districto.

• Um escândalo que desde muito tem-
.po corria de boca em boca, nas altas
rodas desta cidade, teve hontem um
Inesperado e trágico desenlace! Um
dos vultos dos mais acatados da nos-
sa marinha, o almirante reformado
Alexandre Baptista Franco, matou a
tiros de revólver o 'capitalista Carlos
de Araújo Silva, quando este sahia do•theatrp Phenix, ma rua Barão de São
Gonçalo.

Essa sensacional tragédia tmmedta-
tarnente circulou pela cidade, produ-zindo grande agglomeração na rua
Barão de S. Gonçalo, pois toda a po-
pulação que passeava afflulu para aa
Immediações do theatro em questão.

Pia cerca de um anno foi publicada
uma noticia de um acctdente oceor-
rido na casa do almirante Baptista
Franco, a qual dizia que ao examinar
esse official um revGlver, a arma ln-
espe-radamente detonara, ferindo-o.
Mas, logo, no» dia seguinte, circulou
uma outra noticia, a itual não foi le-
vada ao conhecimento do grande pu-
bllco e que era a ,de ter tentado o ai-
mirante contra a própria existência,
por ter sabido quo sua mulher D.-ba-
rah Baptista Franco estava disposta
a abandonar o lar. Seja como fôr,
verdadeira ou não essa segunda no-
ticia, a verdade 6 que, éffectlvamonte,
D. Sarah abandonou o lar conjugai e
foi mc.rar na residência do Sr. Carlos
Araújo, da Sllva^neto .40 viseonde.da's!iyjk; é«*'.. $}»$£,,jmP3 m^&ciw ~

H........

e que este lhe apontava o revolver,
passou rapidamente a bengala para
debaixo do braço esquerdo, fazendo-menção die sacar, igualmente-de seu
revólver.

Neste momento o almirante Ba.
iptista Franco detonou a .primeira
ba'ia, que logo attingiu o alvejado em
pleno peito.- Seguiu-se outra detona-
ção, com o mesmo resultado e o Sr.
Silva caiu redondamente, sem ee ter
podido, -defender.

O almirante aproxlmou-sc então do
ferido ahi, e, «stendendo-lhe- o'braço
armado para a cabeça, detonou aobre
esta mais duas balas, «me alt se alo-
jaram.

Logo depois do segundo tiro o guar-da civil n.' 279, que se achava do lado
opposto da rua, correu, vendo perfei-
tarnente o almirante disparar os dois
últimos tiros.

Esse guarda agarrou o criminoso
¦pelas costas e gritou para o guarda
nocturno que também chegava:.— Desarma este homem !

.0 almirante resistiu â. prisão de-
clarando a sua patente, pelo que dl-
zfa não poder ser preso por um guar-da civil. 'Mas, a esse tempo, descendo
a correr do theatro, chegaram ao
local os Drs. Nascimento SilVa, dele-
gado do 6" districto, e Ferreira Cár-
doso, delegado do 18° districto, os
quaes pondo os distlnctivos tomaram
conta. do.aUnirante.que, entalo sè apa-

íí%' !jV*'y ***'* tWi Wl 
"-"""/vV ^«w- W5^5iwí',

tra senhora, em uma sala reservada,
no fundo da delegacia! e guardadas
por um guarda civil.

Antes cie ser iniciado o auto de fia-
grante foi lavrado o de apresentação
da arma apprehendida, um revolvei
pequeno, todo oxidado, com que ha-via disparado os tiros o almirante.

Fizera a apurehensão o guarda no-cturmo n. 8, Edgard Monteiro da Sil-va, que em seguida auxiliara a pri-sao do almirante criminoso,- já entãoseguro pelo guarda civil Paulo dos
Santos Lobo, reserva 279, tendo sido
o almirante conduzido para a delega-
cia do 5o districto em automóvel
acompanhado ipelos delegados do C*
e 8o districtos e do guarda que effe-
ctuou a pnisão.

Preenchida a formalidade do auto
de apprehensão da, arma, íoi iniciado
o flagrante, sendo tomados os'depoi-
mentos dos conduetores. Depõe em
seguida a (testemunha Stephen Schae-
fer, allemão, negociante e residente
no Hotel Central.

Biefere essa testemunha que ouvln-
do a detonação dos tiros, fOra ao local
de onde haviam partido, a porta do
theatro, ahi encontrando já caido um
indivíduo a quem elle conhecia e pre-so o almirante.

A's 2 horas e um quarto da manhã
era ainda tomado o depoimento da
testemunha Schaefer.

Refieire essa testemunha que. ouviu,
as testemunhas Argemiro Pires do
Couto ie José Manoel Teixeira, para
ser então tomado o depoimento da
mulher do almirante Baptista Franco.

O depoimento do almirante aceusa-
do devia ter sido, pela marcha em
que iam os .trabalhos do flagrante;
tomado das 3 1|2 para as 4 horas
da ^imanhâ.

Quando estava sendo lavrado o auto
de flagrante, chegaram 8. delegacia
o deputado Nicanòr Nascimento o o
advogado Baptista Franco, irmão do'
almirante, que assistiram ao depoi-
mento das testemunhas.

Por esaa mesma oceasião, sabendo
o almirante que estavam, suas fHhas
na delegacia, imostrou desejo, de que
ellas esperassem a terminação .do/Sla,*».
grante, para vel-as. O -Df.'A^i^ner**.

(i.ííMíello, porém, «ÓlT .'".~ iyl*n* ja. se •reUràdfljíSB,'5

•í 4' i^ü%í'??fcí?,
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eõriicça n pensar em sair. Ha shake-
hands cheios de alegria a Souza Bandeira,
a seu digno filho — bacharel, bacharel
como Iodos os que são bacharéis! — e
cumprimentos sem-.fim a P. Luzia de
Souza Bandeira'.'

. • '¦,>-'•.. ""Jasé Antônio José.

-O Sr. pyeisideiíie da Republica, nor'eántlÜuaií IlgeO-amente adoentado,
não recebêiVhíintem pessoa alguma e
adiou para sabbado todas ae audien-
cias concedidas.

MORRE O POETA EMILE VERHAEREH
PARIS, 28 (P.) — O grande poeta

belga Emile Verhaeren morreu hoje
cm P.oucn, victlma de um accidente.

Verhaeren caiu quando subia a um
trem em movimento, sendo esmagado
ipelas ròdás dos vagões.

A noticia da morte de Emile "Ver-
haeron causou aqui o mais profundo
pesar.

*j*J amili UM ;-coT7-«*ior. xui-,...._ MWfmmMm w®m
0. .„_ pfelSÉniílW^jas'; yá'(fá« •decorreii-
ttís-. da p^ompèSbi.ílÓ àmánuense da
administração .dos Correios do Esta-
do da Bahia, Julio Moniz Barreto, ao
cargo de 3° offlciálda mesma adml-
nistraçào, observando o disposto' no
art. 136 da lei de orçamento da des-
peza em vigor.

««a»» 
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Como estava annunciado, o Dr. Ta-
vares de Lyra, ministro da viação, vi-
sitou hontem o trecho suburbano', ser-
vido pela Leopoldina Railway, com-
pVehendido ontre as estações da Pe-
alia e Braz de Pinna.

S. Ex., que chegou de automóvel
fi Praia Formosa, em companhia de
seus officiaes de gabinete Drs. Sérgio
Barreto e Gastão Maranhão, foi re-
cebido pelos Drs. Aguiar Moreira, in-
spector federal das estradas; Sylvio
Rangel, fiscal do governo junto â,
Companhia Leopoldina; Abel Feirei,
ra de Mattos, fiscal da linha do nor-
te; Oscar Weinschenk, representante
da Leopoldina; capitão Dr. Miguel
Austregesilo, capitão Vieira Ferreira
e outras .pessoas.

O Dr. Tavares de Lyra e comitiva
partiram em trem especial ás 8 ho-
ras da manhã com destino á parada
da linha circular da Penha, principal
objecto de sua visita.

Ahi foi o Sr. ministro recebido ao
som de uma panda d'e musica pelos
habitantes da localidade, que se acha-
va embaideirada.,

Depois dos cumprimentos, S. Ex. e
a sua comitiva dirigiram-se para a
Villa Lusitana, indo directamente a
residência do Dr. Alfredo Miliier, en-
gèhheiro construetor dessa villa, onde
foi saudado por dois oradores.

Dahi, em automóveis, os visitantes
dirigiram-se para a estação de Braz
de Pinna, visitando p abastecimento
de água da localidade.

Depois dessa visita seguiram todos
para a residência do coronel Lobo
,Iunior, chefe politico, onde foi servi-
da uma mesa de doces. Por essa oc-
casião foram feitas varias saudações
a S. Ex., inclusive a do deputado Vi-
cente Piragibe, agradecendo a visita
do Dr. Tavares de Lyra aquella loca-
li dade.

Respondendo âs saudações, o Sr.
ministro da viação, depois de agrade-
cer as manifestações de que foi alvo.
íaudou, na pessoa do coronel Lobo
Junior, os habitantes do logar.

Nessa oceasião foram erguidos vi-
vas aos Srs. presidente da Republica
e ministro da viação.

•AVs 10 112 horas S, Ex. e comitiva
regressaram a -esta capital, chegando
& Praia Formosa as 11 horas. '

Ò Sr. ministro da viação pensa qtfe
podem ser . satisfeitas as aspirações
dos moradores da prospera e futuroea
zona suburbana da Leopoldina, com
o estabelecimento de uma estação, na
distancia aproximada de 800 metros
da actual iestação da Penha.

O repouso dominical nas tflbaca-
rins. :-.¦•''- -':

Entre as nossas singularidades, uma ha
que muito deve impressionar os passagei-
ros em transito: a prohibição da venda
de tabacos e phosphoros nos domingos e
dias feriados. . ,

Como quasi todos os cafés, bars, re-
çtaurantes, -botequins e cervejarias têm
uma secção de tabacaria e como. todos cs-
tes estabelecimentos nos domingos e dias
feriados estão, abertos « servem sem re-
stricções todas as bebidas e drogas pedi-
das, o absurdo de não se poder comprar 1
um nraço dé cigarros-é deveras cômico
e arreliador. ** 

. 
'

Qualquer pacato burguez pôde tornar-
se um ébrio perigoso se quizer ou puder
engorgitár o álcool necessário á sua per-
turbação completa. .Mas o mesmo bur-
guez ou qualquer outro mortal — que não
tenha feito provisão de cigarros, ou cha-
rutos no 9abbado e a quem repugne im-
portunar amigos ou conhecidos para fu-
mar um cigarro, ver-se-ha privado de um
prazer inoffensivo. Os casos de tabagis-
mo são rarissimos e os de embriaguez fre-
quentes, comquanto menos no Brasil do
que na maior parte dos outros paizes.

Dizem-nos que a origem desta exdruxu-
Ia prohibição provém da circumstancia de,
quando se decretou' $ encerramento das
tabacarias aos domingos e dias feriados,
não estar generalizado, como hoje, o sys-
tema, aliás, muito pratico, das casas de
bebidas venderem' também artigos para
fumadores. Como o repouso dominical não
se tornou extensivo a taes estabelecimen-
tos, chegou-se a este disparatado resulta-
do: póde-se comprar aos domingos quan-
to álcool se queira mas, na mesma casa,
não se poderá adquirir uma caixa de

phosphoros, nem um reles quebra-queixo.
;0 inverso, isto é, que as tabacarias es-

tivessem abertas e os botequins fechados,
nos dias feriados, comprehender-se-hia
nem maior reluetancia. Mas o que se pas-
sa denota a ausência do mais elementar
bom senso.

Quasi todas as tabacarias nas casas de
bebidas pertencem aos" proprietários des-
tas; ora, assim como-os caixeiros e "gar-

çons" têm, a seu turno, ura dia dc folga
na semana, nada mais simples do que es-
tabelccer a mesma pratica para aquellès

que servem na secção de tabacaria.
Nesta nossa boa terra, ha sempre a

tendência para o exagero. A prohibição
apontada é um exemplo frisante do exage-

fr> de uma lei sympathica em principio,
mas altamente irritante na sua applicação
excessiva, Os caixeiros nada perderiam—
e o publico muito ganharia.

Por que não revogar uma regulamenta-

ção tão idiota?

O director ¦':* Instrucção Publica
assignou hontem os seguintes actos:
designando, para servirem nas escolas
e districtos abaixo as adjuntas: Eli-
sabeth Gonçalvves da Silva, 1" femi-
nina. do 9o districto; Alice Janot
.Maiícins, O 'mista ido 1*' districto;
Thariiàr Célia de Souza, 10 "mixta do
2o districto; Julia Carolina de Cam-
p,. . 4» feminina do .6° dlstr-cto;
Ai..anda Montenegro Maciel, 12*
.mixta do Io districto; iMarietta de
Vasconcellos, Danvaso, 2" mixta do
8o Tiiôtricto, e .Maria Navarro de An-
drade 3" mixta do Io districto, e
dispensando Sylvla Caldas, Alberti-
na de Oliveira, Augusta Rosa e Al-
zlra Ribeiro Paranhos da Silva.

Estiveram hpntem.no gabinete do
Sr. ministro da viação os Srs. depu-
tados Antônio Rolle.mberg e Lamou-
ftier Godofredo; Drs. Ozorio de Al-
incida, Mafaldo de Oliveira, João" Ba-
ptista de Almeida Aarão Reis, Fir-
nio Dutra e Alfredo Lisboa.

O Sr. ministro da viação mandou
pôr á disposição da administração dos
Correios da Parahyba, onde ficará
servindo, o pagador addido da com-
missão administrativa de estudos e
ninas do porto do Cabedello, Rodol-
pho Allplò do Andrade Splnola.

O Sr. ministro da viação autorizou
a Inspecioria de Obras Contra as
.:-,*.*,.-as, a fazer entrega ao governo do
ÍNfiido do Platihy, do açude Caracol,

O suecesso de uai livro.

Entre as cartas epie, por motivo da pu-
blicação das maravilhosas Chronicas i
Frases de Godofredo dê Alencar, tenv rc-
cebido o nosso querido collaborador João
do Rio, destaca-se pelo seu brilho a ad-
miravcl carta de Justino de -Montalvão,

o luminoso autor da Itália Coroada de Ro-
sas.

É* esta a carta:
." Meu caro, meti grande João do Rio—

Saio do seu livro como de uma torrente,
como de unia espumante torrente de liu
a arder, de vida a vibrar. Tudo, dores e

gritos, ancias, sonhos, gargalhadas, unia
onda, uma corrente que electriza os-ner-
vos de quem o ler com emoção sincera;
você poz a latejar nessas Chronicas '.

Frases, em que o seu irônico e lyrico Go-
dofredo de Alencar fez. com effeito, o
romance mental de toda a nossa geracjjo,
que acima de tudo amou senlir-se viver,
exaltar a vida até a belleza maior, que é
a de erear com amor e com dor.~

Tinha já sofregamente lido quasi tudo

quanto publicou 110 Paiz. Mas o effeito
da leitura na serie de trípticos, cm que
V. lhe accentuou a hannonia e a signifi-
cação, deu-me agora a impressão muito
mais ampla, mais integral do seu grande
poder de creador de syntheses sociaes.

E que maravilhosa forma, flagrante, ir-
radiante, a um tempo tão espontânea e
facetada, refleetindo tudo o que vê, tudo
o que ouve, tildo o que sonha, do mais
sensual ao mais fluido e vago, crepitante
de sol, tostada de mar, impregnada de sei-
vas, de cheiros, dc todes os haKtos vege-
taes de sua terra ardente, de espasmo l
dc quebranto, a fulgurar de azul em fu-

I são, como nesse admirável Miradoiiro dos
I cèos. «--xlactica dc luar pairantt como ria
! Miraqem, a collear em curvas de tentação

como na Snlpnié, a dardejar em labare-
das, em cactus de desejo como no Co-
rorão e a Nuvem, a rebentar em apupos
dc sarcasmo como no zabumba symbolicu
do 7c Pereira de Moraes ou a arfar, a re-
lumbrar em chuva de cstrellas como nt»
zrnith da A.lantida...

Mas o que, sobretudo, me faz amal-o
cnmo um dos escriptores mais typicos do
meu tempo é essa facilidade rclampejante.

Wrmm *éwuí
lar c «lu moda

Por toda a parte do .mundo Pictorial
lieiviev) é a consultora predilecta dos
lares. ,

Pictorial Rcwietv ê umá grande revista,
profusamente illustrada, com bellas pho-
togravuras e magníficos, chromos, de
grande formato, que se publica em Nova
York, em diversas Hnguas, e que, a partir
dc i de janeiro do anno 1917, incluirá:

PAGINAS BRASILEIRAS

Mediante um accordo de Pictorial Re-
wiew com

SUvm-

O Sr. ministro da viação indeferiu
o requerimento de Severin.0 Eiras e
outros, moradores em Patrimônio de
Pitanguelras, no Estado de S. Paulo,
pedindo a creação de uma agencia
postal.

—: c.

?Adquiriram Immoveis:
-Germano Boettcher, prédio e ter-

reno á rua Paula Ramos n. 6.4, nor
00:000.$; Ernani Ismael de Castro,
prédio A rua Barão do Bom Retiro
n. 43, por 5:000$; Ezequiel Guedes
da Silva, Vi do prédio e terreno á
rua Nabor do Rego n. 29, .por 1:300S;
•Miguel Gomes Falcão, terreno á rua
Emilia Ribeiro, por 400$; Maria Rosa
de Oliveira, terreno no logar denomi-
nado Pié, por 100$; Manoel da Ro-
cha Teixeira, 1)4 parte dos prédios
á rua Fernandes Guimarães ns. 22
e 74, por 2:000$; D. Sophla Rama-
lho de Azevedo, terreno a rua Profes-
sor Gabino s|n, por 11:200$ Manoel
Rodrigues Coelho, prédio á rua Ada
sem numero, por 600$000.

O presidente do Estado do Rio aca-
ba de vetar a resolução da Assembléa
Legislativa, que prorogava o alistei-
mento eleitoral além do mez de de-
zembro.

A razão do veto fu-nda-se na re-
forma constitucional, que firmou' a
unidade do alistamento.

m,«míe,; ft eu
-.. _T. . i.-eqá^tttVarif.

.. Jref^wSíSfe-* wí>afa<5âò do casal- a si-
jtjuáição^dais filhas, que eram em nu-

Gramlc revista de iiívo illustiiulà do W&P.te- tr,es, ficou assim regulada:
á noite, permaneciam ellas em casa
do almirante, e Iam passar todos os
dias em companhia de D. Sarah. Só
excepcionalmente é que as.moças fi-
cavam á- noite em companhia de dona
Sarah, e isso se dava sempre que iam
ao theatro.

De volta do theatro, eram ds me-
ninas conduzidas para k casa paterna
no automóvel de propriedade do Sr.
Silva.

Ao que constava, este senhor se
apossara de uma violentíssima paixão
por D. Sarah e fazia-lhe todasas von-
tades. Assim é que, de uma feita, ten-
do o almirante exigido que as filhas
não visitassem a mãi, ria casa onde o
capitalista se achava, elle abandonou
o seii palacete á rua S. Clemente nu-
mero 291, entregando-o a compa-
nheira, Indo morar em uma modesta
casa.

Era'.esta a situação anterior ao cri-
me que.hoiitem se desenrolou e eram
essas as suas causas remotas.

Estavam as coisas neste pé, quando
o almirante propoz acção de divorcio,
acção que correu normalmente e de
modo a não perturbar o tácito ac-
cordo,.em que os tres principaes per-
sonageus dessa tragédia sé achavam.
- Por isso á surpresa, causada pelo
crime de honterrl junta-se também a
difficuldade dé explicação para elle.

podemos offerecér-aos nossos leitores a
assignatura annual de .

?iCTOtm ttwiw
pelo preço dé** 12$ (doze números an-
nuaes, um em cada mez), que poderão
ser pagos por trimestres adiantados (á
razão de .1$) na agencia provisória do

RUA GENERAL CÂMARA N. 78, loja,'. - j '
mediante a apresentação na mesma agen-
cia do boletim diário que publicaremos
até 31 de dezembro do corrente anno, e
para esse fim colleccionados.

No balcão do . .
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Ná falta de melhores-informações,
temos-que relatar as causas imme-
dlatas do crime, de conformidade com
as . informações que o próprio crimi-
noso n.os prestou, na delegacia. Quan-
to á scena, propriamente dita, vamos
relátal-a de accordo com o que nos
foi dito pelas testemunhas que não
estão- muito de accordo com a de-
claração do almirante.

Segundo este, sempre que suas fi-
lhas saiam para passear com D. Sa-
rah, elle lhes fazia absoluta recom-
mendação de que não apparecessem
em publico acompanhadas pelo Sr.
Silva. Nm.nca, checou ao. ssu conheci-
mento que a sua ordern fos-se desohe-
decida.

Há dias, uma das suas filhas .pe-
diu-lhe permissão para ir ao theatro
Phenix, afim de assistir a uma peça
calcada num thema sobre o amor li-
vre. Mas, como o almirante
sem.pre se mostrou mrenso a pe-
ças dessa natureza, p.rohibiu' ás
moças dé irem a tal theatro. Ha
dois dias, cilas voltaram a pedir
para irem a um espectaculo, mas, des-

A falta dé policiamento na aventída j ta vez disseram que se tratava do
Atlântica dá k>ga.í;; a grandes abusos, | theatro Carlos Gomes, ao que o almt-
principalmente por parte dos "chiaiuf-: :iante aquiesceu,' razão pela qual,
feurs". hontem, duas de suas filhas, a que é

Aimda ante-hontem o "chauffeur" 
j noiva do filho do almirante Carlos

do automóvel 11. 1.749, que ali pas- 1 de Carvalho e uma de menos idade,
sova em vertiginosa carreira só não ' 

ficaram a' noite na residência do Sr.
atropelou a dois raipsecs que por ali > Silva, para virem ao espectaculo.
passeavam, devido á ligeireza com j Por seu tui.no, o almirante igual-
que fugiram á perversidade do I mente saiu de casa o â hor.a do espe-
"chauffeur". | ctaculo foi ao theatro Carlos Gomes,

Torna-se preciso policiar aquelle ! afim de ver se suas filhas ahi se acha-
local, cir.de é grande o transito de ciu- j varri.
tomoveis.

1- dt Min 
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Teve logo a desagradável surprez:-.

de as .não encontrar, e, por Isso, em-
bora'clistando a acreditar que1 tivesse
«ido .desobedecido, dirigiu-se para o
theatro -Phenix, tomando uma entra-
da geral. .

Mal^ntrou na sala, •pareceu-lhe no-
tar que sua mulher e filhas se acha-

de 1 vam em um camàrot." acompanhadas

o do julgamento do general Caeta-
no que ficou marcada para o dia .10
do corrente, para 6 de dezembro,

, visto não terem chegado os autos do
nialabar, estonteante, com que V. salta dc 1 processo âs mãos do juiz da- oapi

COR.rafP.A', 2S — Xa sessão
hoje, da Assembléa, foi adiada a ses-1 .Qe dois cavalheiros; como, porém, não

tem a vista perfeita, esperou que a
sala se iluminasse no intervallo.

Logo que tal se deu, elle reconhe-
eeu perfeitamente D. Sarah, suas fi

Nia Prefeitura pagam-se hoje, aa
folhas de vencimentos referentes aO
mez findo dos escrivães de agencias
e Instituto Ferreira Vianna,

um thema ao mais opposto, como num
trapezio de acrobata paradoxal, alliando
sem ar de esforço os maiores contrastes,
aureolando de sonho o grotesco, e com
que assim consegue, rindo com lagrimas,
angeÜ7ar monstros c caricaturar deuses
— como se toda a lenda e toda a Historia
não fossem mais que um pim-pam-pum
fimambulesco, contra o qual o seu capri-
c'io ã'enfant terriblc das letras sc vai di-
vertindo a atirar a pella da sua ironia,
para os chorar logo em seguida, quando
ví eni frangálhõs os seus titeres.

Poucos prazeres tão agudos de espirito
tenho sentido como este que V., meu ter-
rivcl alchimista, a cada momento me dá,
oferecendo-me numa pagina de Frases
ou das frfriiJ de Esopo os venenos ecre-
br.ies mais concentrados, e logo a seguir,
noutra pagina, tudo o que no coração do
homem ha de mais cândido, como nessa
Virnjiu Cega,. que é um beijo de amor,
uma pura lagrima de piedade e de ternura
humana.

Não creio que com o seu livro fizesse
mai: seus amidos senão áquelles que já
o eram, — e eu peço-lhe que me creia,
agora, mais do que nunca, desse numero,
porque o fico admirando ainda mais. "

O Sr. prefeito, por decreto de hon-
tem datado, supprimiu o logar de fis-
cal do 4o districto de Inflammaveis,
vago pelo fallecimento do funeciona-
rio Francisco Baailio do Couto Reis,
cujas attribuições fica.rao distribui-
das pelas agencias da Prefeitura na»
circuxnscrlpçõea do districto, aupprl- commandante.

tal, até agora. O deputado Generoso
Siqueira justificou o projecto, garan-
tindo que os promotores de Justiça
tem sido perseguidos pelo governo do
Estado.

CORTOIBA', 28 — Chegou, -pro-
cedente de Cuyabá, a lancha "Auro-
ra", trazendo um contingente de 50
praças de policia, sob o commando'
do -major Felisdònio Gomes Silva.
Uns dizem que vem ficar aqui .para
tentar novo assalto aos deputados 110
dia do julgamento do general Cae-
tano, repetindo as scenas passadas
em Cuyabfi, na noite de 2'! de setem-
bro, outros dizem que seguirá para
o sul, .para constituir somente a re-
organização do regimento mixto. O
contingente leva IS mil tiros, uma
metralhadora, e chegaram também
na mesma data, na lancha "Clovis
Correia'', Philogonio Correia, Augusto
Cardoso, Djalma Moura e Vasco
Palma. Chegou de Caceres a lancha"Etruria".

CORUMBÁ', 28 — Afim de não
realizar o julgamento do general Cae-
tano, antes do Supremo decidir do"habeas-corpus" encolastlco, o presi-
dente da assembléa adiou para 6 de
dezembro o dito ji lgamcnto, que es-
tava marcado para depois de ama-
nhã 30 do corrente.

Seguiram hoje de Fernandes
Vieira, com destino a essa capital, 05
Drs. Gastão Oliveira, Clovis Correia,
Philomonia Correia, José Lobiandi,
Djalma Moura e Vasco Padrão, os
dois primeiros acompanhados das fa-
millas.

A força policial, chegada de
Cuyabá, sç£ue para Campo Grande,
servir o núcleo em organização, do
regimento mixto.

Felisdònio Gomes da Silva será

D. Sarah .permaneceu no interior
do theatro, até meia hora depois de
meia noite. A esta hora, grande era
a massa de povo que esperava a-sai-
da dessa senhora.

•Para «|ue a safda não se revestisse
de escândalo, a policia fez com que
o automóvel encostasse em uma por-
pinha lateral do theatro, e onde a
referida senhora embarcou, saindo
o vehlculo em grande disparada, se-
guindo por traz da Escola de Bellas
Artes.

O almirante Baptista ^Franco tem
58 annos de idade e reside á rua Ge-
neroiPolydo.ro n. 192.• Na delegacia foi elle logo lodeado
por .muitos officiaes de marinha, eom
os quaes .palestrava ora agitadamieníe,
ora .quasi completamente-caimo, ©he-
gando mesmo a sorrir, varias vezes,

Conta o caso corri certa vehemeneia,
dando-lhe como causa o facto de ap-
parecerem suas filhas ©m publico com
o Sr. Silva. ' .. .

. Ao se referir a este, o. almirante
fal-o com certo desprezo, dizendo em.
uma oceasião:

—E dizer-se que toda a fortuna do
Marquez die Abrantes veiu acabar nas
•mãos do um homem como este!'

Em seguida, se nefere á ligação de.
sua mulher com o Sr. Silva, dizendo:

—Nâo sei o qúe lelià achou nelle;
um homem que não tem por onde se
lhe pegasse! .-.•¦. ..

Passou, depois, a falar da sua situa-
ção, como ohefe de familia.- declaran-
do que, estamdo em Paris, tres vezes,
só uma vez foi â Opera, .pois todo o di-
nheiro que apurava era .para comprar
coisas para a íamilia ie ".principalmen-
te para ella".

O almirante .passeia, agitado, pela
sala, pouco tempo ipermanecendo sen-
tado. ¦ 

' 
„.

Segundo nos informou.o próprio ai-,
mirante na delegacia, parece que o
Sr. Silva Cassara, cego pela paixão
qúe õ dominava grande parte de sua
fortuna para o nome de D. Sarah.

A' 1 hora da madrugada, .pelo es-
crivão Évora e presidido pelo. Dr. Al-
buquerque. Mello, delegado d.o 5o. dis-
trlcl-o, começou a ser lavrado o auto
de flagrante. O almirante Baptista
Franco, havia, momentos antes, e,s-i
cripto um bilhete ás suas filhas, que
se achavam na delegacia, sem que lhe
tivesse sido dada sciencia. '

As filhas do almirante, duas moci-
nhas e-úma menina, estavam em
companhia de sua mãi e de uma Ou-

.-B*PWL.IVjeram qfcjn-pw-^iíSÈ»,.*&
mtm"

'Frfwb^rçi.iO almirante Baptista
'bastante visitado na delegacia;;';' pôr
funiccionarios da secretaria de mari-
nha, officiaes e até marinheiros.

Terminado que fosse o auto de fia-
grariite, o almirante aceusado séria re-
movido para o Arsenal de Marinha.

PARTIDO MUNICIPAL PAULISTA
S. PAULO, 28 (A.) — Na sede lo

Centro de Oommercio e Industria,
realizou-se uma grande reunião ue
com;merciantee ie inidustrla-es, para a
leitura das .bases do iprogramma do
novo ipartidio municipal, elaborada*
pela «ouimlssão memeíad'a ina sessão
anterior. O assumpto foi largamente
discutido, sendo, finalmente, approva-
das as sie-guintes linhas geraes da nova
aggremlação: dos classes conservado-
ras ipaultetanaa surge neste 'momento
de r.proíunda .depressão :no espirito nu-
cional, um afovo partido que ve.in
jielnvindicar para os contribuintes o di-
neito de fiscalizar, mais de perto, a
applicação dos impostos que lhes são
exigidos. Alheio.as facções, actual-
mente existMites, seu fim principal é
còòiperar éáerglcamelite.pela vida -do
.município, esforçando-se-para que íi
administração -publica mantenha na
altura a missão que lhe foi confiada,
intervindo opportunamente, nas qúe-
stoes políticas alimentes á vida do E>
tado da federação.

Para alcançar esse 'escopo, esfor-
çar-se-ha ipela eleição de representan-
tes dlreótos, cuja esclarecida experlea-
cia .possa melhor orientar a solução dé
questões .publicas, mas não negará
apoio aos candidatos de partido diffe-
rentes, quando elles . efíectivamente
raunam as condições necessárias para
o desempenho activo e lescrupuloso do-i
cargos que pretendam. .O partido mu-
nicipal não tem, -portanto, ambições
nem prevenções, quer .posição, mas
,pel,os-meios dignos, pertençam ou nao
pertençam ao numero dos partidários;
lucrará, mas somente contra a abstan-
ç&ó ipolttica, -fraude ou compressão
eleitoral, exageraçâo, arbitrariedade
de impostos, oppressão aos contribuúi-
tes, (protelação do melhoramentos mu-
nicipaes considerados indispensável:-,-,
dissipaeão dos dinheiros públicos,
•erros, emissões, ou abusos de admi-
nistração. Com «lie devem, por con-
seqüência, *star todos os cidadãos de
boa vontade, todos os-que verdadeira-
mente querem o .progresso e o engran-
decimento desta terra.

Após A approvação, foi nomeada
uma commissão para a elaboração dos
estatutos, devendo, brevemente, rea-
lizar-se a grande assembléa afim de
eleger a commissão •geral.

O Canto áo Vei fio

lhas, o Sr. Silva e mais o filho do
almirante Carlos de Carvalho, que se
achava aò lado da noiva.

Diz o almirante que vendo isto per-
deu a cabeça e correu a esperar suas
filhas na .porta da rua, pois .notara
que nesse intervallo, que era o do
segundo para o téroairo acto, as pes-
soas referidas preparavam-se para
deixar o theatro.

Nesse momento1 a parte fronteira
ao theatro Phenx estava inteiramente
vasia, só se encontrando em palestra
os chaiiffeiirs da fila de automóveis,
que se estendia do outro lado.

Destes ehauffeurs achavam-se dois
muito próximo- ao theatro. Eram
elles José Manoel Teixeira e Argemiro
Pires Couto; o segundo delle viu o
almirante sair sozinho do theatro e
se afastar um pouco para o lado do
morro do Castello, conservando-se na
penumbra. Isso lhe chamou a atten-
ção e, como conhecia perfeitamente o
almirante, avisou ao seu companhei-
ro de conversa le que se tratava.

•Pouco depois, o Sr. Silva sahia do
theatro acompanhado das mesmas
pessoas que se achavam no camarote.
As moças, D. Sarah e o Sr. Carlos
de Ca.rva'lho, ficaram parados sob o
abrigo do theatro, ao passo que o Sr.
Silva avançou com a intenção de
atravessar a rua 'para chamar o seu
landaulet, que estacionava do lado
opposto.

Já estava o Sr. Silva com o braço
levantado empunhando a bengala com
que procurava chamar a attenção do
seu chauffeu.r, quando o almirante
avançou para elle, um pouco pelas
costas e, sacando de um revólver, grl-
tava-Ihe:

—Agora é com as minhas filhas !...
O aggredido ainda teve tempo de

virar-se .e, vendo de quem se tratava,

Quizera ter a -honra da intimidade do
illustre Dr. Carlos Maximiliano, ministro
do interior e justiça, para ver com que
cara teria ficado S. Ex. quando, nó dia
26, leu, no Jornal do Commercio', a cara-
puça que o critico musical' talhou, a pru-
posito da manifestação ao autor do ^46»»,
assobiado, cm Roma, carapuça cm fôrma
de balança, em que ha um desaforo ao
ministro e logo em seguida um movimento
de folie no gloria nacional, indo a concha
do ministro parar nos fundos dos infernos
e a do maestro de cabelleira nos paraísos
celestes.

Querem uma amostra ?
Lá vai.
Quando as mediocridades vivem a sup-

plantar o mérito superior..., I
Mediocridades, apesar do plural, é o mi-

nistro; mérito superior é Elle, o bello Na-
zareno-Wagncr cearense. . ¦

F. vai por ahi a escala da descompostu-
ra harmonisada com as descalçadeiras do
autor da demissão do fischiado em Roma.

O ministro ficou, certamente, • com
água na boca quando leu a noticia da ma-
nifestação, descrevendo o maestro em
ctirul de espaldar de metro e- meio e as
cigarras do instituto sepultando o velho
João Felpudo- em carradas de flores com
foguetes em versos, dizendo que ha fio-
res naturaes que são canções, por onde ?e
evidencia que o poeta tomou o chiado
tremulo dos grilos por canções de beijos
de frade. >

Depois houve concerto dc piano, dedl-
cado ao ex-director; e assim como nio
ha baptizado de moleque sem doce de
coco, não ha concerto dc laureados do
instituto sem a Galhofeira do antigo
A. Nepo. •

Mas, o critico não parou ahi. Quiz,
também, pôr em relevo a sciencia critico-
literária do mestre, publicando o seu pa-

recer sobre a interpretação do Hymno un-
cional brasileiro cantado pelos alumnos
das escolas primarias na ultima festa «Ia
bandeira.

Lá vai uma do maestro, que é mesmo
do cabo de esquadra, primo irmão do ce-
lebre Calino.

Vou transcrever o sábio periodo revela-
dor da alta critica do critico:

"No ponto referido, o accorde de se-
timã de dominante assume uma grande
magestade, aliás intencionalmente queri-
da por Francisco Manoel, para o fim de
mais reforçar a mais forte das cadências
harmônicas, a cadência perfeita, nesse
momento mais poderosa, pela funeção mor
dulatoria que tem."

Santo nome de Jesus ! ' ' '

A cadência perfeita tem essa denomina-
ção por fechar, concluir, terminar, aca.
bar, trancar periodos. Chamava-vse, anü-
gamente, cadência terminal— c no entanto
o autor do Abul dá-lhe funeção modulato-
ria conquistando para o ex-director do
instituto a gloria dc ler escripto a maior
asneira que até hoje foi proferida por um
musico que se metteu a sapateiro.

Para os meus leitores que não possam
avaliar a extensão de semelhante tolice
darei uma comparação exacta da coisa.

O. maestro Nepo definiu assim o ponto
final:"Pohto final é um pronome typograpln-
co que se põe nos folhetins em logar do
nome—continua."

Essa funeção modulaloria da cadência
perfeita bastava para justificar a demis-
são do director, é eu, aproveitando-me da
funeção escapatória das tiras de papel que
me annunciam a cadência perfeita deste
canlo, pulo da quinta i. tônica berrando—
Passa fora I

E raspo-me.

MATTOS AI/Ê3t
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O .l.ycée Français vai encerrar brilhan-
mente a sua serie de lioras artisticais des-

te anno, realizando hoje a ultima, com o

gracioso concurso de iMone. Suzanne
Després; Mlle. Verncttil e Sr. Lugné

Poe.
Só o .renome destes grandes artistas

bastará para levar unia concurrencia nu-

morosa c selecta á sala do Cattctic, que,
graças ao seu ar de discreta e fina inti-
in idade se tornou o ponto ide encontro
da nossa sociedade intellectual.

.;.
Estiveram 'hontem reunidos na sede do

Acro Glub os sócios e directores da Gran-
dc Tombola pró-Aviação Nacional, que
foram designados, cm assoniblca, ,para tra-
tar dos serviços desta associação.

O marechal iRibeiio Gwmairães, as
16 i|2 .horas mandou proceder-se á leitura
do expediente, lendo o secretario _ Dr.
Alencastro Guimarães diversos officios e
cartas, accasando o recebimento dc_ twkcts
e promettendo auxiliar á comniiissão.

Por indicação do presidente, foram to-
madas diversas resoluções tendentes a 111-
tensificar os trabalhos de propaganda.

Também foi tirada uma nota de todo p
movimento de ticketi até esta data,.sendo
enviada uma cópia á secretaria do Aero
Club. ,

A's 16 i|2 horas, o presidente deu por
findos os trabalhos e marcou para a outra
terça-feira uma nova reunião.

Além dos brindes que foram iregwtra-
dos na reunião de liontcm, foram ainda
enviados outros, pelos seguintes estabcle-
cimentos cemmwroiaes desta praça: La

.Cor.be.ille de •• --Vimc, Armazéns Gaspar,
' Atelier Froment», Papelaria Villas Boas é

Perfumaria Kanitz.
— Hoje rcaiüza-se ás 21 lioras a sessão

semanal do Aero Otób, que será presidida
nelo commendador Gregorio Seabra.

'.
Com um magnífico prograniima cheio de

attractivos, realiza-se sabbado próximo,
no salão ãç^rnal do Commercio, uma

encantadoravílesta cm beneficio do Patro-

nato dos Menores, e qitc, imarcada a prin-
oi.pio para 22,, teve dc ser adiada, por mo-

tivo deindisposição vocal da Sra. Regis

dèr.OHveiLíi, tine a nossa sociedade tanto
deseja ouvir.

Podemos adiantar, com bons funda-
mentos, que, alóm da esposa do dáistincto

diplomata, tomarão parte na festa Suzan-

ne Després, Olcgar.io _-Mar.ia.no c Nasci-

mento Filho.
O apreciado barylono cantará alguns

trechos çm dueto com a Sra. Regis de

Olivoira. ^

Conceitos.
Realiza-se amanhã o ensaio geral do

XXXV concerto da Sociedade de Concer-

tos Syivphcnicos, que se effectuará s»b-

bado próximo, ás 16 horas, no theatro
.Municipal.

O maestro Francisco Nunes, presidente
da sociedade, tem desenvolvido o melhor

dos seus esforços para que esse concerto

seja mais um padrão de glorias para a

sympulhicu sociedade.
Entre os numeros que a grande or-

cheslra executará sob a regência de Fran-

cisco Braga; destacam-se as Scenas napo-

lilaihis, dc Massenet.

fouiçao ia eloqüente "plaqüètíe" coníen-
do diversos retratos do homenageado, O
"fac-símile!1 da medalha mandada cunhar
pelos amigos, discípulos, collegas e admv-
radores do mestre, e um brilhante artigo
sobre a sua personalidade c sua obra, da
lavra do ablizado professor Pinheiro Gui-
¦marães, tão bem escripto quanto sentido
e" que assim termina:

"E' esse o professor que a Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro vai perder,
em breve. Sc em pleno apogeu se recolhe
ao remanso do lar, fornecendo mais uma
lição dc altruísmo, no molde das de gran-
des vultos como Bouchard, Grasset c ou-
tros, que abandonaram voluntariamente 9
magistério afim de facultar a admissão
dos moços e de não assistir á própria de-
cadência, a pat-hologia geral não se resi-
gnaria ao registro indifíerente da oceuf-
rencia. Lamenta não encontrar nos liml-
tados recursos do seu le-xico a expressão,
bastantemente onomatopaica, para repro-
duzir, nestas columuas, o fragor que se
ouviu ao estalar o edificiodo ensirfb me-
4icó pela retirada de tão possante viga I

Só assim interpretaria, com fidelidade,
a dolorosa tristeza oceasionada pela jubi-
lação do chefe da escola cirúrgica, cuja
divisa suprema recommcnda um inflexivet,
«abio e prudente respeito á vida dos se-
melluntes."

Conferências.

Banquetes.
Realiza-se hójc, no Restaurante Assyrio,

o banquete que os companheiros de tratar
lbo^lDr. Sylvio Homero lhe offerecem,
einíi&j-gósijo pelo recente acto do governo,
que *<} promoveu a chefe dc secção da se-
cretária do Ministério ias Relações Ex-
t. rj»fev

0'lwnqiiete será presidido .pelo ministro
Soti?a"iDanias, falando iem nome dos of-
fertantes o ministro •Luiz Guimarães
Filho. • ftJl| «^JIJÃf^l^ -"^í

Homenagens.
O .Dr. Azevedo Sodré. prefeito do Dis-

tricto Federal, em homenagem a sua emi-
noticia o cardeal D. Joaquim Arcovcrde,
pretende dar o nome do chefe da igreja
na America do Sul á actual praça Sacope-
nhpan" no districto da Lagoa, e situada
entre as ruas Barata Ribeiro,Toneleros e a
subida do Leme.

Commemorações.
A turma de bacharéis dc 191.1; da Fa-

cuidado Livre dc Sciencias Jurídicas e
Sociaes do Rio de Janeiro vai festejar.o
5" anníversnrio de formatura em 27 de
dezembro próximo. As adhesões devem
ser enviadas ao Dr. Mozart Lago, na re-
dácção do Jornal do Commercio.

Veranistas.
Subiram para iPetropolis os ,Srs. Dr.

Alcides de Castro, Dr. Alexandre de Ia
Fuente, barão de Oliveira Castro, barão
de Quartim, barão de Águas Claras, Dr.
Guilherme 'Rieciel, .Dr. 'Henrique Lisboa,
Dr. Lucas Gonçalves, Dr. Lourenço Ca<
valcanti, Dr. Souza Lima c commandante
Octavio Jardim.

Viajantes,

Anmveisaiios)
Passa hoje o anniversario natalicio áo

Dr. Soares dos Santos, iilustre senador

federal pelo Rio Grande ido Sul. .
Figura de destaque nos nossos) meios

politico e. social, o. Dr. 'Soares dos*San-
tos terá opportunidade de receber, hoje,
as felicitações dos seus ionumeros ami-

gos e admiradores.

*
O capitão Augusto Nogueira Gonçalves,

despachante geral da Alfândega, festeja
hoje o anniversario de sua ditecta filha,
a senhorita Gitiomar Nogueira Gonçalves,
que vai ter o ensejo de ser vivamente fc-
licitada por esse acontecimento.

Em sua residência, na Piedade, p pai
da anniversariante offerecerá, ás pessoas
de sua amisade, uma festa intima.

Fez annos hontem o coronel Cantidtano
da Rosa, official .privativo do registro ci-
vil de Nitheroy.

Faz annos hoje o Sr. Auto Teixeira,
cirurgião-dentista no Meyer.•i*

Passa hoje, a data natalicia do Sr. Toa-
quim'Gomes de Andrade, capitalista muito
relacionado na nossa praça.

Vi
Faz annos hoje o capitão-tenente Anto-

nio Buarque Pinto Guimarães.

Faz annos hoje o Dr. João Patdo de.
Mello Barreto.

**¦

Faz .annos hoje 0. interessante menino
Sylvio Teixeira, filho do Sr. Álvaro Tei-
xemC '° officíál do patrimônio da Pre;
feitura, c neto do iSr. Muciffi.Teixeira.^.úi.-

Passa hoje'o anniversarjp-' natalicio' &i
alumno da Escola Militi-Jj^.Brasil, Inna-'
de de Carvalho Tiipper.V.J|$K'..

Muito joven ainda, poisíSísonta apenas
18 annos. é. no entanto, úmidos mais dls-
tinetos alumnos da sua turma e acata-
dissimo pelas suas múltipla» qualidades.

' •$?, .> ¦ ;
Com grande, briilhantaíôno foi festejada

no dia 26 do .«of rente, a passagem do an-
niversario natalicio do Sr. José Estcves,
conimerciantc em nossa praça, o qual re-
cebeu por essa oceasião eleVado numero
de felicitações.

Houve damsasy que se prolongaram «om
grande animação até ao amanhecer.

4* ;
Fo! muito concorrida a joiV^í-dansante

que a famila Legey offereceu ante-hon-
tem ás pessoas de suas relações, por mo-
tivo da passagem do anniversario natali-
cio de sua filha a senhorita Adosinda
Letrcy, a qual recebeu elevado numero de
felicitações. Houve dansais, que se pro-
longaram até alta madrugada.

rtes o ConccloSv Teixeira Barbosa, Fernando
Ferraz Uorta (• Vulle e Uinbeliiiu Í*lores, Anto-
Dio Augusto lilns c Anua Piedade, Waldçmiro
Pereira Franco « Isaura Slelmliaek, Abílio Can-
flido" e Joaquina da Costa, Rodrigo da Costa Ke-
ieH Ç Balbloa da lloea (ionçulves, Angolo Ca-
¦ollllo o Maria BaTlcj-i, flomualdo Horacio da
Bllra «' Oatiiarina Augusta do fjouaa, Arthur
iítrütii e Alinerüiaa Alret, Francisco Madura
4« Ff«iU4 8 Maria do-Souza Lobo, Jorijè Jo«6
Bosa • jtfafgarlda Pites'd* Wnseca, Benjamüi
Ptrcir» do Souza Júnior o Isabel Oejlío, Hea-
rique Nfltzsobo e^air Barroe do Araújo, Va.sco
BUvelr» • Iljdl Ferrei» da Cunha Soii*$9, Josí
Candldd da $«uz& Valente « Josepba íiÍTêntuia
Emlli» do Barros, üSranolsco Marcello e Rosa
Uarwllo, Jjaqujgi Hoiném d« Oliveira o Marga-
rida CarmelUia da Silva, Antônio Audrí ÇôVaS 9
Maria Francisca PonelraB, Antenor PÍito de
Oliveira e Eslhcr Mnllnl» do Cablro, Jacob T*>-
raros de Souza o Maria de Oliveira Soares, EHOT
Ramos dc Mello o ZUda Leito Lopes, Elias da
Costa Faria e Maria Dias, Francisco 1'errono e
MathUdo Stamatto, José Baptista da Silva o
Onrmen Vieira dou Santos, Manoel Ribeiro do
Santa Rita o Senhorinha Borges Monteiro, Ml-
guel dos Santos o Cecília Rocha Uma, Dr. Gas-
tio iRangel o Idalina Pinheiro, AuguBto Josí
Fernandes e Margarida da SUra Llina, Alíredo
Cícero Feljft o Vlcentina do raula Gonçalres
da Rocha, Amando Leite Sampaio e Cerclna
Anna de Azevedo, Joaquim Vaz da Costa Alves
o Adu Saltar Alvos, coronel Antônio Mi-thcus e
Leonor Baptista Ollve, Miguel Augusto Castro
Monteiro e Plillomenii Carlno, Elias Rodrigues o
Jocelyna Moura Casal, Virgílio Thomaz Pinto
e Julla Rodrigues Freguesia; Juyiae Aegollo Pe-
reira o Adòluljlo Amorim, Henrique Marques
Moutelro o Aurora de Barros, Vcnanclo Rodri-
gues da Costa e Julla Rita de Freitas, Oartraldo
Moraes e Anua Franclséa Moraes, Lula Prior, c
Elrlrn Martins a José Alves Ferreira Pacheco
a iilallná Rodrigues Pereira.

Enfermos.
Acha-se enfermo * tem sido muito vi-

sitado o bacharelando Mario B. Cardoso
de Mello, filho do Dr. Jesuino Cardoso,
ex-secretario da presidência da Republica,
no governo passado c actual ministro do
Tribunal de Contas.

*'
Acha-se quasi restabelecido de um de-

sastre, de que ha dias foi victima, na Es-
cola dc Marinha, quando dava ii sua aula
de torpedo, o capitão-tenente Eugênio da
Rosa Ribeiro.

formou-sé o 'longo cortejo qne seguiu rir-
mo do cemitério de S. Francisco de Pau-
lá, onde se Tcalizou o sopultamcnto ao ja-
zigo perpetuo da familia dos barões de
S. Joaquim.

Ante* de baixar o corpo á sepultura,
monsenhor Theodoro Rocha rezou o
rçspopso, acolytado por monsenhor Ama-
dor 'Bueno. 

....„;*-

À familia do barão de S. Joaquim tem
recebido inmimeras cartas, cartões e te-
legrammas de condolenciasi, tanto d'aquí
como do estrangeiro.,

*
Serão inh/umados hoje, no cemiterio de

S. Pràncisco Xavier: IMàrià iBarohi, sain-
do o feretro ás 9 horas, da rua da Igre-
jinha n. 2; o innoccnte Waldemar, fiího
de Agostinho Rodrigues Silva, saindo o
pequeno esquife tambem ás 9 horas, da
rua General íCaldwell n. 171, e 6 menor
Agostinho, filho de Joio (Pinto de Castro,
saindo o cortejo funebre ainda ás 9 bo-
ras,da rua 'Souza Franco n. 19, casa III.

Manifestações de pesar.
O Dr. Machado Guimarães, juiz da 1*

vlara de orphãos, ao abrir ai sua audien-
cia de hontem, aiiandott inserir no respe-
ctivo protocollo um voto de profundo pe-
sar "pelo failecimento do integro minis-
tro do Supremo Tribunal Pedetal, Dr.'
Enéas Galvão, cuja perda veiu trazer o
lueto para à magistratura brasileira, pois
era o extineto "im caracter imipolluto, al-
liado a uma illustração -superior, dando
sempre, nos cargos públicos que exerceu,
desde_ a promotoria publica, inicio de sua
carreira, até o elevado cargo em que a
morte o surprehcndeti, brilho inexcedi-
vel."

1H1-B1
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Missas.

O professor Oscar dc Souza encerrará

hoje, ás 20 i|2 horas, o seu curso dc cli-

nica therapeutica nn Policlinica Geral do

Rio dc Janeiro.
-A conferência versará sobre o tratamen-

to medico c cirurgico dos pleurizes.
*

Por motivo de força maior, não se pode
realizar amanhã a 5" conferência de pro-

paganda de Portugal, promovida pela Ca-
mara Põrtugueza dc Comniercio e Indus-

tria do Rio de Janeiro, cm que o nosso

brilhante collega João Luso tencionava
desenvolver o thema "A obra educadora
de Eça de Queiroz".

Opportunamente, annunciaremos o dia
em que essa .conferência poderá ser leva<V*.
a effeito.

*
O capitão-tenente Miguel de Castro Cá-

minha fará, por estes dias, em local ainda
não designado, uma conferência cujo the-
ma será .0 seguinte: "A neces-sidade do

preparo na paz para ser forte na guerra.
A marinha como factor dc grandeza da

defesa nacional".

O nosso brilhante collega Medeiros e
Albuquerque fará brevemente no theatro
Municipal, unia conferência, dc cujo

produeto offerecerá 25 o|o ás cai-tas es-

colares. O thema escolhido pelo brilhante

homem de letras foi "Água e sabão".

Pelo Ceará parte lioje para o Amazo-
nas, onde vai a negócios de seu interesse
pessoal e politico, o Dr. Ephygcnio de
Salles, prestigioso deputado federal ania-
zoneuse.

S. Ex. embarcará ás 11 horas, no ar-
mazem 11. 12, do «áes do porto.

Em companhia' do deputado Ephygeniò
de Salles segue tambem para Manáos o
Dr. Aldovar Victor dc Salles.

í '*• 'A;';
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Almoços.
Realizou-se hontem, no salão dos Pre-

sidentes, do palácio do Itamaraty, o al-
moço offcrecido pelo ministro Lauro MiU-
ler ao Sr. Arthur Peel, ministro inglez,
e ao encarregado dc negócios dos Estados
Unidos da America do Norte, Sr. Alexan-
dre Bonson.

Esse almoço foi offcrecido pelo Sr. mi-
nistro das relaçres exteriores como agra-
decimenlo ás delicadas homenagens que,
foram prestadas a S. Ex. pelo vice-rei
do Canadá, sua alteza real o príncipe dc
Connaught, e pelas altas autoridades 3a

grande Republica americana.
• Tomaram parle no almoço as seguintes

pessoas, além do Dr. Lauro Müller e dos
homenageados: Srs. ministros Cardoso àt
Oliveira, Dr. Hclio Lobo, ministro Luiz
Guimarães, commandante E. L. Boyle,
Dr. Sylvio Romero, capitão de fragata
Thiers Fleming, Pr. Abelardo Rosas, L.

A. Srissdorf, Bcresford-Hope, William C.

Downs, E. Hambbock, e e Dr(. Pessoa de

Queiroz.
Deixaram de comparecer, por moléstia,

os Srs. Fernandes Pinheiro * Arthur
Brigghs.

Segaie hoje para Manáos, a bordo do
Ceará, o Dr.Orfilo Tavares, engenheiro
oivil, que naquella cidade do extremo nor-
te vai fixar residência.

*
A Sra. Charles Charnaux « suas filhas,

qtie sc achavam em Paris, regressaram
ante-hontem a Nitheroy, depois de uma
ausência de perto de um anno.

A digna senhora, que é esposa do co-
nhecido educador, Dr. Charles Charnaux,
director do Collegio S. Carlos, de S. Do-
mingos, tem sido muito visitada pelas suas
numerosas relações.

*
Embarca hoje, no paquete Ceara, com

destino ao Recife, o Dr. Antônio Carlos
de Arruda Beltrão, conhecido engenheiro,
que ora dirige o districto telegraphico do
Rio dc Janeiro.

*
Pelo Ceará viaja para o Amazonas o

coronel Juvencio França, industrial em
Manáos.

*
E' passageiro do Ceará, que zarpa ho-

je, o Dr. Affonso 
'Barata, 

deputado fe-
deral pelo Rio Grande do Norte.

HE?
A bordo do paquete Ceará, do Lloyd

Brasileiro, parte hoje para o Estado da
Bahia o D» Viriato Bittencourt,

*
'Dc Sanla Catharina é esperado hoje

pelo paquete Sírio a Sra, general Aktbia-
des Cabral, ' *

Dc regresso de sua viagem á Europa
é esperado o Dr. 'Raymtindo Nonato, -en-

genheiro residente da 4° divisão da Es-
trada de Ferro Central .do Brasil.

*
A bordo do Liger, entrado ante-hontem,

chegou o Dr. Carlos de Miranda da Sil-
veira Lobo.

A bordo do Ceará segue hoje para o
norte da Republica o Sr. Juvencio Wat-
son, intendente do Lloyd Brasileiro, que
vai a serviço dessa empreza.

Casamentos.
'Contrataram casamento á senhorita Er-

nestina da Silva Fernandes, filha do Sr.
'Manoel da Silva Fernandes, funecionario
das obras nublilcas, e o iSr. Edmundo Jo-
sé Fernandes.

*
Contratou casamento com a senhorita

Maria Margarida Pinto, sobrinha do ba-
rão Bernardo Pinto, o 'Dr. Juüo Falcão
Lopes.

"*
Realizou-se ante-hontem o enlace ma-

trinionial da senhorita iMarieta Vieira;
Guimarães, filha do coronel Domingos
Custodio Guimarães e de D. Maria Au-
gtista Vieira Guimarães, neta paterna do
barão o visconde do Rio Preto, visconde
de Pirassinunga e marquez de Olinda, e

¦ materna, do barão da Alliança e viscon-
de de Tipiabas, antigas c respeitadas fa-
ntiliàa da nossa alta sociedade, com o Br.
A.pollinario Mascarenhais. filho do co-
nhecido e abastado industrial ..mineiro Ber-
nardo Masearenhas, representante da an-
tiga e numerosa familia IMascarcnhas, do
Estado de Minas.

O acto oivil effecluou-se com toda a
solemnidade. testemunhado pelo Dr. Se-
bastião Masearenhas, por parte do noivo,
e Dr. Pinto Portella c Exima., senhora,
por parte da noiva; e o religioso, oue, se
realizou ás 14 1I2 .horas, na igreja de
¦S. Joaquim, tambem revestido da -maior
pompa, teve por testemunhas o Qr. Anto-
nio Carlos Ribeiro de Andrada, «iíiio lea-
der da maioria da Câmara dós Deputados,
c sua Exina. senhora, D. Julieta Guirnia-
rães Ribeiro c Andrada. por parte da
-noiva, e o Dr. Enéas Masearenhas, por
parto do noWo.

Na residência do coronel 'Domingos
Guimarães, pai ida noiva, foi offerecido
aos noivos é convidados, deoois desses
cetos. profuso e delicado lunch. tendo os
(ii('t*c'; tiroítonitores 'da noiva distribuído
a todos as mais captivantes attençoes.

*
No municipio de Victoria, em Alagoas.

realiznit-=c ante-hontem o enlace .matri-
monial do Dr. Manoel Tenorlo, com a
senhorita Maria Julia, dilecta ifilha do
Dr. Natalicio Camboim, demitado federal.

As teremonias civil c religiosa. que> se
revestiram da .mais distineta solemnida-
•V" foram, assistidas nelas- Exmas. fá-
milias da mais alta sociedade local.

Faiiecjmentos.
fe-ègi r-ji^SSO, ANDRÉA?'.*
'.--..Ê«^á"ap<nádo.;que 

foi p.áu^pyel:]^^
n. '2.211 

que matou o nosso; ex-compaTi
nheiro João Andréa. Houve uma teste-
írunhã de' vista que, occultandi? o seu
nome, porque diz não poder perder horas
de trabalho, nos relata o facto, dizendo

que o auto n. 2.211 levava dois passa-
gciros, quando atropelou o inditpso João
Andréa,, que., por perversidade do chauf-

fw, foi arrastado á grande distancia.'
O Dr. Domingos. Beniardcs, activo in-

spector geral de vehiculos, tra suas syn-
dicancias, tambem descobriu ter sido esse
o auto causador do desastre, tendo como
cPanffcur Eucl.ides Peçanha Ribeiro, que,
proci.rado na garage da rua dos Arcos
n. 62, a que pertence, não foi encontrado.
Diz-se n.ais haver quatro testemunhas dc

vista do desastre, cujos depoimentos não
foram tomados pela delegacia do 10o dis-
tricto policial.

No necrotério policial foi pelos Drs.
Rego Barros e Diogenes Sampaio auto-

psiado o cadáver de João Andréa, ficando
verificado como causa-mortis fractura da

base do cranco, com dilaceração dos ossos.
Terminada a autópsia, foi o cadáver re-

composto c removido para a casa de resi-
dencia, á rua Fonseca Telles, de onde hoje.
fis 9 horas, sairá o enterro para o ce-
miterio de S. João Baptista.

Do Dr. Ismael da Rocha recebemos a
seguinte carta: - .

¦¦ (li l/i-- j <u .1"Com ns melhores stíudaçoes, rogo a
fineza de declarar que não era eu o pas-
saúéiro do automóvel causador^ da morte
do meu bom amico e literato João Andréa,
dc volta da solemnidade. no Museu Na-
cional, cm honra a Orville Derby. Po-
dem attestat-o os majores Fleury c Dr.
Bueno do Piíido, com «s quaes desci, a
pé, a alameda central da Quinta da Boa
Vista, quando avistámos um grupo trans_-
portando um ferido por automóvel. Fui
eu, porém, quem 3 reconheceu c commu-
nieou o nome ao caridoso medico da As-
sistencia Dr. Bastos Mello, interessando-
111c a pedir, pelo telephone, noticias da
iilustre victima. ' V

No altar-mfir da matriz do Santo Antônio,
reallzaram-so ante-hontem as missas de 7° dia
por alma do Dr. Sccundlno Ribeiro, major
medico do corpo do bombeiros, mandadas re-
znr por sua K-tmn. família c pelo comman-.
dante c oiiieines do corpo a quo o finado
pertencia.

Dentre as pessoas presentes, pudemos notar
au seguintes:

Marechal Francisco M, de Souza Aguiar, co-
.rouels Fcllclano B. de Souzn Aguiar o Zo-
:^a|tro.:Cu.iilin, intendente Dr. Aznrém Furta-'^.-'Dri-.viJBe.tlicucollft da SI)T*i Filho, Cama-'Mm OfÍ^fi'e-,.O^tSÍh\^"'iViil^{ .&jt9*n RapJJsta

' Falleceu houtem. is 13 horas, o Sr.
Alexandre Alves Ribeiro Cirne, pai do
Dr. Alexandre Cirne.

O enterramento realiza-se hoje, as 14
horas, saindo da rua Vinte e Quatro de
Maio n. 275,pari o cemitério de Sao
Francisoc >avier.

Entenos.

°e.i,Vo)*S/r\<«S ÍPalv.a{ .ÇSloan Bgpjlsta
... ..^èéinbói-àV-íOaefano flatf^jíira, dlj-ecti)!*

d*'"íÍBlstcncIn municipal J 'Álvaro ("HJShiao,
Franklin Guedes, Trigo de Loureiro, Pedro
Bruno, Fellplie Nery, Leopoldo A. Gomes, Al-
varo Imbiissnliy o família, A. do Paula .Frei-
ta», Pereira dn Sfottn, Custodio Nunes Júnior,
Arnaldo Cavalcanti, Arnaldo Qulntella, Abel
Noronha, Francisco Marques . Pinheiro o fanil-
Ha, tenentcs-eoronels Lopes e Curiós Augusto
Bueno Omerod, eommeiidador Jnelntho Alvos
dn SUva, Alcinndrlnp de Castro, Joaquim M.

*'da Silva Menezes, JfaX%Gome9.^a-.Ealvnfvi*ffa^6
liando Gulmnríles, 'Mnííd Nowtoh "de Figuelre-,
do e família, Lourenço Tavares, Heitor de
Mello, Jorge Carneiro do Campos, Josô Carva-
lho de Siqueira, Joüo Antônio Ferreira de
MugalhiOR, José Gavno Gomes da Cruz, Luiz
Alves Vieira, Alvnro Figueiredo, Cello Porto,
pliarmncentlco Álvaro de Carvalho, GU de SI-
queira o filho, Luiz de Almeida e' Souzn, Joüo
da Costu, Álvaro Campista o senhora, ,Godo-
fredo Leal, Jonqnlm Pinto Filguelrus, Miguel
Teixeira, Francisco Nunes Guimarães, Silve-
rio Augusto do Araújo Vinnnn e família, Hen-
rique Adorne, Arnaldo M. Lopes, Auicnelo
R. Pittn, Luiz da Costa Lima, Custodio de
Souza Pinto, Antônio Teixeira c Souza, pbar-
mnceutleo .Derininlo Pereiro,. J. BorgcB, Olce-
ro Trindade, Claudlonor. Baptista de Menezes,
Dr. F. B. Marques Pinheiro t família, Ma-
noel Porto Júnior, Fernandes Mnlmo & O.,
Mnrlo Mello, JoSo Guerra, Souza o Silva Ju-
nlor, JoSo Cavalcanti, M. Paula Freitas, in-
tendente Manoel Rodrigues Alve», José de
Souza Rocha, Dldartco Lago, Thcodomlro Pen-
na Vieira, José Poley, JosC Nascimento Silva,
Joüo Nascimento Silva, Carlos Cordeiro da
Grnca, JoSo M. da Costa Marques e família,
Blyslo Goulart, Cory Peixoto, Joio Rezende
ConcclQÜo e família, Dr. Alberto Bahlenso,
Alberto Ribeiro dc Carvalho e família, Manoel
Jonqulm Marinho, Oswaldo M. Pereira, Nor-
berto Teixeira, J. P. "O. Guimarães, Antônio
Bastos dn Cunha, Luiz Narciso o família, Is-
mar Porto, Álvaro A. Gomes, Joaquim -Gomes
du SUva, Manoel Lima de Figueiredo, Manoel
José Gomes, Raul' Guedes, Alfredo Torres,
Adriano Plmontel, commendador Joüo José da
Sllvn, Álvaro Augusto de Queiroz, Loureiro
& Queiroz, Miguel da Costa Limo, bandido de
Andrade, Marcclllno do Andrade o família,
Alfredo Alvlm, Raul de Farlo, Luiz da Fon-
eeca Gnlvilo, Antônio Carlos Velho da Silva,
pharmaccutlco Horacio Maciel, Acrislo Peixoto
de Souzn, Pedro ,T. F. de Araújo é família,
Dr. Telcsphoro Vnlladarcs, Godofredo O. San-
to» Miguel Tancredo, Paulo V. de Araújo,
P.' de Andrade, tenente-coronel Antônio dc
Brito Sancbes 

" 
Júnior, majores Eniygdio José

da Silva, e Tnnct;edo Leal e. família, capitães
Joaquim Duarte Barbosa, Affono N. da .Silvn
e senhora, Antônio Lopes da Silva Moraes,

Ferreira, Paulo Snbluo de Freltae, Arthur
Costa Filho, Antônio Furqulm de Campo?,
Lauro E. Garcin do Souza, Josí B. Gone.nl-
ves Pereira, Gctullo M. Cochlo de Castro, Luiz
Eugênio Neves, Gustavo Luiz Abry, Mario
Menezes (2> chamada), Ellczér Montenezro de
Magalhães, Arthur S. Cavalcanti o Arthur
Lopca da Silveira Pinto.

2" anno—.Anatomia, &s 10 horas—JoSo Mo-
reira de Andrade, Bernardo Antônio Filho, Al-
berlco Custodio Ferreira, Agrippa ü. de VaB-
conceitos, José do Moura o Silva, Guilherme
G. Vianna, José M, Carneiro LcSo Júnior,
Manoel Tavares Neves Filho, Jesuino A. Pc-
rlssG, WaWemar Oostn e Sllvn, Getullo ri-
nheiro, Francisco dc Moura M. Guimarães,
JoSo Soares de Sampaio, Alcindo dc Azevedo
Sodré o Mario M. Alves Barbosa.

Turma Bupplementnr—lüvandro Tiros Dqmln-
gues, Oscar elemento Marques, Mario Gabriel
de Souza, Armando Gonçalves Cruz, José Can-
dldo Mayrlnlt, Arthur M. Jorge Sobrinho, Pau-
Uno Mllller, AttUto Ribeiro Rocha, Américo
Marcondes do Amaral, Bento 1J. Pereira do
Lemos, José de BarroB Menezes, *"jleni-lquc

MendeB Pereira, Nicanor Botafogo Gonçalves,
JoSo Pereira, dn Cunha e Armando Pereira.

30 anno medico—Fhyslologla, as 10 horas—
Maurício do BarroB Barreto, Raul Farmo de
Anioed, Ourlqúo Machado, Atttla Mello Che-
rlff, Vnlols Souto, Henrique de BarroB Klut-
zenschell, Ellslnrlo Malta da Costa, JoSo $a-
dl de Rezende Chaves, Maxlmlllano Sully Pc-
ilssé, Carlos Antônio de Mattos, Kdgard San-
tos Neves o Francisco do Carvalho Sampaio.

Turma supplementar—Plínio Gonçalves Fer-
reira, José Schettlno, Manoel Machado Cardo-
so Fontes, Euclydcs Holmold, Francisco Del-
miro de Oliveira, OctaciJlo Holludo da Silvo,
Waldemar Rollmin da Silva, Djnlina da Rò-
cha Santos, Gregorio Nazlanzeno do Braga
Paiva, Antônio IJillthaza)- dé Abren Sodré,
Augusto ftcgnlo da Ouuba BodrlguCB e Raul
Ferreira Costa.

3» anno medico—Mlcroblologia, !« 161|2
ras—Álvaro Vital de 

' 
Oliveira, Juvenal de

Souza Braga, Oscar José da Lacerda, JoSo
Prisco dos Santos, Octavio Leito Moreira,
Achllles Paulo GaUlQtl, Alatleo Jayme, Bene-
dlcto Amorim, Nelson do» Rela Torres, Oby
Pinto do Lçyola, Antônio Firmo Cardoso, Ma-
rio Sertfi, Voltaire Paiva d» Cruz, Nelllo'
Airllo Tavares, Raul IJma Duarte dos San-,
tos, Florlano Peixoto de Anevedo, Francisco
Paulo . Novaok, Jnndyra de Figueiredo, Coril-
no Bouret fe. Radiei WlnltubT/zi ¦
fítTutm silBR^mentnr—Carloz." í^relra da Ro-

cha, :jo'!iéVÍÊ()''tÍgues Moreira,', *t(»rJo Pereira
da 

'silva 
Plrtío, Raphael Garcia Pardèllas,

TrlRtSo Barbosa Escobar, Álvaro Augusto do
Andrade, Milton de Souza, firlolo dc Moraes
Mesqultn, JoSo Paulo notelho Vieira, Nelson
SUva, Nelson SaySo Delduque, Alheu Fernnn-
des Coelho, Bento de Souza Limo, Antônio
Barbosa Coutinho, Milton MourKo Mattos, Af-
fouso dn Costa Moutlnho, Mario Alcântara dc
Vllhena, Ismar Tavares Mutèl c JosC Geraldo
Vieira.
,\i« -anno iiifrtjcirr-Aiiatorrita o.pliylaologla lia-
tiioioglcaá, patlipljigla Rerurejibaráiiicologlii o
arte dc formular,'as O hora»—Mario de Lima
Lages, JoSo Paulo Vlnelll de Moraes, Constnn-
tino de Moura Bnptlfitn, Ary Pinheiro de 011-
veira Lima, Fernando' Conrado do Vulle, Al-
varo Caminha, Dante Roçliii Llmn, Phocion
Serpn, Godofredo ItriindKo Grnçn, Manoel Fer-
nondes de Pinho, Breno GnlvSo, Luiz Vlannn,
Antônio do Lima Netto, Norlvnl Peixoto Pa-
drenosso o Sylvio Trndo Pestana.

Turma mipplcinentar—Godofredo Borges RI-
beiro da Costa, Eduardo Imbassnhy, Frederico
Luiz Mac Dowell, JoSo Nomlnando de Arrndo,
Armando Tnbonla dc Souza Gayoso, Eniygdio
de Molrn I^lte, Homero Carneiro, Antônio
Carneiro de Campos, Carlos da Costa Pereira,
Mario de Assis Brasil, Ezeqnlel do Rocha
Freire, Álvaro Machndo Vortunn, Oswoldò Nn-

nes de Souza Guimarães, Fablo Leone -vrernccl!

e. JobC Felix Garcia.
B» anno medico—Anatomia .e opernoões e

therapeutica, As 11 horau—Joaquim do Costa
Onrvnlho, JosC Pessoa de Albuquerque. Euge-
nlo Cordeiro, Renato GulmarSes Bastos. De-

mocrllo de Vasconcellos Linhares, Mnrlo Au-

gosto Sattamlnl dos Santos, Affonso. Plmentel

de TJlhea e José Joaquim de OrtlgSo Sampaio.
Turma 

"suppleiiienl 
ai—Rllvlno Bezerra Mon-

tenegro, Mario BnrroHo Rtndnrt, Luiz dn Cus-

tro Vaz L«bo da Câmara Leal, Octavio .de

li-reltaa AísumpcSo, Honorio do Morncs e Sll-

vn, Manoel Perelrn dn Ounhn c Eurico Pedro-

so Filho. - ,.
tio anno medlco-Cllnlca cirúrgica, és 10

horns (no Hospital dn Misericórdia)—Manoel
Marol Chaurals, JoSo Ribeiro Vlllnça. Leopol-

do Viriato Flgiielin do Saboln, José Anísio

Topes Vieira. Gilberto Lopes dn Sllvn, Ar-

mundo Mnrcondes Mncluiilo, Ângelo- Moreira

Bnrbetta e JosC EvongelUta Barreto.
Turma supplementar—DomingoB Armnnilo

Parncampo, Octavio Fldells, JoSo Martins

Meira, Ernesto Fernandes e -£,orgo Bomfim

Bittencourt. . ., , . .
fio nnno medlco-Hygienc c medicina lega,

lis 11 horas—Rnphnel Correia AlveB Qiilntnnl-
lha, Henrique de Toledo Dodsvfortb Filho,

Bento Goncarve Cruz, Carlos Burle de Flguel-

Oseni- Torflrio do Anflrnde Ramos,

distlnccSo cm pratica do processo civil e eom-
uiorelul o cm medicina pulilica e pléiminenie naoutra; João Cllnmco Pereira Junlni-, JoSo(1'Avlln Mello, João Gaspar Correia Jtrjvi-, JoSodo Menezes Freitas, João Ignacio da Fonseca,João Vicente dn Costa o Victor dc FrcitauMurks, plenamente nas tres cniielraé

Pclu Faculdade; Livre de Sciencias Jurídicaso Soclaes concluiu o seu curso com dlsjlnoíasnotas o Sr. Adherbnl S. Cuttele, filho do nin-
jor Francisco Lopes Cnttcte, residente uo Es-,tado do Rio. '

*Apôs um eniso brilhante, terminou bonecao seu curso do direito, obtendo notas dlsllu.ctas, o talentoso bacharel Joaquim EugênioPeixoto. Após a leitura da neta, os collcgaa
do Dr. Eugçuio Peixoto flzeriim-lhe uniu sr;m-de mauirestinjão.

cursos prlmnrlo
No Gymnaslo Federal comcgatRo a 2 do de-zembro os exames flnaes dos

o complementar.
As provas de cultura physica o cultura 1110-

ral serão realizadas no dlu 14, para todos os
cursos do Gymnaslo, sendo considerado repro-
vado o alumno' que faltar 11 qualquer dellus.

Na Escola Nacional do Bellas Artes realiza-
se boje, as 12 horas, a prova pratica da ea-
deira de geometria descrlptlva opplicada, sen-
do chamado» todos oa candidatos iuscrlptos.

Amanhã, Ss mesmas horas, terá logar a pro-va oral.

Resultado dos exames dc promoção dos alu-
ippos du Escola Sarmlcnto, 11« mlíta do !•
districto, dirigida pela cnthedrntlca D. AHco
Ferreira.

Curso elementar — 1» turma — Professora
auxllar D. Bertha Mello e Silva:

DletlucçSo — Delornie do Carvalho, Alila
Oçsta, Hcrmlula Pinheiro o Hilda Pereira da
Fonseca.

Penamentc — Emilia Gentil Braga, Darci-
Ha Leal de Menezes, Eunlclo Gomes, Nelson
Saldanha Marinho, Lauro de Oliveira, Carlos
(jongalvoa, Klvlra dos Santos, Enrice Pereira,
léjnacllna Monteiro, Arthur Veiga Júnior, Ma-
nôél de Oliveira, Luclndn Lobo da Rocha, José
Cardoso Plnhero e Hpa Varanda.

Ourso elementar — 2* turma — Professora
auxiliar D. Irlabclla Campos Cortes:

DlatluccSo — Marina Pinto, Orlando Guida o
Alberto Vougu. "' Plenamente — Glda Lacerda, Edgard Ma-
rins, Maria Cândida Ferreira, Rluetto. Carta-
lho, Rosa Veiga, Dlone Dias, Hilda Bbeilug,
I.audcllna Pinheiro, Augusto Ribeiro, Nllila Fon-
seca, Wnltcr GnlvSo, Maria Evnngellnn Bran-
dtto e Antônio Vouga,

Curso elementar — 3» turma — Professora
D. Mariana de Souza Lima:

DlstlncgSo — Salvador Sllvn, Alzira Dins e
Israel Affonso Ferreira.

Plenamente — Zlldn P. dn Fonseca, Edltü
Gomes, Hilda Costa, Wuldemlra Barros, Ju-
racy de Oliveira, Alberto lraudal-e Sllvn, Fia-
vio Hopko (inivão, Alcindo Costa, Maria -'An-
tonleta Vougii, Alberto Mntlns, Annu Murelra,
Mnrln de I.oiirdes da Conceição, Armando Sn-
roldl, Aurcacolln de Andrade, Waldeuiui' Cur-
vello, Maria du Luz Travassos Soares, RÓsémlrò
Menezes, Nálr Araújo, Hlldn Cunho e Hulro da
Sllvn.

Simplesmente—Iracema Sqroldl o Josué I/J-
pes da Silva. !

Curso i-lenu-nliir — 2o unno -- Professora
auxiliar, D. ltosallnn C. do Mello Mattos:

Distineção — Claudlonor Bonto, Alliertlna
Pereira, Edith Marins, ltiilioin Blierlng, An-
tonlo Vnlerlo, Paulo M. o sllvn e Wllton Pc-
reira da Foueea.

Plenamente — Albcrtlun Mattos, .loscplia
Nascimento, Jbbcrto Pnuln Lopes; Arletlo VI-
tal Barbosa, Virgínia Costa, Aloyslo V. Bar-
bosa, Eugênio Pucheco, Helena Cardoso, Syl-
Vio Llbanto, Sylvestre Travassos, Julr Car-
valho, Hamilton Pereira du Fonseca, Dullii
Miranda o Silva o Joaquim Llbcrlo.

Curso médio — 2° anno — Professora, do-
na Marieta Pacheco Chuvcs ile Castro:

Distineção — Olna H. Alcuntnrn, .liilletu
Reis o Evnngellna Vouga.

Plenamente—Marina Cunha Cruz, l.ella Sul-
dimliii Márliilío", Onilliiu Amorim, Irlnén Foi';
tes, Darcy Menezes, Rlcnrdo (íuliln, Opholiii Go-
mes, Hliln Fonseca, Iracy do Castro, l.lzctte
I>aula Lope, Elvlru da Sllvn, Maria de Lour-
des Fernandes o Marlu Nlzo VaVandn.

'Curso médio — Io niiuii — Professora dona
Marieta Pacheco Chaves dc Castro:

Plenamente — Elza Vouga, Inura da. Costa
Pereira e Maurício Cuuuirgi) de Macedo;

Sniplesníonte — Luiza Lisboa de Oliveira t
Marlu da Gloria Cardoso.

Jfer

redo.
Os-

e senhora, Antônio Lopes da auva «orces, re.,. 
^ jtfZg&i, Perelrn. Juvencio 7.enl,a

major Alfredo Carneiro, tenentes José S. Nu-, w.lde. Telve d. «'^f^,. 
*,„„,,„ „»,

Ines de Souzn, Manoel Tcnrelro Correia, JoSo
I Narciso Ribeiro, Zncnrins dc Mello Figueiredo,

Henrlqno O. Hyer e fninllla, nlfcres Affonso
Romano e família, Eloy Monteiro, Adolpho de
Mendonça, capitão Francisco Camcllo, tenente
Robor'to Moreira da Costa, professor Manoel
J Pereira FrazSo, Affonso I. M. Évora, Al-
fredo Romano, Alfredo A. Pinheiro, e as ee-
nboras bD.Mnthilde Gomes, senhorita Marques
da Cruz, viuva Antônio dc Fnrla, Mme. Dr.
Abel' Noronha, Margarida Gomes, professoras
Aldn S. do .Moura o Souza e Victoria_tle Bor-

•Realizaram-se liontcm pela manhã as

ceremonias do enterro do venerando barão

dc S. Joaquim.
A's 5 1I2 horas foi celebrada missa de

corpo presenlc, na câmara mortuaria, ar-1 rós, Zlnhn Valle,, Fcllciana Callado, Emilia o
corl'ü '' , ' , , ... ,,„ L-ivini Assumpeão'; Ade a Campista, Luiza
mada no salão de honra do palacetc do | ^™./^'"S.-,^. KnrvDCdeb pteltoB Brau-
finado, na avenida Silva Xavier, em Pe

'tropolis, sendo celebrante
daquella paro-

, Ferreira do Castro, Eurypcdes FreltOB
I dSo, Alice e Ainulln Augusta da Sllvn, Mono

monsenhor (lll r.„a Agostinho, por si e seu esposo, José
Agostinho; viuva Alelno Sprcnger, Emilia das
Neves e filha, coronel Paula Costa e. família,
Ernesto de Andrade e famllln, Raphael Sebns,
Eduardo Borges da Rocha, Dr. Gullhefmo F.

Mnchadõ," Carlos Fernandes Llmn,-Hllnrla dos
Francisco do AssIb Manso

Machado
Júnior,

Cavalcanti,

SflntnB Plmentel
Vieira. .„ ,„

Turma snpplementni—José Vicente
Netto, JoSo Bulhões Mattos Marcial Jnnlor,

Vicente Blancn. Avelino Pesson C

José Brnz Terelrn C.irnclro. Ul.vsses de Almei-

da Vergueiro. Alberto Pinto BrandSo Jos?

Oscar de Arnujo Colho, Hugo de Jorge c-

qnvn e Renato Machado Monde,
fio amo inedleo-Cliilcu medica. Ss 10 ho-

Hnspiliil.dn MlserleordliO-JnsC _7!eferlno
„_Evernrdo JoSo de

dn

Manifestações,
Teve a maior brilho a carinhosa mani-

festação hontem feita ao eminente pro-
fessor Brant Paes Leme, pelos corpos do-

cente c discente da Faculdade dc Medi-
cina.

A solemnidade obedeceu ao programma
hontrm publicado em detalhe pela im-

prensa.
F.ntre as merecidas provas de affecto

ao querido professor, destacou-se à distri-

A melhor cerveja
GUliZA.

é a POTVEU'

Realiza-se amanhã, na cidade de Pon-
te Nova.. F.stado de Minas Geraes', o ca-
samento <lo Dr. Maurillo Modesto de
Mello, co.m a senhorita Tia Vieira .Mar-
tins, filha do 

"Dr. Francisco Vieira Mar-
tins.

Serão paranymphos, por parte do noivo,
no religioso, o professor Abreu Fialho e
o Dr. Tárbas de Carvalho: no civil, seu
Irmão Dr. Gustavo de IMello c o Dr.
Francisco Vieira 'Martins'; por parte da
noiva, no religioso, scu tio, Dr, José Viei-
ra Martins e o engenheiro industrial Dr.
l.Trban Woolmann; no civil, o , Sr. Luiz

Vieira Martins e o Dr. Modesto de 'Mello.

Rcalizar-sc-ha no dia 12 do próximo
mez o enlace matrimonial da, senhorita
Hylda ílilarião Alves da Silva, filha da

Exma. viuva Hilarião Alves da Silva, com

n Sr. Arthur Leal Nabuco.de Araújo
-FiVho, funecionario da Repartição Geral

dos Telegraphos.

Rocha, Dr. Gregorio RIspoll e senhorn,
Dr. José de Mendonça, .Dr. J. Marinho, ,los(!
Vicente da Cruz Llina.e viuva Maria Pacheco.

Pelo nocturno de luxo, paulista, che-
gou ante-hontem a esta capital o cone-
go Mario Coelho dc Mendonça, cura da
Sé dc Uberaba, que vem assistir o casa-
mento do seu irmão Cláudio de Mendon-
ça, com a senhorita Nair da Gloria Fal-
cão.

Parte hoje para o Maranhão, a bordo
do paquete Ceará, o deputado Luiz Do-
mingues.

O seu embarque realiza-se ás 11 horas,

no armazém n. 12 do cães do porto;
Tocará por oceasião do embarque uma

banda militar.

Theodoro Rocha, vigário
chia.

A' mesma hora foram celebradas mií-

sas cm intenção á alma do pranteado pa-
trício.

A's 6 1I2 horas, foi o corpo conduzido

para a gare dc Petropolis, ofôtlc foi- o
"ataúde depositado no vagão funerário,

onde se viam muitas grinaldas c flores em

profusão, ligado a um trem especial, que,
ás 7 horas, deixou a estação,

para esta cidade.
De PetropoHs alé. esta capital, acom-

panharam o feretro a baroneza dc São

Joaquim, Sr. e.'Sra. Nunes Pires, Drí.

Octavio da Silva Cosia, Américo de Oli-
veira Castro, barão de 'Maia Monteiro, Sr.
Araújo Gomes e outras pessoas.

Na gare da Praia Formosa, onde o Irem
especial chegou ás 9 horas, achavam-se,
entre muitas outras pessoas, as Sras. ba-
roneza dc LorctO, Maria do Amaral, almN j Mendes Trindade, Ss O, na matriz de S. João

rante GuiUobel, senhora e filhos, Lucreclo B"Ptl«ta da -Lago»; Ant.mlo Abe» Brasil, ..s

Oliveira, A. dc 'Siqueira Filho, conde e

ras( .
de Mendonçn Tlchf.n 1'lliuv
Ôom-cl,,. José Enrico dos San os Abreu An

,iié Andrade Ribeiro de Almeida, JosC Fenaz

ínnone a Pedro José de Araújo Gomes,

Olvmpic^ dos Reis Netto, Frnnelsco Penteado

.T.inlnr, Cnnuto dn Costa Azevedo c

de Mneedo Rocbn.
fpno medlco-Cllnlca obstetrlcn

da Misericórdia)—Lourenço
Silveira. Plínio Maciel

dos Santos Plmentel. Carolino
Ottoni. GU-

Nascimentos.
Com o nascimento de um menino, que

na pia baptismal receberá o nome de
Ernesto, foi augmentado o lar do Sr.
Heitor Constantino de Faria, official da
nossa marinha mercante.

Tém recebido muitos cumprimentos c
felicitações dc scus amigos e dentais pes-
soas de «nas f-lnções, o Sr. Armando Les-
sa, nosso collega de imprensa, e Exma.
Sra. D. Odette Horta da Fonseca Lessa.
pelo nascimento, oceorrido ha dias, dc
mais im» íirWnba. a menina EUen Ma-
rínettjt.

Uo juízo 
'da 3" pretoria cível da ire-

gtiera de Sant'Anna,_ correu editaes de
casamento de Henjamin Alves de Souz*
com Micc Mairia da Conceição, João
Gualberto Ferreira, com Rosalina Carbo-
nelli. Tose Manoel LomHardi com Fncly-
dia Cavassa c Manoel Ribeiro com Rufi-
na Fernandes. **!•

F(iram lidos hontçm na nrehl-cathedral me-
trnpAltnnn os seguintes proclamaB de casa-
mento:

iErnniiI Mcnelik de Mello e I.nlza Vieira Pai-
va, lílcnr.ln Diibenx Bothçrvod c. America Simas
Cavalcanti. Oscar Ssmpnlo Vlnnna e Glzelda SI-
mas Cavalcanti, Galdino Slmpllelo e Vlcencla
Vieira de Jesus, Gluseppc Ginlo Raffael». Pctta o
Marln Antonletn Oraca, César Goulart da Sllvn
e Maria de Eourdes Soares, Alfredo José Gon-
çalves Ribeiro e Sylvla GulmarSes, JosC Fran-
cisco das Chagas c Leonor Edith da Coeta, Abe-
linlo Al.irlco dos Reis e Francisca Cnrrnella
Pelejo. Augusto Pereira Covas e Elzlra do Mo-
raes, Antenor Gomes Saavedra c Alzira Nather-
ei Gonzaloz de Azevedo, Armando Perelrn Cnsl-
miro e Rn th Leal, Emílio da França FernanBcs
e Edith de Alcântara Pacheco, Elpldlo Candjdo
de Souza o Iracema Moreira d« Silva, Luiz Ma-
cedo fl Diva Rosa BrandSo, tenente José Joa-
qnlm Dias Vlelrn e Branca Rocha, JoSo da Costa
Moniz e Emilia Gomes, Manoel Ferreira de Mo-

Serão celebrndns hoje oB. seguintes missas:
Coronel Jnnonrl» Pinto do' Freitus, fis 9 1|2
ras, na igreja da Misericórdia; Mme. Zlzl-

seguindo ina. fis 10,, na Candelária; Júlio Teixeira de
Mogalhlcs fis .!>, nn enpelu d_e Nossa Senhora
do Bomsucccsso; José Gomes. Braga, fis 8, na
matriz de S. Joaqiilm; José Franca da Graça,
*a 7, nn matriz do Engenho Novo; D. Lulzu
Marlu de Soimn. fi» D, na. Igreja de S. Salva-
dor, ú rua BerqiiOi Piedade; D. Emilia Lefe-
vre' Carrnzedo, Ss 0; UÁ matriz de Nossa Se-
nhora de.Louriles, em Villa" Isabel; Arthur
G(inzng.i Borges, .fis , O, na. matriz dc . Sont-An-
ua; D. Olindlnn dc Carvalho c-Souza, fis 9,

mi enthcdral dc Nitheroy; D. Phllomena Ma-
dindo do Carvnlho (Dodonn), fis 9, nn capela

' I dn Fnbrlca Brasil Industrial; D Marcolinn

fl»
horaa (Hospital
Ottoni Porto, Edemnr
Monteiro. Oscnv
Ribeiro Mouro, Miinoel Esteves
tórt„ Goulart; Tbéobaldo Tollendn

Crlssluma Paninhos c Domingos Delflno

Wnldemnr

Ernesto

terft
N„ Escola de Veterinária dn Exercito

tomin deserlptlva e p.iyslologln, para os «tu-

Ãinns inscrlptOB nn li turmft.m™,h:.y 
«berln .1 ¦, matricula nessa escola.

Terminou os e.vnmes

A hansi;atica . .. Que deilcUl

condessa dc Paranaguá, conde c condessa
de Affonso Celso, Sr. A. R. Ferreira
Botelho, do Jornal do Commercio; barão
de Oliveira Castro, Dr. Arrojado Lisboa
c senhora, Sr. Alberto de Oliveira c se-
nhora, professor Miguel Couto, conselhef-
ro João Alfredo, coronel Benedicto Buc.
no, monsenhor Amador Bueno, commen-
dador Antônio Gonçalves, Eduardo Dantas
e José Dantas, J. da Cunha Vasco, gene-
Tal Roberto Trompowsky, commissões das
írmandades de 'S. S. da Candelária, de
S. Francisco de Paula, de S. Miguel t
Almas c dc varias outras associações re«
ligiosas.

Entre outras coroas todas de flores na-
turaes c dc subido valor, notámos as qTTc
foram enviadas pela viuva baroneza de
S. Joaquim, barões dc MaratVba, João
José de Araújo Gomes, Eduardo Dantas
e senhora D. Rita Dantas, Sylvla e Maria
Beatriz Dantas, José Dantas c senhora,
Annibal Nunes Peres e senhora, Estado
da Costa c Silva e familia, Raul de Arau-
jo Gomes c senhora, José Maria dc Araújo
Gomes e senhora, c barão dc Oliveira
Castro e familia.

Transportado o ataude para o coche ftt-
nebre a Luiz XV, tirado por tres pare-
thas ricamente ajaezadas e conduzidas

for palafrettciros com libres do estylo.

9, na Igreja dc S. Francisco dc Paula; Joa-

qutm dc Ararlpe Macedo Plmentel, âs O, na

mesma;'João Bento Moure, fis 9, na mesma;
D. Joaqulna Rodrigues Formosinho, ts 9, nn

mesma; Frederico Fernandes de Almeida, fis

9 na matriz do Sacramento; Manoel Fcrnan-
dês de Carvalho, fis 9, na matriz da Gloria;
Ernesto Fcfreira Martins, fis 10, na mesma;

Antônio Lopes da Silva Trovão, fis 10, na

matriz de Santa Rita, e D. Anna Soledade
Henrlques, fis 9, na mesma. t

Em sutfraglo da alma de D. Malvlna Daudt

Vasques, serfi celebrada amanhã missa de 7»

dia fis í) horas, no altar do Nossa Senhora
das Dores, do igreja de S. Francisco- de

Paula.
*

Por alma do saudoso ministro do Supremo
Tribunal Federal Dr. Enéas Galvão, serfi ce-

lebrada amanhfi missa do 7» dia, fis 10 1|2 ho-

ras, ua igreja de S. Francisco de Paula.

Por alma do Sr. Rodrigo Vcnanclo da Ro-
eha Vlnnna serfi celebrada amanhS missa de

7» dia, fis 9 1|2 horas, na igreja de S. Fran-

cisco do Paula.

Pelas escolas.
Relaçfio para os exames de hojo na Facul-

dade dé Medicina do Rio de Janeiro:
io anno medico, fis 10 1|2 horns (ultima

chamada)—Durval J^pes da Nobreg.i Olivel-
ro Jacques Andrade, Cláudio J. Morlono do
Rocha, Antônio Cyrino Filho, Eurico Chaves

Bebam cerveja P0KTCGCE2A.

ju 
¦

do B» nnno do Instituto

vociõnil de Xtnsícn; sendo npprovnducom dis-
Nnc1on.il d >« p„rclrili 

qllc por esse

SlSU cumprimentos de

snns ntnlens o collegns.

" 
Sac hoje o 21» numero do periódico Arcaâia,

accBo do curso propedêutico.°'^Ef 
»et«nm-se hoje as provas dos concursos

das diversas cadeiras deste estabelecimento de

ensino secundário.
_I-oram hontem conferidos diplomas aos uln-

nvnofl Adhemar Siqueira e Oslrls de Freltae,

qne concluíram o respectivo curso.
_Fol mnreada para a primeira quinzena do

raez de dezembro a visita dos alnmnoB, acompt-

nhnilos du vários professores, ao Jardim Zoolo-

g 
— Estft aberta a inscrlpçio para a hora llte-

rarla do mez dc dezembro próximo.

Na Escola Livre de Odontologia serSo chama-
dos hoje, fis 13 horns. !l prova escrlpta de by-

glcne. todos os alumnos Inscrtptos da 2* serie,
c fis 15 horas, a prova escrlpta de anatomia,
todos os alumnos inserlptos da 1« oerle.

*
Na Faculdade dc Sciencias Jurídicos e So-

ciaes serSo chamadas bojei
in turma do 2» nnno—Prova escrlpta dc dl-

reito civil, fis 10 horas.
2» turma—Prova escrlpta de direito interna-

cional, fis 15 horas.
Os que faltaram ás provas escriptas anteriores

de direito civil c direito Internacional poderSo
fazel-us boje, fis horas Indicadas.

50 anno (prova oral)—A's 1C horas—Joa-
quim Josü Pinto Filho, Jos6 de Almeida Mnya
Rubião, Josf Marln Mnc Dowel dn Costa, José
Monteiro Soares Filho, José Moltlnho Amado,
José Slzçrianflb Teixeira, D. Julieta Serpa, Lan-
ro Sabbaclt C0I1I111. T#opolilo Antônio Fcljd Bit-
tencourt c Lonvlval Oberlaender.

Turmn suppleineutar — Lucas Ferreira de
Salles, Luiz de Macedo Soares Machado Gulma-
ríes, Manoel Catullno Rlcra, Manoel Pereira
Ferreira e Mario Madeira dos Santos.

Resultado das provas ornes do 5° anno, hontem
realizadas:

Approvados: João Baptista de Oliveira c Cos-
1 ta e Joaquim Eugênio Peixoto, coni distlnccSo
I uu tr« cadeiras; Joio Oaetine dA Costa, com

Prefiram a cerveja 1-OKTÜGUIC7.A.

pMtImIêãrÃ'
¦ O deputado Moreira da Rocha recebeu

de Crathieus, no Ceará; o seguinte, tele-
gramma:"Os conservadores deixaram de oiga-
nizar as mesas para a eleição de 1 de .
dezembro.

O chefe delles propoz-nos., um accordo
para a eleição a bico dc penna, dando um
terço da votação para os candidatos de-
mocratas, quando temos neste municipio
grande maioria eleitoral.

.Recusámos a indecente proposta, c
exigimos a liberdade nas urnas. 'Respon-

deu que não podia iifastar-sc das instru-
cções recebidas. Saudações — Dr. Ma-
theus Coutinho — José Francisco—Fran-
Cisco de Sousa Moita, directorio democra-
ta de Independência."

O VEROADÊlRrSiWtCIANTE
Felizmente, era .nossa capitJ.L vuo

apparecendo no comme.rcio homens
que têm a perfeita concepQão do pro-
gresso, em todo o sentido, em todas aa
suas imodalidades. Neistas condições—
está o proprietário do conhecido es-
tabe.leclme.11to dc modas Au Petit
Marche.

Emiprehendedor, devotaldo ao des-
envolviiinien.to do comniercio, esse ne-

gocíainle acaha de adquirir um outro
estabelecimento, o "1" Buratei.ro .
onde o seu tirocinlo, na vida que.
abraçou, virá, mais uma vez. confir-
mar a repubaição que goza entro o pu-
tolico e seus collegas. _-

Dotando o "Prirmeiro Barateiro
dos melhoramentos necessários aos
ííns a que se destina, o sou actual
iproprietario teve'em unento instalar
ümiai casa, ande são encontrados os.
melhores, mais modernos e mais fl-'
mos artigos para senhoras e criamjas,
dispondo tambem de um grande
"Btock" de artigos paira cama e mesa.

Au Petlt líairche que ha muito fun-
eclona a rua do Ouvidor n. 86, actual-
mente .díspBe, ipara bem servir a sua
jvumerosa freguezla, de- fabrica do
Toupas brancas para senhoras e cri-
ancas, coMetes o cintos para senho- >

ras, dirigida por Mme. Baseou Pinto. -

Brevemente o Io Baratelro será o
estabeleci'rat»n'to preferido por J-Pdos
.q-ue desejarem obter as melhores
vainitagens em suas compras, pois que .
importa dtrectaimenteTfrande parte
do seu bem escolhido "stock".

Serviço postal r
Na presença do directer geral c demais-

membros da commissão por S. Ex. 110-
¦tneada, foram abertas hontem, ao meio
dia, as propostas apresentadas e julgadas
idôneas, para o serviço dc conducção e
collectas de malas nesta capital.

O acto que foi bastante concorrido deu
o seguinte resultado: Jonathas Pereira,
que propoz fazer o serviço a 798 réis
por kilometro, em automóveis e em moto-
cyclcttes, em numero de 10, a 17$ diários,
ou 138:765$ annuaes; Francisco Grabo-
wsky, por seu procurador, Sr. Kastrup,
a 980 réis por kilometro em motocy-
clettes a 24$, ou sejam 181:656$, anmui'.-
mente, e S. Mendes & C, cuja- proposta,
apresenta a somma de 190:006$, por anno
e muitas outras ainda mais altas.

De accordo com a lei, deve ser preíe-
rida a proposta do Sr. Jonathas Pereira,
que, além de ser mais barata, é o actual
contratante, cujo serviço tem sido feito
a contento.

Dcsong0l'fell3
CA-<CATlJíH.*t

o fígado bcbea-lo
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IfIía EUROPÉA
Na frente occidental

PARIS, 28 OM— O communlcado

fraiuiez cie liontem, á noite, diz que

nada houve de importante a assigna-

lar em toda a linha cie frente.
HAVRE, 28 (IM— Conunuiücado

belga: ' ,
«Na região de Dixmude, bombar-

deio reciproco.
\ artilheria iniinlga esteve parti-

c-ularincnto activa na região do Steen-

sti-acte c em Boesinghe, devido aos

tiros bem succeclidos das nossas bate-

1 
Honores, ss V?.)—comniTmlca-

rto official:
"A nossa linha ao norto de ípres

tem sido continuamente bombnrdea-

Ba com extrema violência.
Ás nossas perdus, no entanto, sao

ligeiras.
Fizemos explodir uma mina a su-

dòesíe do Sonchcz e oecupámos acra-

tora, consolidnndo-nos abi, apesar de

tres ataques a granadas, levados a

effeito pelos allemães."
PARIS, 28 (P.)—ConununJcado oi-

ficial das 15 horas: >
"üm ataque inimigo, durante a nol-

te, contra um pequeno posto a leste

de Malsons-de-Cbampagne, foi fácil-

mente repellldo.
Noite calma no resto ela frente.
Exercito do oriente—-Ante-hontem,

uni brilhante ataque dos zuavos, em

collàboração eom os servlos, na re-

gião a nordeste do Monástir, deu-nos

a posse da cota 1.050.
Apesar dos seus insistentes esfor-

cos, o inimigo não conseguiu expul-

sai-nos desta posição importante, que
elle tinha fortificado poderosamente.
Repelirmos.' successivanieiito quatro
contra-ataques gei-mauo-Bnlgaros, In-

fugindo aos atacantes perdas san-

grenlas."
PARIS 28 (P.)—O canhão conti-

núa a troar ,n'a frente do Somem» e em
Verdun, «mas o máo tempo e o me-
vooiro, que persistem, impedem! que
sigam o seu «desenvolvimento normal,
até mesmo as manobias preparato-

Os zuavos,.ctVmbaitendo «cam os ser-
vios, obtiveram uma importante vi-
ctoria quando, depois de renhidissiimo

' combate, conquistaram a cota l.Uol)
as mielhores unidades alleimãs.

Essa cota era ai ultima posição ele-
vada susceptível de oppor uma resis-
tencia efficaz á progressão do exer-
Cito servio- naquella região.

Os receintes communicados alie-
mães, cnm evidente satisfação, tt-
¦hihàm Insistido na impossibiilidaid-cpa-

• ra os aluados, de se 'apoderarem
dessa altura; mas, apesar da sua^ te-

procurava estabelecer-se nas proxl-
midades de Negotin. ¦

LONDRES, 28 (A.)—Na região de
Bystrica algumas patrulhas dos pos--
tos avançados russos dispersaram,
com perdas sensíveis para o inimigo,
um numeroso destacamento ae tropas
allemâs, que fazia exploração na
frente da Unha russa.

LONDRES, 28 (A.) — Um radio-
gramma de Bukarest Informa que as
tropas romenas que estavam em
Craiova e de onde se retiraram na
.:„„„„ fir,fln í.fim de evitar morü-

a lamentar a «morte de uma pessoa,
ficaram, porém, feridas mais ou me-
nos gravemente umas dezesels.

Outras noticias
LONDRES, 28 (P.) — O '^ejgn

Office"- enviou ao embaixador ¦ dos
Estados Unidos nesta capitall, Sr. Fa-
ge, uma nota em <iue 0 governo ingtez
se recusa terminantemente a conceder
salvo-conducto a von Tarnow, novo
embaixador da Austria-Hungria em

niem ao menos que levante esta nação 1 TbWW O II I BTTQT A Ç
contra o monstruoso negocio em que i| t-| 

| JQ ^ £, ü,|\ 1 ||(J 1 üü

semana finda, afim de evltal" qit,„
clnlos inúteis, poderam fvar 

corto
todo o seu material bellico, inclusive
a sua artilheria pesada. Sn1nnlca

LONDRES. 28, C^J-De^Sakiniea 
^^ ldas suaa .regulares íun-

A nota declara que as embaixadas
e os consulados da Austria e da Ai-
lemanha têm-se excedido de «tal modo

/iommunlcam que, 7*—--;„~5„ n„nsi
íelativa calma a situação de quasi

região interior da curva do Cerna,

Na frente italiana
ROMA, 28" (?.).— Commuinlcado

^«Os 
tiros certeiros da nossa artilhe-

ria ©bstararm os movimentos tatan-

gos na zona montanhosa ao norte do

valle do Ladro e do valle de Assa.
«No dia 25 do corrente o Inimigo di-

rtetu violento bombardeio «outra as

nos^^slc&es da Itoha pegano-Bat-
° 

Acossa artilheria -bombardeou oa

acantonamerrtos inimigos em ©toa-
baum ie na estação de Netthen.

tNa aona a leste tfe Gorizla os aua-
triacos .tranaportiaram outras Jaterlas
parTa linha de frente e hombardeá-
ram f.requemtemenite a nossa meia-

guarda. tReslpomdemo-lh.es. ,porém,com
tiros multo efiífcazes.

INo Oarso travaram-se pequenos
combates em'que «fizemos alguns pri-
Sl0lS.aMA,"28 

(A.) -Segundo noticias
aqui publicadas, «ficou averiguado por
depoimentos prestados pelos prisio-
neiiros ultimamente feitos, quedos aus-
triacps estão V^^^^°^mW^r^
granaavaCfensW^na região '*£Trô*_-
«tino7 Nessas declarações dizem os
.referidos prisioneiros que o serviço
de concentração já começou a ser fel-
to e que da Gal-tlcia -têm chegado va-
rios comtlngTOtes para.reforçar as_n-
nhas naquelle ponto. ,."iVai

•Nos círculos «mlHitar.es desta capital,
afflrma-se que a offensiva .proíectada
foi imposta .pela Allemanha.

Toda a imprensa mostra-se eort-
fianto na acção de «OadornaV diaendo
"II iMessagero" «que os italianos -an-

ceiam, pela realização desse movi-
mpíelps 

.últimos communicados sabe-
se que a artilheria de ambos os lados
•não têm descansado um 'Instante na-
quella parte da frente de combate, sem
que, «entretanto, «tivesse havido nen-
numa acção da infanteria, digna de
menção. ¦ 

„
No Oarso a lucta prosegue com re-

gularldade, obtendo os Italianos, cada
dia. novos progressos.

LONDRES, 28 (A.) — Os italianos
têm efeito importantes p.^gressos ao

cções diplomáticas que a Inglaterra
podia justificar perfeitamente essa re-
cusa ainda mesmo que as leis Inter-
nacionaes não a permittissem.

LONDRES, 28 (P.) — O "Mornlng
•Post" faz hoje «a seguinte revelação:

"A Allemanha aproximou-se ofn-
ciosamente dos governos alllados,
procurando sondal-os descretamente,
ainda que sem resultado, eohre a pos-
slbllldade de uma paz immediata e
mediante a aceitação dos princlpaes
«eMmdiç&üS lexigidas pela "entemte ,
contando que 'lhe deixem liberdade de
acção na America Central le na Ame-
rica do Sul. /

O "Daily Mau", informa, por seu
liado, que a situação alimentar na Al-
lemanha e na Austria ê de verdadei-
ro desespero, segundo soube ide fon-
tes dignas de todo o credito."

LONDRES, 28 (P.) — Seguindo d
exemplo da «Grã-Bretanha, a «França
informou o governo dos Estados Uni-
dos de que não concedera salvo-con-
dueto ao Sr. von.Tarnow, novo em-
balxador austro-hungaro em Washln-

NOVA YORK, 28 (P.) — A Asso-
clated' Press diz èm itelegramma de
Athenas que o governo do rei Con-
stantino protestou junto dos .paizes

•traficam actualmente esses prussia-
nos, acomenitadores de homens ?

O que se esta perpetrando actual-
mente nâo é nem allemão, nem mes-
mo prussiano: ê hohenzollernlsmo e
Infernal. E' a obra decadente de um
cérebro que se foi decompondo ate
chegar á demência; ê uma crueldade
única, produeto de uma tntelllgencia
mergulhada numa estranha loucura,
que se esforce em convulsões e babu-
ja de peçonha a frente da civiliza-
ção I

Pelo amor de Deus ! Antes quie es-
teja consummado o massacre de uma
nação Inteira, endereçae uma duzla
de palavras ao nosso presidente, ro.
igando-lhle por termo a semelhante
«monstruosidade I" '

LONDRES, 28 (A.) — Annuncia-
se aqui que o novo.chefe do gabinete
russo o general Trepoff, falará, sab-
bado próximo, na (Duma, sobre os
meios e "bases da regulamentação da
vida Interna do império; de^modo a
se estabelecer eobre o assumpto um
perfeito accordo entre o governo e o
Parlamento, cujas acções agindo con-
juntamente têm por fim ir idie encon-
tro aos interesses do povo, satisfazen-
do as suas necessidades.

LONDRES, 28 (A.) — E' espera-
do hoje á tarde na fronteira da Ro-
mania, o czar da Rússia, Nlcoláo V,
que vai conferenciar com «o rei Fer-
nando da Romania, sobre a situação
diesse reino em face da extraordina-
ria pressão .exercida pelas tropas
.teuito-ntistro-bulgaras sobre os exer-
cltos russo-romenos, que combatem na
Transylvania, Vallachia e Dobrudja.

Ultimas informações

as raztttfé que tornaram lndispensavi
a reúniãey. secreta da Camara:_a ne-
cessldade de ouvir o governo leXpllcar
por todos os meios apressar a victoria,
a situação militar actual, de procurar
de responder ás. medidas allemãs e
de encetar como que uma guerra no-
va com a totalid'ade dos recursos na-

NOVA TORK, 28 (A.) — Noticias
aqui recebidas dizem que uma es-
quadrilha naval allemã, composta de
contra-torpedeiros, conseguindo bur-
lar a vigilância ingleza, aproximou-
se novamente da-costa no intuito de
bombardear Lowestoft.

Em caminho os vasos allemães en-
contraram um vapor mercante in-
glez, que, fugindo, teve tempo de pe-
dir soccorro á patrulha naval-ingleza,
Esta não tardou a apparecer, pondo
em fuga o inimigo que, assim, -nao
conseguiu- realizar nenhum de, seus

neutros contra as meaiaas w o^w ^tóQetivos7,«í^' , :"• -á^. : :¦&¦
que lhe têm sido impostas pelos *Uia-;, ^fgoNDRES? 28,'(A.)— O»-íc^âBsíptfy.-
dos. ... &l .„_£, ;-Í^\'«'bífcàm;potó

PARJS, 28 ;(*.) — NiíTrtocsos V&: :!gK^açi: tentaram ..nitrii' as- e-e.Sfòra
iomátv«»-í.« P,*DÍIcam hoie-flosforiiawt^^^j^g-g^ temr,0 repellldo pelos'

"'DesaSp™, 
assim um dos princi- de ter os seus movimentos conjugados

pães obstáculos que ainda vedavam o
caiirurlio entre .Monástir e Prilep.

' LONDRES, 28 (A.) — Apesar do
imáo tempo que tem reinado, as ope-
rações, embora relativamente menos
intensas que as das ultimas semanas,
seguem, sno Somme t no Ancre, a sua
rota. victoriosa, cabendo, ora aos 4tn-
glc/.es, ora aos francezes a tarefa de
expulsar aos poucos os allemães de
suas posições nessas duas frentes.

Os jonivaes d'aqui anmunciam pacra
breve um extraordinário recrudesci-
mento da offensiva franco-ingleza, a
qual se estenderá muito para o norte.

NOVA YORK, 2'8 (A.)—Um radio-
grammai de Berlim, publicado pelos
jornaes -vesperUirros, annuncia que as
tropas aWeimas apoderaram-se da oi-
dade de Curte-de-Arges.

Nenhuma commuinlilcaçao official
ou de outras fontes veiiu ainda con-
firtnnr essa noticia.

Nas frentes russas e nos
Balkans

:-

-¦

ROMA, 28 (P.)—Commnnicado so-
bre as operações na frente balka-
nica:

"O enérgico avanço das tropas Ua-
lianas pvoseguo com felicidade na
zona montanhosa de rcristerl, a
ocsle de Monástir, em direcção ao
valle de Drajar.

Apesar do espesso nevoeiro que
tem havido em toda a' região, um dos
nossos destacamentos oecupou no dia
2-t do corrente uma eminência a oés-
te dc Xizopole, enviando alguns gru-
pos pura os cumes de Orvensotcna.em-
quanto outros progrediam na dire-
Cção ele Trnova.

No diu 20 os-italianos, quebrando a
resistência encarniçada do inimigo,
tomaram as alturas das cotas dc 2.220
a 2.227, a sudoeste de Nizopolc, C fl-
zoram cerca de quarenta prisionel-
ros."

SALONICA, 28 (P.)— Cominunlca-
«lo official servio:

"Os suavos francezes, com o auxl-

lio dos servlos, tomavam a Importan-
tisslma colllna 1.050, que era defen-
dida pelos caçadores da guarda prus-
süuia com a ordem de a conservar por
todo o preço.

Todos os ataques dirigidos pelo Ini-
migo conlra essa posição foram repel-

. lidos.
O máo tempo continua a causar ob-

plácidos ás operações."
RUCAREST, 28 (P.)—Annuncla-se

officialmente que nenhuma mudança

Importante se operou na situação ml-

iitnir do paiz.
LONDRES, 28 (P.)—Uma nota da

Agencia Neuter acerca dos aconteci-
mentos na frente rumaica, declara:

"A despeito das noticias do^avanço
allemão na Rumania, durante os ul-
timos dias, os círculos rumaieos en-
caram a situação com confiança no
resultado final 4as operações. Pes-
soas autorizadas 

"crêem que não pas-
surá muito tempo sem que os formi-
daveis reforços dos russos produzam
os seus effeitos.

O facto dos allemães se terem vis-
to na impossibilidade de tomar o ma-
terial de guerra dos rumenos e de fa-
zer grande numero do prisioneiros,
demonstra que a Rumania. agiu em
harmonia com o plano exigido pelo
novo estado do coisas naquella zona

• dc. theatro da guerra. E1 certo que
as informações recebidas nesta capi-
tal deixam a situação um tanto ob-
Bcura, mas nâo ha o menor motivo
iiara perder a confiança na assistem-
cfa dá íufssia, que já influiu na si-
tuação na Dobrudja e que, é de es-
nerar%e fará sentir brevemente na
relfaó do norte da Rumania. Além

. dff a suuação dos rumaieos do pon-
t < è vista dos seus recursos cm ca-

, ,ôes e munições, torna-se cada vez

mais segura, graças aos esforços nota-

Vt^DREsf 2^ (A.) - De Roma

comrnurtlòarn que telegrammas de Sa-

íordea ali recebidos, informam que
os ita ianos, que estão operando na,

Maceuonia, estão avançando agora no

váHe Drago', melhorando assim nessa
região a sua situação estratégica.

LONDRES, 28 (A.) — Os servlos
derrutar-Mii uma columna búlgara qu»

'-~SC

pelas tropas franco-russo-servlas, que
operam tam'bem nesse sector.

A guerra no mar
LONDRES, 28 (P.) — O almiran-

tado allemão disse recentemente num
communicado que uma parte.das for-
cas navaies que praticaram um rata
contra ae costas de Lewestoft oaptu-
raram um navio. -

A esse propósito observa o alml-
rantado inglez que sô se pôde tratar
da chalupa "Nerval", que fazia ser-
viço de patrulha na data de 26 do
corrente !e da qual não ha noticias.

LONDRES, 28 (P.) — Os inque-
ritos abertos acerca da destruição doa
vapores "Britannic" e "Braemmer-

Castle", não conseguiram estabelecer
se estes doÍ3 navios foram torpedea-
dos ou se bateram em «minas.

LONDRES, 28 (P.) — Tratando_do
caso do grande navio-hospital Bri-
tannic", afundado por torpedo ou
mina, o radiogramma «oifíicial alie-
mão salienta que, como o referido na-
vio tinha a bordo 1.105 pessoas,
está cifra, que classifica de extraor-
dinaria, faz 'legitimamente suspeitar
que o navio era um transporte ue tro-
.pas e .não um barco-hospital.

Ora, basta notar que o na^o-hos-
«pital allemão "Imperator", cujas dl.
mensões são mais ou menos as mes-
mas do "Britai.nlc", comporta um
pessoal ae 1.184 officiaes e marinhei-
ros, como o prova o "Handbuch fur
die Deutsche Handalsmarlna", publl-
cado em 1914 pelo ministério do Inte-
rlor da Allemanha.

A guerra no ar

cionaes. _.- „• „__
Os membros do . Parlamento sao

unanimes' env-aeclarair_lque a -Câmara
riãó ter-á preocohpaçãrJ alguma nem
ministerial mem anti-mlnisterlal. O
seu unlco intuito será dirigir os tra-
balhos da defesa nacional e o seu
objectivo consistirá tão somente, na
victoria e na «paz pela victoria.

Os jornaes demonstram a «urgência
ae uma collàboração caaa vez mais
¦estreita entre o governo, o Parlamen-
to e o exercito na actual guerra de
libertação. _ . , ,

A ordem útí idla da sessão foi vol-u-
mosa,'figurando neíla. 39 intenpella-
cões creferentes aos assumptos seguln-
«tes: situação no Oriente, questões na-
vaes, material, efíectivos, alto com-
mando, questões econômicas e que-
stões financeiras. m-t*„„,

PARIS. 28 (P.) — O Sr. Tittonl,
.embaixador da Itália, ao retirar-se
desta capital, dirigiu um commovidoi
adeus "á Franaa inteira, a Paris tao
hospitaleira sempre !" '£k£ 

^ -
PARIS, 28 (P.) — Os addidos mi-

liitares estrangeiros, entre os quaes os
do Brasil, do Chile, do Equador, do
Peru, dos Estados Unidos, da Suissa,
da Sueoia, da NoTuega e da Hespanha
acabam de chegar a Paris, de regres-
so de uma viagem de estudos multo
interessantes, que consumiu cerca, de
doze dias e que, segundo declaram,
offereeeu 'ás autoridades francezas oc-
caslâo die lhes patentearem uma ama-
billdaide, uma gentileza e cordialidade
ineomparaveis. ,„.-„„

Visitaram os usinas de Paris e ar-
redores, os .estabelecimentos militares
de noroeste, do oeste, do centro e do
sul do paiz, da região de Lyao, onde
que a mobilização da retaguarda fran-
receberam as melhores Impressões.
Verificaram com pasmo e admiração
ceza ê tão formidável como a.das li-
nhas ae frente e óbserv.aram que o
quinhão «de trabalho assumido nesta
guerra pelos engenheiros, pelos ope-
rarios, pelas «mulheres da França ex-
cede tudo quanto se pudesse suepev
tar. Provêm, para quando, apOs a
•guerra, todos os estabelecimentos se
acharem adaptados ás necessidades da
industria, um renascimento economi-
co de uma pujança sem Precedent-e(f;

PARIS, 28 - (P.) — Informações
procedentes de Berna annunciam que
o conselho federal suisso encarregou
o ministro da Suissa em Ber m de
choniar a attenção do chanceller^ do
império allemão para a opressão
desfavorável que causa na «plniao
suissa o transporte em massa d, AUe.
manha dos operários da Bélgica.

O «Journal de Genéve" declara que

aeroplanos navaes britannlcos, que
atacaram o Inimigo, conseguindo
acertar em um delles, que caiu, incen-
dlando-se. Os pontos visados foram
Yorkshire e Durham.

Tambem em Midland um dos zep-
pelins" lançou diversas bombas, mas
perseguiao pelo fogo ela artilheria
de terra, caiu avarlaão, sendo sua tri-
pulação aprisionada. 

'¦- 
„,„._. ,

^LONDRES, 28 (P.) - Oíflclal —
Em conseqüência do "raid" realizado
esta manhã, sobre Londres por um
aeroplano inimigo, ficaram feridas
novo pessoas.

#iw-

ABERTURA DIA 1* Oi DEZEMBRO^.
da conhecida casa A EXPOSIÇÃO

1.19, Av. Rio Branco, 119

com uma grande liquidação, de todo

grande stock de perfumarias e outros
^¦PREÇOFIXO..

A festa de Jaymo Silva

Effectua-se, fina.krienOe, amanhã, no
theatro Carlos Gomes, a a-nnunciada e
anciosaniente esperada festa artística do
actor Jayme Silva, o syrmpathico e intel-
ligente ensaiador ie director de scena da
companhia dov «Rdeu Theatro, de Lisboa,
que ali está trabalhando com geral agra-
elo.

Em primeira representação, que o ipu:
blico aguarda coeni o maior interesse, vai
á scena o aproiposito patriótico em um acto
A alma portugueza, «destinado a oausar o
mais ruidoso suecesso. ,

Completa o espectaculo a revista _ O
amor, que é- ainda uma das que maior
agrado dispertou entre d publico.

Festival em liomenagem á im-
prensa.

No próximo dia 4 de dezembro reali-
za-«se, no theatro Carlos Gomes, tim gran-
dioso festival para despedida da compa-
nhia do Edcn Theatro, de Lisboa, que
parte no dia iminediató para S., Paulo,
onde vai trabalhar no. theatro Apollo.

0 Sr. Alberto Gorjão, intelligente. e
sympathico representante da envpreza Tei-
xetra Marques, resolveu que esse festival
fosse em. homenagem á imprensa, como

prova de agradecimento que elle diz ter
recebido dos jornaes cariocas, « aos quaes
aí firma, deve, em grande parte, o. exito
ruidoso que a -companhia da sua gerencia
alcançou no Rio de Janeiro.

Assim, o theatiro a'char--sejha Vistosa-
mente ornamentado, por fónnu original
e interessante, estando o programuna, que
promette ser grandioso e sensacional, em
vias de organiza-ção.

O festival das coristas do Carlos
Gomes.

0 público, enchendo hoje a transbordar
o theatro Carlos Gome9, pratica um dos
mais louváveis actos de justiça que lhe e
dado praticar. :¦

Hoje realiza-se ali o festival do corpo
de coros da companhia do Éden Theatro,
de.. Lisboa, das¦.syinpathicas "-e dedicadas
çtósta^^ciije^rtjiíibalho, embora modesto

"&¦ 
íéivíire, ftü-fePtf «1= reclames, e dos

.rr^^xíenuant'ês.'representando agualmen •
vte itlma das maiaV^iderosas e valiosas col-
laborações pará;_*ê5?«ccesso enorme que,
e-ntre nós, tem''«j)WnçacIo a referida com-
panhia. -'™r-v•'*¦ . ...

O espectaculo é''magni£ico e so ipor si
capai d«; chamar yao theatro enorme con-
currencia. -. . ¦

Representair-se-ha <%¦ iapplaud.ida re\'istn
No Paiz do sol. .pcçà^arÃcteTÍstwa^de çqs-
tumes portuguezes;'-áó illustréfr professor
«Sr. Albino Vállaclas, fará uma palestra
subordinada ao thema Saudades de Portu-
gal: 

'Henrique 
Alves, o distineto actor,

fará, d-e collàboração com toda a compa-
nhia, o disparate cômico de Eduardo Gar-
rido, Silencio... calado. :

Terminando o espectaculo, que é ce>m-
pleto a começa ás 8 i|2 horas da noite,
pela representação do amreglio de Jayme
Silva, com musica dos maestros Thomaz
Del Negro, Bernardo Ferreira e Alves
Coelho, A guitarra, interpretado exclusi-
vãmente pelas constas beneficiadas.

A-festa é interessante, como vêem, de-
vendo chamar ao Carlos Gomes grande
afflucncia do publico.

I Tujo, o infortunado autor dramático, que
1 tantas e tão boas obras legou ao theatro
í do seu paiz. .

Paraviccini continua obtendo granclc
suecesso com a comedia Su Excellencta,
adaptação sua de ,mn original francez.

No theatro Apollo tem sido muito ap-
plaudida a primeira typle Felisa Mary. sen-
do hoje um dos níclhorcs elementos cora
que conta o theatro argentino. ,

—No cemitério'de S. Francisco Xavier
foram hontem dados á sepultura os restos
nwtaes do antigo ponto e escriptor thea-
trai Bruno Nunes, sendo o seu enterro
feito a expensas dos artistas das compa-
nhias do Recreio e S. José.

Entre as muitas adaptações e traducçoes,
Bruno Nunes escreveu varias peças, que
alcançaram suecesso nos nossos theatros,
destacando-se A casa da Suzanna, 0 be-
souro encantado, Hotel Sans-Dessous, O
homem das tetas, Acerta o passo... e
PVer burro!

No meio theatral e íóra delle l o sau-
ejoso ponto soube conquistar as mais caras
amisades, pelo seu trato distineto, tendo
sempre para os nossos palavras de con-
forto e ele encorajamento.

CINEMATOGRAPHOS

Odeon. ¦¦ V ¦ ¦

Helene Makowslca continua a levar en-
ohentes ao Odeon. No "film" 0 valle das
oliveiras, a bella artista ter. importante
papel; é um drama de sentimento, que
tem sido muito apreciado.

O programma de hoje tem mais a au-
gmentar o seu valor o. "film" O Sr. Pin-
son dectetive. trabalho policial. . . ¦

— Para amanhã estão .. annunclados:
Ódio que ri e Armas femininas. 

' .
— ¦,-.., ...-».

Trldlcjestivo Cruz, o melhor remo-
dio para curar as moléstias do estômago
e intestino. Vidro 28500. •

puBim
Guerra.

O eliofc do departamento da piorra m.imlnn
fazer «publico, de ordem do Sr. ministro, para
conhecimento do exercito e dcviila exei-ui.-ão. a
seguinte:

índice do robustez— 0 Sr. ministro, por aviso
n. 1.113, de 27 do corrente, declura qm, a vista
das ponderações feitas pelo serviço de siiinle da
5« reglilo militar, o Índice dc robustez fica alte-
rado dc 23 para 33 e a altura para 134.

Transferencia dc amanuense — De ordem do
Sr. mlnlstroc contida em despae-ho de 27 do cor-
rente, 6 transferido do quadro de aiiiniuiciise
para um dos corpos da 7" regiflo, o sargento
amanuense da 0" «gltto militar Vlctorlo T>iiiarilu,
de accordo com o $ 7» do art. 5o do decreto
nj 8.202, de; 8 do setembro de 1910.

Solicitação—-Solicito do general de divisão
commandante da 5» região militar o deslguaçilo
de um official eiiballcrno, afim de servir como
escrivão de um Inquérito policial de que ô pie-
sidente o coronel Olavo sranoei Correia.

Aspirante posto á disposição—O Sr. ministro,
por aviso n. 1.1.14, ,do 28 do corrente, dwlara
que. o aspirante do 2» regimento de lufuntorla
Brocardo Bicudo 6 posto a dlspoBlçSo do com-
mando da 4» rcglüo militar, afim de ser nomeado
para servir como Instruetor militar do Tiro ,"?e-
tropolitano, sociedade confederada sob n. 12.

Officiaes ae/d/dos—Ficam addidos a este de-
partainento os seguintes officiaes: coronel Lln-
dolplio Ubaulo Itorelra Serra, do quadro supple-
meutar de artilheria, o o major JoSo Frederico
Ribeiro, do quadro supplementar da mesma ar-
ma, que honlem se apresentou.

Tnms/ei-eiicias—Pelo Sr. ministro: na arma
de cavallaria, do 0o regimento para o •14°, o
1» tenente Joaquim Forrelra de Mello, e detite
regimento «para aquelle, o 1» tenente Artliur de
Abreu Azevedo; do 0° regimento para o 7o, o
2° tenente Mario de Sa Brito, e deste corpo para
aquelle, o 2» tenente Orcstes da Itoclia Lima, e
por esta chefia: do .1.1» regimento de Infanteria
para o 8" da mesma arma, de accordo eom as
dlsposlçüca em vigor, o 3» sargento Sebastião
Ferreira Figueira.

Passagens—«Pelo Sr. ministro foram cònCedldai
as seguintes: uma de 1» classe desta capital ¦
Porto Alegre, via marítima, paia uma pessoa da
família do coronel Enrico dé Anrtrjide Neves,
pnra dotteonto dentro do corrente ."'"'oícerrtclo, •
uma' de 1* classe do i»rto de Recife ao de
Hutttoa, pnra' descdlito dentro deste nnno, para

S".tinia pessoa da família do 1» tenente .Tos«» Fim.-
elsco Ferreira da Cunho.

Injurias a um juiz
O Integiro Dr. Ovidio Romeiro, da

3" vara eivei, a quem o advogado. Dr.
Alberto, Carneiro da Cunha injuriou
pela imprensa, allegando por fim, elle
próprio, que o fizera como recurso de
advocacia—«recurso sem duvida re-
pelllclo pelos advogados que prezam
a sua "nobre investidura—recebeu de
toda a gente eeguránçjas .de'reprovai
Cão a tão insólita aggnessao. '•rçÇsflí

O Dr, Alberto Cunha foi, afin
absolvido, e da própria senteruga, qü^jjfer Licença—o Sr. ministro dc-laru que ébilccil»

. . _ _._ ;-Lf _. BiSl^iO dias dc licença, pnra Ir no Eslado da Rnhla,abaixo transcrevemos na dntegra^.^e
verifica, quanto immereci>doe e quan^cV.
injustos foram os ataques soffridós
pelo eminente lu.iz.,....
; O^roprío^^gl^^sor,. -n-

uo 2" sargento do 20" de artlllieria Josô Fcrr»lra
Slmas.

Permissão—0 Sr. ministro, ein avljio numero
, 1.100, de 27 do corrente, declara (pft;.,por tele-
! graiuiiin desta data. autoriza o commündante dn

.... Ppuenao , 7, I0S$ao a 1wl.mittir ,|,,e „ ,io ipürâbi» nuiiico
offerecer prova^iaó que revl'iiaiã,men,te.'Dr. cilmerlo Ribeiro riiilmnrües via Baiila,
affirmara, usou, na audiência d'o jul- on* W»leri demorar-se CO dias, •

gamento, de mais "um processo de
advocacia": desdisse quanto publi-

m*

n:nU«l»/i sob jolas e cautaHl fla
Kini|vliVf Monte Soccorro, condi-
Cões especiaes: 45 e 47, ^^.^
aiões.easa GonthleiJuudada em 1161.

liíil
ARGENTINA

LONDRES, 28 (P.) — Officittl —
Diversos Zeppellns aproximaram-se
esta noite da costa nordeste da In-
glàtérrã c lançaram bombas nos con-
dados do Yorkshire e Durham.

tim delles íoi ataeado por um ae
roplano naval britannico, e caiu em
chumnias ao largo da costa üe
Durham.

Os prejuízos causados nestes dois
condados parece que não têm impor-
tanciu.

Um dos outros Zeppellns lançou
bombas no condado de Midland, mas
foi atacado na volto pelos aeropla-
nos navaes Inglezes e apparçntemcn-
te attingido. rarece, entretanto, que
conseguiu reparar as avarias soffri-
das, iwrque, chegando' á costa de
Norfolk, tomou rapidamente a dire-
cção lésto. Quatro dos nossos aero-
planos perseguiram-no até quatro ml-
lhas da costa, dernibaudo-o em
ohammns as seis c quarenta e cinco
da manhã. .

Acredlta-so que o numero do vieti-
mas e os prejuízos sejam insisnin-
cantes.

DONDRES, 28 (P.) — Annuncia-
se officialmente que foram abatidos
dois Zeppellns, por oceasião da In-
sursão aérea íelta hontem a noite
pelos allemães.

LONDRES, 28 (P.J — Oflldal —
Um aeroplano allemão voou a gran-
do altura sobre esta cidade, hoje, de
manhã, lançando seis bombas. Fica-
ram feridas quatro pessoas, entre as
quaes uma mulher, que se acha em
estado grave. Os prejuízos materiaes
são insignificantes.

LONDRES, 28 (A.) — Um avião
voou sobre esta capital, tentando
bombardeal-a. «Seis bombas quo con-
seguiu lançar caíram na parte sub-
urbana, não causando o menor
damno. , . , 

' 
,

Perseguido pela artilheria de terra
e pela esquadrilha aérea encarregada
da defesa desta capital, fugiu sob
cerrada artilheria.

LONDRES, 28 (A.) —• Consta aqui
quo os aviadores, allemães bombar-
dearam as costas do nordeste da
Inglaterra.

Essa notioia, .porém, ainda nao íoi
communicada officialmente, não di-
zendo ós rumores quaes os «prejuízos
causados pelos bombardeios do ini-
migo.

LONDRES, 28 (P.) — Sobre a coa-
ta nordeste da Inglaterra evoluíram
hontem a noite alguns dlrlglvels ai-
lemães, de bordo dos quaes foram
lançadas diversas bombas.

Ignora-se, por emquanto, se ha vi-
ctlmas ou prejuizo» materiaes.

LONDRES. 2« (P.) — Informações
recebidas durante a tarde annunciam
aue os dlrlglveia allemães lançaram
cerca de cem bombas sobre diversos
pontos da costa nordeste da Ingla-
terra.

At« agora saben» quo «pena* ha

a altitude ido constílho lfi*oera,11.ncof:
responde ao ardente sentimento da

população suissa que nyrova esse
acto abominável commettlao oorn vio-
lação expressa 'dos tratados «de Haya,
ie das mais elementares normas do
humanidade.

O "Petlt Parlslen" íaz notar que a
Allemanha se esta chocando com o

quasi 'unanime «protesto dos neutros
e não poderá resolver agora iresponider
.pela indifferença e pela ironia ás cen-
euras severas que de toda a .parte lhe

O "Journal" considera que essas
manifestações dos neutros sãoi precio-
slsalmas, ainda mesmo consideradas
como meras manifestações de sympa-
thia platônica. Por!ellas se -vê, uiz o
"Journal", que o desprezo pela bar-
barla allemã matou o respeito pela
força a'llemã. ' ,,„„.,„

LONDRES, 28 (P.) — O "Daily

Chronlele" desta cidade recebeu hoje
um telegramma comtiumcanido-lne
que o "World", de Nova York, .pu-
blicou hoje ao melo da sua pagina oe
honra uma denuncia formal das cru-
eMades allemãs, seguida de um ap.pel-
lo vibrante, lançado pelo mais concei-
tuado romancista dos Estados Unidos
— .Robert Ohambere — pedindo a
todos os americanos que requeiram ao

presidente da Republica e aosmiem-
bros do Congresso a dopção de medi-
das immediatas que.ponham termo a
infame deshumanldade allemã,

Mereoem a gratidão de «todo «»•
do civilizado o «World» e Robert
Chamíbers pe*lo seu vibrante manifes-
to em que íala bem alto e voz do
ipovo, exprlmimido a ílrme vontade de
que o governo executivo e o parla-
«mento procedam prompta e efficaz-
mO 

appello Intitula-se «A voz I". e o
titulo vem impresso a letras«negras
¦de uma pollegada de altura. Pergun-
ta Chambers se a nação americana
vai .permanecer confortavelmente sen-
tada «no primeiro camarote defronto,
emquanto na arena sangrenta, sob os
seus olhos, os bandidos prussianos ar-
o-astam os seus escravos belgas para
um calvário «trágico, onde já a estas
heras se está representando o ultimo
acto da cruoiflcação em massa de um
povo Inteiro I Faz um dramático qua-
dro da lamentável situação dos belgas
atirados a escravidão e acompanha-o
das seguintes ,pa'tavras:

'•Não estou fazendo um trabalho de
imaginação, nem estou descrevendo
um sonho fantástico. O que digo, 6
o que está hoje acontecendo a um
povo, á mesma hora que vós .ledes
tranqüilamente o vosso jornal, ou vos
adormecels com elle, setisfeitos com a
vossa consciência de americanos...

Não haverá neste paiz uma voz que
se levante contra essa infâmia, contra
esse trafico dos brancos, promovido
por Hohenzollern & C. ? Não haverá
um levante contra essa Infâmia, ho-

BUENOS AIRES, 2.8 (A)—O syn-
dlcato norto-aimericano, de que 1&?
.parte o Sr. Barret, propoz ao Dr.
Paulo Torello, ministro das obras pu-
bltcas, a construcção de um nowsys-
tema de callçameutto para as estradas
de «rodagem.

O ministro resolveu mondar proce-
der a «ensaios do -novo systema, para
se verificar se .realmente apresenta as
vantagens alpregoadas. .

—Até a meia noite de hontem ha-
viam sido recenseados 5.20CI des-
oocuipados, cuja maioria ê de podre»-
ros e outros operários de constru-
CQ^6 

Dr Elpldio G-onzalez, miimilstro
da guerra, ord«nou'ao gencuall Edu-
ardo Ruiiz que ponha as forças te-
deraes destacadas na província de
Entre Rios ás ordens do 'unterventor
federal Dr. Anchoerena, panai que este

possa oiimpúr a missão de que foi im-
cumbido pelo governo. s„tnn;,„

—Os Srs. AttSlo Barllari, dntrodu-
ctor do corpo diplomático; Adolpho
Urquiza, 2° introduetor do corpo ãi-,
plomatlco, e Leguiza«mon Pondali, se-
oreUrlo da legação argentina, no om-
le offereceram h-ocirtem um banqu-ete
aó Dr. Coelho Rodrigues, do Miniiste-
rio das Relações Exteriores, e senho-
ra sendo trocados entre oa presentes
brindes muito cordiiaes. „„,,„„.

O Dr. Coelho Rodrigues e senhora
partiram ho]e, a bordo do pialquete
"Aimazon", de regresso ao Rio de ja-

O capitão Suzanna, ' 
'¦''' «

Foi rnuiito festejada liontem a reprise
da esplffituoba opereta O capitão Susan-
na; que ainlda hoje volta á rübalta do «pio-

pular theatro S. José. ¦
A peça de J- Pnaxedes, musicada por

Felippe Duarte, fez real suecesso.
E foi justo, -porque a peça veou ao pro-

scenio enscenada com capricho e coim um
desempenhio aceitável. • ,

Agradou em cheio «conseguiu entoh«aa-
tes produifür, 0 que vale dizer que fez car-
reina e vai colher .noiva serie de ãuecessos.

O capitão Suzanna não debeará tão ce-
do 'O cartaz do procurado theatro do Rio-
CtO1. • M 

'

Amanhã, e ipor -muitos dias, O capitão
Suzanna.

A dnqueza do Bal Tabarin.

Vai fazendo carreira mo Recreio a ope-
reta A duqitesa do Bal Tabann. _••¦_•.

Familias da nossa primeira «sociedade
oecupam todas ias imites as frizas e os
camarotes do -popular theatoio da rua oo
Espirito Santo.

A peça cada vez agrada mais c para
isso comcolrre o d-osempenho qtte dãio aos
seus papeis os artistas CremiMa dc OU-
veira, Adniiana de Noronha, Ser.na, Al«-
xandre Azevedo, Safes Riibear», Juditíi
Rodrigues, Oscar Soares e Virgimia La-
za-ro. • l>

A fItinlia vermelha, no theatro Phe-
nix. .

Entre as muitas novidades que noB tnaz
este artho a .companhia Adelina, -Aura

Abranches, figura a interessante peça, em
tres Qiotos, A fitinha vermelha, da auto-
ria dos celebres escriptoires paraeiensea
Flers e Caílldvet, traduzida peto Sr. Coe-
llio Martins. . . ,

A fitinlux vermelha, que.no originai
se chama Le bois s<tcrê, fez cm Paris' rui-
doso swccesso quando ali foi k-vada. pela
primeira vez. ., 

~ 
,"'.' • V.-^

A com.pan.lM"a Adelina, Aura Abrnches,
obteve com a mesma- tambemv completo
exito, tanto em Lisboa-, como nos listados
de Pewnamtbuco, Bahia, R»o Grande do
Swl e S. Paulo.

O .publico elegante quie freqüenta o
PheniK tem hoje um deldcioao especta-
culo, no qual desempenha a parte pnn-
ciipal a distinota e ¦imtelMgente actriz por-
tugueza Aura Abranches.

A elegante casa de espectaculos da rua
Bairão de S. Gonçalo vai ter uma en-
chente. - 

' ••

O gen^nil comranndante du 5» rpgliMfelSwr'!
limitem o seguinte) boletim:

Kscala <lc official dc dia—Cl cnpitüo runtu-
leilo 'fcllos Ferreira, do 1» regimento dó Infan-

I teria, foi limitem Milistlluldo no serviço de
| dia íl í,'iinriil.'ilo, por eslar eomiunndiiiiilo n lia-
j tulliilo. i!m seu logar foi escalado o capitão

do :i° -regimento de Infanteria fiustnvo Freilc-
rico neiitemnller; e hoje foi tambem snlisll-
tnido no mesmo serviço o capltilo .ToJo Angus-

I to Guimarães, que se acha em gozo de fPrlas,
| sendo escalado o capitüo .Tnlio Gónfiãlvéá de
! Azevedo, do li" reglinento ele Infaiítei-ia.

—Informação—As unidades Informem se per-
] toneo o» pertenceu alguma praça de horae José
• Ignacio TlHimaz ile Prèltns, o quando serviu.
I —EniharqUe—Pnra Matto fírosso e S. Piiu-

lo, no dia .1»; paru o snl nt6 Porto Alegre, no
tlln S, tudo de dezembro próximo, sendo qu"
este reallza-se no elles do antigo arsenal, fts
10 horas, e aquelle na estação Central, fis 17
horas. As unidade» providenciam para qne as

j guias das praças sejam remettidas A Bala di*
embarques, com 48 horas de. antecedência.

I . —Kngajamcnto—Declara-se & 4» brigada de
cavallaria que o 3° sargento Oswaldo Vcreíra
do Carvalho, a quem foi concedido engiijuinento
parn o 3° corpo de trem, fot*julgftdo apto pnra
o serviço, ficando, portanto, effeetiindo o' cn

cara.
E' do teor seguinte a sentença

absolutorra:
"Vistos estes autos ide acção cri-

minai, em que é autora a justiça e
réo o Dr. Albcirto Augusto Carneiro
da Cunha, pronunciado no art. 31G
combinado com o art. 315 do Código-
Penal.

O Dr. Io promotor publico, julgan-
do calumnioso ao Dr. José 

' 
Ovidro

Maircondes Homeiiro, juiz da 3a vara
eivei, um artigo publicado no "Jor-
nal do Commercio", junto a fl. 9, re-
quereu a .exhiblção de autographo,
com fundamento no art 274 do d.e-
creto n. 9.263, de 28 de dezembro de
1911. Na audiência designada, com-
pareceu o réo e assumiu a responsabi-
lidado do alludido artigo, sendo, con
tra elle offerecida a denuncia
fl. 2. Procedendo-se ao sumimario
"foi o réo pronunciado" pelo despa-
cho de fl. 76, da qual recorreu de-
pois de prestar fiança,

"A câmara criminal negou provi-
mento ao recurso" e o Dr. promotor ." "¦"£"'

apresentou o llbello do fis. que o réo ¦ 
0(Wf_to_Contl„fi„ „„,„,,„

contestou, (repetindo a mesma defesa
articulada na phaso do summario.

Preparado o processo para o pie-
«niario, averbaram-se de suspeitoe os
juizes da Ia, 4a e 3a varas; vindo os
autos á minha conclusão. Preenchi-
das novamente as formalidades le-
W.W "«^^«^mV^ofeS '* 

l«f»nterla providencie para que compareci,
defendeu allegando.jilém^da^defesa ^^ ^ ^ ^ fl mcmU{ ^ <0 ^

trieto policial o soldado do 3" regimento ile
Infanteria Antônio Gomes de Almeida, afim dc

por mais
30 dias «o 2» batalhão de nrtilliei-la de poslçlío
o cubo de esquadra do 49» batalhão de caçu-
dores Pedro de Alcântara Cintra, que ncnbn
de ser transferido pnra este corpo, conforme
c\otermrnou o general chefe do D. G., em uotu
de 27 do corrente..

—Compeiredmenlo d eíelcffiiciii—A 0> brlgadn

índice de robustez—O Sr. ministro, por
130, de 27 do corrente, declara que.

já apresentada, a que consta das pe
tições de fis. 121 e 122.

^sideSoVlquê a 
^pete^a | «&£ 

"n'^:

do ministério publico prelimlnai-. ««

mente allegada pelo«réo. jâ foi re- «v ^

pellida, não sô pelo atóíio^ft. * . ^ ^ 
¦ 

{ 
- (1e rfí])mtn fll„,

da »™» "imiÇSÍ- '°ar°d,ecrdtòdO' 
*ÚAÜft» de 2B para 33 o altera para 154,

pelo Supremo Tribunal tíeciçiinao ^ ^ ^^.j 
-^0 ,, 2„ hatll.

um pedido aer6nn%b^;?_?truPaUe deSe IW» ae artilheria a ef,pla de sontcnçii Imposta
petrado pelo réo, em virtude ae9te 

j ao ^^ Mnrl0 CUercm.
processo; | _/tc(0 ,,„ aeslgnação—Entrega-se íl .r.-> bri-

«Considerando que o réo "MP« m 
,„,„ „.„,_, „c ,„,„„,,„, „,, m,

•libell0"; - 
delieto attri-

db 2» regimento de Infanteria.
-Coiiíos de medicamentos—Entregam-se

Considerando que O 
^ 

.^ te '¦ 
mnia5 ,l0 medicamentos passadas pelo I,,l.o,-„-

buido ao réo esta "riuenteme ^^ 4 „,.
provado" nos autos, «ac. ae "... fe 

^ tene|.fe lnt(>11,u,nl(, ,flirlo n,„fi i.t

™*r«SHrti í:;/c,r-' >" - ~" ""
mentos juntos aos autos a ns. | _Dcrígm(..n _,_, mMco-o Sr

narro. ., ,-.
BUENOS AIRES, 28 (A.) — O

tempo continua bastante incerto.
Hoje ao entardecer caiu sobre a

capital um violentíssimo temporal co-
mo bem poucas vezes tejn-se aqui
apreciado. , ,, „

Os prejuízos foram grandes e diver-
S°t~ 

o chanceller Carlos Becú assls-
tlrá depois de amanhã aos funeraes
que a legaçüo, consulado e colona
aqui domiciliada realizam a memória
de Francisco José I, da Austria-Hun-
^BUENOS 

AIRES, 28 (A.) — A dl-
rectorla da Crucs Vermelha Argentina
considerando que, pela Convenção de
Genebra de 1863, é aqui a «sprcff11;;
tante da Cruz Vermelha Universal, e
considerando mais que por uma ler nhia ivrica
nacional lhe foi concedida exclusiva ¦- -

jurisdicção no paiz, enviou um oín-
cio ás demais Cruz Vermelha aqui
constituídos pot motivo da Euen-a.
européa que, em virtude do que ficou
acima allegado, chamava a si a. ta-
refa da fiscalização do funcclona-
mento legal das mesmas em todos o»
seus actos. .

Em seu numero de hoje, l^a «a-
zon", tratando do problema do trans-
porte marítimo e da necessidade de
se cuidar a sério do mesmo, arz que,
desde 1914, a. marinha mercante na-
cional foi desfalcada de 98 vapores,
os quaes foram vendidos ao estr|n-
gelro, ficando assim reduzido a 14b o
.numero de vapores mercantes aotuai.

— A Casa da Moeda terminou a-
primeira cunhagem de 200.000 moe-
das de cineoentá centésimos encom-
mendados pelo governo da Republica
do Uruguay. Ficou restando a cunha-
gem de mais de seis milhões de moe-
das de prata e outros dois milhões das
de um peso.

e i.22":-. n^nr, rtnp ma petição de despacho de 18 do corrente,

n.Cui " O £0 &rnaque..Q" «ca servir na fabrica de pólvora do

ministro, por
designou par"

-islrelln, poi

destituída de razão a accusàcao feita dois mezes durante o Impedimento do capita'

m,„ nüo tem du- medico Dr. Antônio Itlheiro do Couto, o 1"
pelo ^^ll^J^l^mo teuente medico Dr. Renato Uutto Haptlsta.
vida «m deixar aqui consgn ^ ^^ 

^ fi (ln (llvl.
um preito IW* 

o roppllcante silo, do 25 do corrente me,,
trosim, wnflotóo we «i^upp 

^ ^CUl!<sifl(.-l,l:no_V(.lo Sr. -ministro oram
quando fez aacçus"*">W relê-| classificados: no 1» batalhão de artilheria.-
fé, baseado em um üocumeneu , 

^^ q^^ 0al_:aoSo_ u0 Bo reglmenf
vante; . ,_ Benao, O. de artilberia, o 1" tenente Ptoloracu de Mello

Consideraindo que, ^ M^ 'cr^; 
tro; no 2o Brup0. aè obuzes, o 1» tenente

ré0 agiu deoboa fé^ se" »^^Ml. 
j 
«,„,,„• 

NoroIlha, e „„ 2« bata.hilo de artilhe-
minosa de oftenaer, mu p t ,rnrlo Knraog-
vel de pena, art, 24 do Cofligo \ml_pmço 

„mâa^Veia general chefe do D. O.

Typho, ureraia, infecções
lntestinaes c do apparelho uiiimrio,
evitam-sc iisiincio Uroformlna, r^ecio-
so antlsèptlco dcsinfectiuite c dlure-
tico, muito agradável ao paladar. Em
todas as pharmacias e drogarias.
Deposito: Drogaria Giffoni, rua Pri-
meiro de Murco. n. 17.

A temporada de opera popular, no
Kepubllca.

A opera do maestro Veadi, O provador,
com que estrea no próximo -sabbadlo, no
Republica, «a companlii-a de que faz parte
o -tenor Bergamasohii', será cantada pelos
seguinte» artistas: .

E Bargamaschi, C, Allcss», Agozzmo,
E Borsetti, F. Fcderici, M. Fiore, h.
Tantuzzi, C. Barbacci e A. Santim -

Os bilhete* -são hoje postos á yenda no
theatro Republica.

Varias.

CORITIBA, 28 (A. A.) — Segue ama-

nha, cora destino a S. Paulo, a compa-

a Ivrica Rotolli-Biloro, que trabalhou

no theatro Guahyba, desta capital, obten-

do franco s.iccesso."
—Apesar de já ir adiantada a estação

dc verão cm Buenos Aires e, por conse-,

Eiiintc. a época da retirada das famílias

pottetihas para os seus sítios de veraneio

c praias de Montevideo, ainda é bastante
apreciável e intenso o movimento theatral
na grande capital do Prata. Ah vemos
err constante actividade. as varias e po-
cterosas emprezas theatrae-s, aando grande
iiife-nsielacle á vida dos seus theatros. Se

n^o faltam companhi.17 muito menos tir-
•nas nue as iiüeiràm contratar.

No theatro Avenida teve logar um gran-
ele festival, em homenagem a freio, tendo
a elle concorrido não sô as cotr.p.-inhtas
nacionaes. comq os melhores elementos
das estr?ngeiras, que por lá se acham. Or-
tanizou essa festa a companhia Juarez,
tendo levado Los politicos e Viva mi nina
e nutras peças do seu repertório.

No salão da Sociedade Nacional dc Mu-
sica effectuou-se um grande concerto, sen-
do executadas varias obras de autores ar-

gentinos, como sejam Carlos Lopez Bu-
chardo. Alberto Machado, Tulian Agiur-
rç; José André, César A. Stiattcsi e Con-
stantino Gaito. .

A Sociedade Argentina de Autores,
Compositores y Editores de Musica rca-
luou uma assembléa, na sede da Asocia-
ci.n de Ia Critica, ficando definitivamente
Granizadas a directoria c uma commissão
especial, para tratar exclusivamente dos
.lireitos ele autoria

A companhia nacional argentina Vitto

nalí H^ fundamentos absolvo o tol mandado addlr a um doa corpos desta re-
¦ P<>r eS»í? 

ítT Ajusto Carneiro da gi00 o soldado do 0» regimento de cavallaria
réo Dr. Alberto -Augusto«car ,g 

c,lT„,c„„u, vindo da 0; regia»;.
Cvunha da aceusaçao que 1».^ 

^^ ^ mm & 8, ^^ ae ,n.
tentada, fftrmo da lei* Dê-se' f„ntcrln.

Custas, na J^T^romotOT publico. -Inclusão «o asylo-0 Sr. ministro, por
ipnci-a ao xjr. j- i" ,....,í -A^.. .._ j«scientía ao ur. x- »"""'"'": aífi__Ar.
Kio, 18 de novembro de 1916—Ar

'thur da Silva Castro."

W\^a Mtt^H ^^m^BB^SeS'^1 SSõséíCi-^u

O Dr Nilo Peçanha, presidente do
Estado do Rio, communicou ao pre-
sidente da Câmara Muiyicipal>da. Bar-
ia de S. João que vários capitalista-,
têm adquirido naquelle município an-
tigas fazendas e terraa. incu.tas, para
n pstaibelecimeinto de lavouras novaso estaibelecimem-
e criação de gado

MANTEIGA VIRGEM
Paslcurisaela (reclame), kilo a 4J0'M). Ou

ne-Pomar lini alcançado grande ™cc'-sso 1 yW 149 _ Lc|tel.ia l>ului>l*a
com o sainete em um acto de Ncmesio

despacho de 23 do corrente, mandou Incluir ne

Asylo de Inválidos da Pátria, visto satisfazer
ás condlçües exigidas pelas instrucçües de 21

de abril de 1807, a ei-praça do 2" regimento
de infanteria Pedro Victor do Nascimento, de-

vendo ficar sem effeito a su* exclusão das fl-
Iclras do exercito, sem direito & percepção de

onaleuier vantagem durante o tempo em que
esteve feira de serviço.

—Requerimento dcspacliaáo — Pelo general
chete do D. O.: 2» sargento artífice do 1" ba-

• talhSo de engenharia Estanlslao José Hodrl
i guea,, pedindo para gozar na cidade de MacaliP
1 o período das férias: "Como pede, sendo r

transporte por conta própria."
—Traní/eTenrioj—Pelo 8r. ministro íornm

transferidos: nn arma de artilheria, do 9» regi- ¦

mento para o 2» batalhão, o 1? tenente .Tose

Fellelo Rodrigues Lima, e desse batalhão paro
anuelle regimento, o 1» tenente Mario Ramos.

—Official para inquérito—\ 8» brigada de

infanteria faça apresentar no coronel Olavo

Manoel Correia o 2» tenente do 3» regimento

jde infanteria Guilherme Paraense, para rerrlr

de escrivão de um Inquérito. .,,„„„,.
—Ordem sobre .Dsoccçuo-Sejam •lifípcccu.

nados de saúde: 2" tenente do 13» regiment,

de cavallaria Heitor da Fontoura Rangel, rui-

ter dado parte de doente; civis Anconlo da

Sllvn Pinto, que deseja iillstar-se no 13« regi-

mento de caTallaria, e Heraclito Teixeira da

Silva, que deseja alistar-se no 1» regimento dc

artilberia.
—Serviço para boje: _
Official de dia fl suarnlçtio, cnplt!lo .Tonqnli-i

Simplicliino de Medeiros Pontes, do 1° regi-

mento dc Infanteria;
Dia ho posto medico, capltiío medico Dr.

Leopoldo Felix de Souza, do 1» regimento d«

'"Títá^ao' 
quartel-general da divisão, 1« ^r-

gento Antoulo Cardoso de Azevedo,:g 
A 6» brigada darS as «aarctau 5o Min steria

dn Guerra e Hospital Cental, patrulha fl <Uf

111)sl,ao do official de dia. ^j»^J^
divisão e os crnetelros para o Collegio MUI

tar e quartel-general; „,.„,„.
A ti* brigada dar* as guardas des palnci"-

do Cattete e Guanabara e as patrulhas par..

o novo arsenal e Intendencia;
A 4. brigada aar& o official para ronda e

(juatro ordenauca» para a divido.

M _Í _
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MALFADADA NAVE
Esta velha aspiração dá. colônia

portugueza, que antes da guerra
nunca sc pôde realizar por multas e
varias ciministancias, nomeadamente
pela pressão do "trusl" marítimo, pa-
rècélt a todos nós que attingira o mo-
mento próprio para passar do campo
idealista pára o das realidades pra-
ticas.

Ha mesmo quem não comprehenda,
porque é que logo em seguida ao cho-
que que produziu a conflagração da
Europa, so não tenha aproveitado a
rnagniflòn opportunidade,* nascida do
facto da dissolução do referido "trust"

e da diminuição da tonelagem na-
vai.

Quando a Inglaterra barrou as
portas do Oceano Atlântico á Alie-
manha, encuíralatidò-a no Baltico, o
campo ficou-nos livre para tentar essa
grande obra nacional de estabelecer
uma linha de navegação directa entre
Portugal o a sua colônia do Brasil.

Ficou-nos aberto o'campo é certo,
mas foi como se continuasse fechado,
pois que não houve, nem de ca, nem
de lã. mais do que manifestações vãs
e estéreis.

Chegou, finalmente, o momento de
iserem confiscados os navios allemães,
antes requisitados, e assim de um mo-
mento para outro. Portugal encon-
trou-se apetrechndo com uma boa e
vasta fí-ota mercante, superior ás ne-
cessidades nacionaes.

—E agora!
Tal foi a exclamação que aflorou

nos lábios de todos nós.
Ninguém mais tinha o direito de

duvidar; os mais scepticos rendiam-
se ã evidencia. A grande difficul-
dade, qual era a da construcçao ai-
títmenVe onerosa dos navios, estava
resolvida. Não era preciso construir
navios; elles.estavam ali construídos
e sem despeza, ãs ovdens de qualquer
útil e efficaz iniciativa.

O enthusia3mo então sacudiu o nos-
so meio commercial, a esse respeito
já multo desllludido, e, por que não
dizel-o?—quasi indlfforeiíte. s

Um dia os telegrammas alviçarei-
ros noticiaram a organização de uma
empreza sob o patrocínio ou influen-
cia do Banco Nacional Ultramarino.
As esperanças transformaram-se em
certeza, porque este estabelecimento
bancário é, por intermédio da sua
agencia, muito conhecido no nosso
meio commercial.

Houve até quem pensasse já em
organizar os festejos para a recepção
do primeiro navio da emprSza que
cortasse as águas da bahia da. Gua-
nabara.

Quando se estava nesta atmosphera
de enthuslaamo, um telegramma dea-
peja sobre nôs todos o balde d'aguá
de um desmentido. •'

Nao havia nada organizado. O gru-
po que se preparava para concorrer
á concessão tinha-se dissolvido, sem
conseguir chegar a accordo na sua or-
ganlzação definitiva.

Um grande desalento se apoderou
outra vez da colônia. Todos viam que
o tempo, que neste caso ê, como nun-
ca, dinheiro, se ia desperdiçando e
que havia de terminar a guerra, apa-
nhando-nos ainda desapetrechados
neste assumpto tâo importante, não
s6 para o desenvolvimento do nosso
intercâmbio, mas principalmente co-
mo apoio e garantia da nossa situação
commercial no Brasil.

Felizmente ura outro telegramma
dias depois voltava a noticiar que es-
tavam constituindo grupos destinados
á exploração da linha de navegação,
que tanto nos interessa. Um outro te-
legramma, confirmando aquelle, in-
formava-nos que o governo tinha ap-

provado as bases para o concurso.
Aqui, interpretando o sentir da co-

lonia, quasi que deitámos foguetes.
O problema estava resolvido. Em Lis-
boa tinha-se a respeito desse momen-
toso assumpto a mesma justa compre-
hensão da colônia.

• Hontem, porém, o cabo ironicamen-
te transmittla o seguinte telegram-
ma :

"Affirma-se nas rodas gover-
namentaes que o presidente do
conselho, Dr. Antônio José de Al-
meira, está resolvido a propOr a
creaçao da carreira de vapores
para o Brasil antes mesmo que
termine o estado de guerra."

Quer dizer a necessidade de se es-
tabolecer a navegação directa entre
Portugal e o Brasil, aproveitando o
momento excepcional creado pela
guerra, ainda não é uma coisa certa
e positiva.

Afflrma-se...
Depende tudo ainda de um boato

que corre, um boato favorável, um
boato que diz que o Dr. Antônio José

de Almeida está resolvido 
"a 

pro-
pôr...

Quer dizer, não ha ainda nada pro-
posto, nada assente. O Dr. Antônio
José de Almeida sô agora parece que
está' resolvido a tratar do assum-

pto, sem esperar pelo íim da guerra.
Este telegramma é verdadeiramen-

te desço ncertante.
A navegação directa continua mal-

fadada.

CtMKMADli RKZKilDE
Na Igreja da Candelária foram

liontem rezadas varias missas -de 7o-
«lia, fuiífraganclo a alma do beneme-
Cito portuguez commendador Manoel
Tliiugo. Ferreira de Rezende, que sua
família mandou celebrar.

Kntre as muitas pessoas que ali
compareceram a prestar esta ultima
homenagem ao commendador Rezen-
de, pudemos notar os seguintes Srs.:
Antônio Gomes da Costa Júnior,
Agostinho Sampaio Pereira J'unior„
Jeronymo Sampaio Pereira e familia,
José Augusto da Silveira e familia,
ISilveifa, Cardoso & C, Antônio Roeha
(Pereira, MJanóél José Pereira, José
Gonçalves Guimarães, Berna (lino
Gonçalves Fontes, Real Associação
Condes de Mattosinhos e S. Cosme do
Valle, representada pelo seu conse-
Üho 'director; José Maria Maíra, Lou-
ronco Tavares, José Fernandes. Perei-
ra, Alfredo Cardoso Macedo, Maciel
Júnior, José da Silva Maffiz, Francis-

jeo de Assis Chagas Cameiral, Luiz
.Alves Vieira, Dr. Custodio Fernandes,
Eduardo Sussokind, A. J. Peixoto de
Castro, Alexandrino de Castro, José
da Silva Figueiredo, Armindo Reis,
Monteiro Júnior & C, Antônio Fran-
cisco Monteiro Júnior, Gastão Santos
Pereira, Caetano Mancebo, represen-
tando Augusto Lopes de Souza; Anto-
mio José Bessa, João Leal de Azevedo
Garcia, Manoel Vieira dos Santos
Guimarães, commendador José Peixo-
ito Braga, Filgueiras & Macedo, Joa-
quim Pereira da Silva Pinto1, José de
Castro Ribeiro, Associação Campos
Saltes (Nitheroy), Álvaro de Oliveira,
Gregorio Garcia Seabra, Agostinho
Teixeira de Novaes, Bernardino Lou-
tronco Pereira Prista, Tristão & C,
Alfredo Tavares Ferreira, João C. de
Ávila Maciel, M. A. de. iMoura Macha-
¦do, Oliveira Lopes Miguel, Delfim da
iFonseca Lemos, padre José Alves dos
Santos, Victorino Gomes de Avellar,
Avellar & C, Domingos Pinhão, pelo
Real Gabinete Portuguez de Leitura;
A. Langley, Joaquim da Silva Cordon,
Miragaia & Souza, Bernardino, Da-
niel & _.', A. X. da Costa Lima, Jo-
sé Duarte Lopes Correia, Domingos
Barbosa, José de Souza Castro e se-
mhora, conde de Avellar e familia,
Manoel Silva Monteiro, Franck Hime,
Álvaro Real, S. Campos, J. P. de Sou-
za „ C, casa Sucena; José Pereira
de Souza, José Constante, Correia Ri-
beiro & C, José Correia Ribeiro, José
Maria Alves da Silva, Sarah Sallam,
José Eiras, por si e familia; Dr. Anto.
mio P. Teixeira, Manoel Joaquim Cer-
queira, Companhia de Seguros União
dos Proprietários, Sebastião José 011-
veira, A. Valentim do Nascimento,
João Correia Velho, Dr. Pedro Alves
Carneiro, Antônio José Pereira Barbe-
do, João ,R. Freitas Lima e esposa,
Joaquim Dias da Silva, Joaquim de
Oliveira, Domingos Affonso do Castro,

PROVEM O DELICIOSO

Quinado Ferreirinha

Jorge Caldas, J. Maria Jenis, Mari-
nho Correia de Marins, Carlos Fontes
e senhora, Américo Figueiredo, coro-
nel Miguel Vasco, Joaquim Marques
de Oliveira, Belmiro Monteiro, Jero-
nymo Soaires de Abreu, Thomaz Coe-
lho, Gonçalves, Zenha & C, Carlos
Taveira & C, Oscar de Mendonça,
.1. J. da Silva Fernandes Couto, J.
Dunham, A. J. Garcia & C, Antônio
José Garcia, M. Gomes Costa Pereira,
Olympio Dias & C, Visconde de São
João da Madeira, Luiz Francisco Mo-
reira, 'Fernandes Monirade, José da
Silva Simões, José Pinto Duarte, Jo-
sé Antônio Silva, Hime & C, Manoel
Luiz d'e Souza, Poleno Leperda Silva,
Francisco de Macedo e familia Pedro
Guedes de Carvalho, Arthur Aguí_-,
Ed. Ribeiro, Jullo Cirio, José A. de
Souza Gomes, José Maria Gonçalves,
Candidio de Oliveira, pelo "Jornal do
Brazil"; Cândido A. de Mattos, José
Ribeiro Gançalves, José Clemente da
Costa, Antônio da Silva Mariz, Carlos
die Cardoso Lima, Nunes. Guimarães
& C, Ernesto do Oliveira Guimarães,
Betteneourt da Silva Filho, Fernando
Moraes, Antônio A. die Carvalho e se-
nhora, iR. e B. S. Portugueza de B2-
neficencia, Pardo Percs i& Fernandes,
Antônio Camillo Monteiro, Joaquim
Mendes de Carvalho, Francisco Leal
& C., 'Francisco Eugênio Leal, Almei-
da Tavares & C, Joaquim Gomes da
Silva, Alves Vieira Silva, Antônio
Ignacio Alves Vieira, Augusta e Hen-
rique Cauliraux, Jaçintho Garcia, Au-
gusto Thiago Guimarães, Elvira Flores
Gomes, Oscar de Menezes Pamplonu,
Jeremias Alves, Gaspar -Ribeiro & C,
Jorge Francisco da Silva, Albino Bor-
dallo Garcia, general Francisco Fle-
rys, Álvaro de Barros, Simões Fer-
rtaindes Oosta. S. Portugueza Luiz de
Camões;, Manoel Vasconcellos Seixas,
capitão J. de Mattos Silva, José Lopes
Quimtella, Antônio Lopes Quintello,'
Irmão SapOr, Publio Marrolg e fami-
lia, Dr. Neves Armo-nd, Antônio Tei-
xeira de Souza„ representando Manoel
•R. Piwto, Ermelinda d'e Spuza, Fran-
cisoo José Gonçalves. Vieira, Manoel
Lima de Figueiredo, Peixoto, Souza
& C, Manoel Dias Ganaia, Antônio
Moreira da Costa, comm;eindador
Francisco Lopes Ferraz Sobrinho,
commendador José Gonçalves da Mot-
ta, commandador Arlindo José de An-
darde, Dr. João Maria de Almeida
Portugal, João Portugal, Affonso Por-
tugal, Vieira Monteiro & C, M. F.
•Moutimlvo, Manoel Costa,. Barreiros
Reaendia & C, 'M. J. Dias, Arthur
José Sá, Braz Brando e familia. Abilio
Pinto da Cunha, Dias Garcia & C
Antônio Dias Garcia, Irmandade de
3. Manoel da Candelária, visconde de
S. Joüo da Madeira, Iíoraoio Ferreira,
Frederico Ferreira Lima, por si e pela
Escola iRemington; A. Plácido Mar-
quês & C, Tertuliano Gonçalves,
José Camillo Ortigão, César Sá Frei-
re, Actacijlo Azevedo Ortigão, Victo-
ria Azevedo Ortigão, João Correia Ve-
lho, Simões Diniz, Francisco Doti,
João da Rocha Lopes, Lopes Fernan-
des & C, A. dos Santos Carvalho, Do-
mingos Ribeiro do Couto, Emilio C.
Brandi (família), M. A. da Costa Pe-
reira, Gaspar, Silva & O, Virgílio
Fortuna, Mario Romaguera, Manoel
Constantino Espinola, Ignacio Lopes

Soares, Maaioel C. Brandão, Generoso
Brandão, Antônio Joaquim Ferreira,
Arthur Duarte de Oliveira e senhora,
Júlio Calllraux e sehora, Agostinho
Ferreira e. familia, José Ferreira e se-
nhora, Agostinho Fenreira e irmão,
Augusto Rodrigues Horta, Henrique
Joaquim Gonçalves, 

"Leonolr Palma,
Hilda Coelho, Benevenuta Silva, se-
nhorita Nèné Calaço, engenheiro Ca-
laça e familia, Eulaiia Lopes de Al-
meidá Tinoco, F. Martins Costa, Raul
Pelajo, Frederico Fonseca, . Ernesto
Nurtes, Bento de Faria, por Armai do
Silva; José Augusto Pereira Re-
go, Bernardino Martins Gomes, Ar-
tliur Aguiar, Affonso Jacomo & C,
Albino Correia, A. M. Santos, Cândido
Santos, Egisto Comlgli, Carlos de Al-
meida, Manoel Gomes Soares, comis-
são da A. Real D. Luiz I, Manoel
Vieira da Costa, Francisco Peixoto,
Firmino Fontes e familia, J. L. Go-
mes B. Ass-umpção, Camillo Mourão
& C, Firmino de Sá Borges, Real a
.Benemérita Caixa de Soccorros D. Pe-
dro V, por sua directoria José Ribel-.
,ro de Meirelles, presidente; A. da.
Costa Lima,. Meirelles,,Zamlth & C,
Seraphlm Clare & C, Seraphim Cia-
re, Annibal Pereira, aa Fonseca', pelo
Banco Nacional Ultramarino e pelos
empregados do mesmo; Alberto de
Almeida & C, Oscar Pontes e senho-
ra, Hernanl da Veiga Cabral, por si
e pela viscondessa de Veiga Cabral o
.familia; visconde de Castro Guildão,
Castro Guidão & C, Manoel Alves,
Francisco de Macedo e familia, Da-
vid & C, Bernardino Machado. (Casa
Davld & C), commissão do Real Cen-
tro da Colônia Portugueza, José Rai-
nho da Silva Carneiro e familia, Ge-
meniana Raii-jho, Francisco Luiz de
Silva Carneiro, .1. Rainho & C, dire-
ctoria da Companhia de Seguros Ml-
nerva, Fernando Augusto de Vilhena,
Antônio Cravo, Brandão Alves & O.,
Antônio José da Silva Brandão, Joa-
quim Maurity, por si o por sua niãi,
viuva almirante Maurity, J. Thedim e
familia, Dr.Alexandre de Albuquerque,
Francisco Martins- da Fonseca, Je-
suino Gomes de Carvalho, Eduardo
Carvalho, Júlio de Lemos Macedo, J.
F. Canejo, barão Peixoto Serra, João
Gonçalves Risttes, Neves & Arcos,
Manoel José das Neves, Manoel Ar-
cos Gosende, cônsul geral de Portu-
gal,- representado pelo chancel)er;
João Ernesto da Silva, José de Cam-
pos Freitas, Francisco Giffoni, Dr. A.
Gomes de Almeida e senhora, dona
Feliza M Fuentes, Antônio Maria de
Magalhães e senhora, Silva & Fer-
nandes, Pedro Guedes de Carvalho,
Manoel Antônio Vianna de Meira, An-
tonio Vianna & C„ Affonso Vizeu, M.
J. Campos e familia, Luiz Ignacio de
Souza, commissão da Fraternidade
Filhos da Lusitânia, D. Maria Alegre
Soares, Francisco Doti, Andréa Porto,
Luiz Vçlloso, Dr. Brito da Cunha,
Tercelino Tinoco e Souza, Companhia
de Seguros Argos Fluminense, Al-
fredo Ferreira Chaves, José Pinto de
Azeredo Júnior, Leonor Salma e fa-
milia, Eduardo F. Correia, Enéas
Campello, Caetano M. Botelho, Al-
varo Cerqueira, Gastão Palma, J.

Luiz Bianchi, Luiz Camuyrano, Pes-
tana da Silva & C, José Marques, Ma-
noel Antônio dos Santos, Carlos Bro-
nallino, Vital Vaz da Silva, J.íanoel
Marques Leitão, Azevedo Irmãos & C,
Manoel Rodrigues Fontes, Victor Fon-
tes, Firmino R. Eiras, Ramos Sobri-
nho & C visconde de Moraes, João
Totta, César de Sá Freire e familia,
ministro Dr. Alberto Fialho, F. Motta
Nabuco, Antônio Cardoso Rego, Ra-
miro Pereira de Castro, Souza Gul-
marães, D. S. Abreu, J. Cruz Ju-
nior, Antônio José Marques Zamitn
Júnior, Norberto Carlos da Silva,
Manoel A. Dias, M. Collares Júnior,
Augusto Lopes de Mendonça, .Virgi-
nio dos Santos Cerqueira, Manoel
Lourenço Ferreira, pela Irmandade
do Divino .Espirito Santo do Estado
de Sá; Gaibriel 'Marques Carregai,
Antônio 'Mendes Vnlle Quaresma,
Urbano Monteiro de Moraes, Henri-
que Fabron de Moraes, Luiz R". Cor-
deiro, Domingos Curti, João Passos,
Bernardo (Ferreira, Francisco Valente*
da Silva Sobrinho, 'Dr. Gastão Vi-
ctoria, Teixeira Borges _'C„ Francis-
co B. de Senra, J. Renato Carnçlro,
Carlos A. Brondi, Nely Machado, M.
Lafayette & C, Manoel J. Ferreira,
Justlno de iMonlalvão, Eurico Silva,
Antônio Ramos, Carlos Alberto, Dio-
medes Rodrigues, Luiz Genesio Go-
mes -Feiix J. S. Carrão, Antônio Pe-
reira da Costa, Nestorio Llps, Simão
Fernandes Costa, Agostinho de Sam-
paio Pereira Júnior, Jeronymo Sam-
paio Pereira e- familia, Antônio C.
Franco de Sá, Augusto Lopes de Sou-
za, Albino da Silva Camillo.

Cruz Tormellia e Cruzada
ü Mulher Portugueza
Em Ouro Preto, sob a presidência

do vice-cônsul de Portugal, Sr. Victo-
rlno Antônio Dias, formou-se logo
após a declaração de guerra uma
commissão destinada a angariar do-
nativos para a Cruz Vermelha e Cru-
zada das Mulheres Portuguezas.

Não se tem poupado esforços aquel-
les nossos patrícios, habitantes da for-
mosa cidade mineira, tendo consegui-
do num meio onde é pequenina a
colônia portugueza, uma importancia
relativamente avultada.

A commissão encarregada de reco-
lher donativos ê constituída pelos Srs.
Victorino Antônio Dias, Antônio Joa-
quim Ribeiro, Manoel Teixeira So-
bral e José Bernardino Mendes, tendo
já enviado para Lisboa, ao presidente
do ministério, 1:189$400 fortes, para
serem igualmente divididos pela Cruz
Vermelha e Cruzada das Mulheres
Portuguezas. ¦ v

Damos a seguir a lista dos subscrl-
ptores :

Importâncias angaria-
das pelo Sr. João Pereira
C. B*igueirôa:

Fernando Abreu Teixeira
Joaquim de Sá Pereira,
Annibal Machado j
Álvaro Tamega  ,i
Nascimento do Valle..,.i
João Carlos Rosas
José de Faria A. Queiroz,
Targlno de Barros
Marcos Ançã

«$000
5$000
5$000
5?000
6*1000
5$000
5$000
C$000
SfOOO

participação na guerra, tendo saldo
ha pouco do Limoeiro.

Esta peste não acaba.
ALTERAÇÃO NOS UNIFORMES DE

CAMPANHA
Dentro de breves dias, assegura-se

que será publicada a 1" serie de alte-
facões nps uniformes de campanha.

iiiii kiiii

Total  3:287$000
Despezaa de expediente. 16ÍJO00

Total liquido... 3:271$000

>4_C_-

AGGRESSÃO
Morreu hontem na Santa Casa o

"chiauffeur" portuguez Francisco An-
tonio de Oliveira, que, o-mo noticia-
mòs, foi gravemente ferido a tiro de
revolver, pelo conhecido desordeiro
Mario Laranjeira.

O enterro realizou-se ás 17 horas,
sendo o cadáver acompanhado por
mais de setecentos carros, conduzindo
collegas do morto que queriam assim
prestar a .ultima homenagem ao ca-
marada de hontem, e lavrar o seu
•protesto contra 0 bárbaro crime. Mui-
tas coroas foram depostas sobre o
ataude.

* _¦— ¦>¦

Um desastre e suas conse-
pencias.

Um grupo de "chauffeurs" que
hontem offereceram iirna coroa ao
seu companheiro Francisco Antônio
de Oliveira, covardemente assassina-
do por um desordeiro profissional,
veiu á caixa dò "Paiz", trazer dez
mil réis que sobraram da coroa, para
serem incluídos na lista-em favor dos
orphãos do onerario portuguez Jaynie
Ignacio Torres.

A commissão promotora da home-
nagem ao infeliz assassinado e que
nos procurou para agradecer a nos-
sa noticia, de hontem. era composta
dos Srs. Manoel A. Carneiro, Elias
Rodrigues e Manoel Telles.

Damos a seguir, a lista.

Somma das quantias até
hontem oublicadas....

Restante flo rateio feito
entre um grupo de
"chauffeurs", para a
compra de uma coroa
que offlereceram ao
collega. hontem assas-
sinado. 'Francisco An-
tonio de Oliveira

Commissão central:

Victorino Antônio Dias.. 1:000$000
Antônio Joaquim Ribeiro. 100$000
José Bernardino Mendes. , 200$000
Manoel Fiúza da Rocha

Sobrinho 200$000
João Pereira de C. Fi-
gueirôa 200$000

Augusto Caldeira. . 100$000
Rodrigo da Silva Marques 65?000
João Francisco de Carva-
lho 10$000

Valentim Alves Ribeiro. 10J000
Francisco Augusto Dias. 5$000
João Augusto Dias 5$000
Albino Caldeira 10$000,
Manoel Fernandes 10$000
Bernardino de Oliveira
Gomes 100$000

Antônio Fluza da Rocha. 50$000
Joaquim da Silva Marques 20$000
João Gonçalves de Barros 5$000
Bernardo Alves 5$000
Antônio José Mendes...: 10$000
Uma portugueza 5$000
José Alves Ribeiro. . .....' i 5$000
Antônio Alves Ferrão... . 5$000
Antônio Bento de Souza. ' 5$000
Augusto de Freitas Ma- .1
chado . 4*000

José Barbosa da Silva
Guimarães 50$000

José Carvalho de Oliveira 5$000
Domingos Joaquim Men-

des. . 2$000
Cesario José Esteves 20$000
Antônio Telxéira,de Quei- ,

roz ......!..*.*... : 2$000
Casimiro Ribeiro dós San- „„.„„„

tos. . . .. fe .A' íi .»£•:/< 20$000
José Ribeiro Saraiva... S0$000

Importâncias angaria-
das pelo Sr. Antônio Pe-
reira da Silva: *

Antônio Pereira da Silva. 100$000
Pedro Pereira da Silva.. 100$000
Alexandrino Pereira da
Silva 60$00O

João dos Santos Campa-
nhã 20$000

Valentim Pereira da Silva 20?000

Importâncias angaria-
das pelo Sr. Alberto Tei-
xeira dos Santos:
Alberto Teixeira dos San-

tos B0$000
Victorino dos Santos Ri-
beiro 50$000

José Rangel Ondinot 25$000
Julião Rangel do Quadros 15$000
José Simões Tavares 10?000
Manoel Mendes 6$000
Antônio Correia 2$000
Manoel Correia 5$000
Joaquim Rodrigues 25$000
Adelino de Almeida 5$000
Luiz Macedo , 10$000
João de Paula Argos... 5$000
José Vartuli 2$000
Fernando Cabral 8$000
João dos Santos Campa-
-nhã 10$000

Conego João Pio 20$000
Antônio Pacifico Homem 5$000
Antônio Manso de OU-

veira. 2$000
Padre Jaçintho E. Pi-

nheiro. . .  ' B$000
Manoel Campanha 10$000
Antônio Gonçalves Fer-
reira 20$000

José Martins 6$000
Luciano Francisco' Jun-
queira 5$000

Antônio de Oliveira. Ven-
tura 6$000

Abilio Miguel Simões... 10$000
Germano de Almeida.... 10$000
Manoel Luiz S. Cordeiro. 5$000
Bernardino Gomes Pinho 15$000
Manoel Francisco dos
Santos. 10$000

Importâncias angaria-
das pelo Sr. José Maria
Affonso Baeta:
José Maria Affonso Bae-
ta 25$000

José Correia Lobo 10$000
Alfredo Barros 10$000
Manoel Vlllar 6$000

Importâncias angaria- ' ;
das pelo Sr. Manoel Pe-
reira Gomes:
Manoel Pereira Gomes.. 60$000
Antônio de Arriaga G0$000
Fernando Pereira Qomes 20$000
Antônio Luiz Alves 5$000
Antônio Moreira Nunes.. 20$000
José Cardoso 2$000
Manoel Tavares da Silva. 5$000
Miguel da Silva Botelho. 5$000
Antônio José Soares 5$000
Custodio J. 

"Pereira 
da

Silva. 15$000
Arthur Pereira 2$000
Serafim Alves 2$000
Sebastião Tavares.'. 11$000

Importâncias angaria-
das pelo Sr. Manoel
Pinto :

Manoel Pinto 10S000
Joaquim Luiz Tavares. . 5$000
Manoel Furtado do Ama-

ral. . . 2$000
Francisco Nascimento Ba-
ptista 1$000

Oswaldo G. Brito Tavares 1$000
Alexandre Figueiredo 1$000
Diversos 3$000

Importâncias angaria-
das pelo Sr. José Ber-
nardino Mendes:
João Martins da Silva... 10$000
João Carlos Rosas 10$000
Joaquim de Sá Pereira. 5$000

10S000 Fernando Abreu Teixeira B$000
Álvaro Tamega 5S000

1:1885000 Manoel de Oliveira 20$Ü00

COMPREM
/v<_

PAEMAL

1:178$000

CARTA DE PORTUGAL
LISBOA, 21 de outubro.

TRASLADAÇÃO DA OSSADA DE
SARAH DE SIATTOS

Por ameaçar ruina o mausolêo em
que repousavam os restos mortaes de
Sarah de Mattos, foram elles trasla-
dados, domingo ultimo, para novo ja-
zigo, também por subscrlpção-, como
o tinha sido aquelle que era abando-
nado.

Mas, a pobre criança inhumada
quando da, fiua trágica morte, da
primeira vez que foi trasladada foi-o
quasi co'm recato, não como agora,
porque ao tempo a reacção embara-
cava quanto podia, isto é, qualquer
movimento liberal.

Assim o recordou O' Sr, Luiz de Ju-
diclbus, que na campanha contra a Ir-
'mã Colecta e a reacção tão retumban-
te papel assumiu."Foi o "Século" que pela sua actl-
va propaganda, concorreu para, que
este crime não ficasse ignorado. Uma
irmã de caridade foi castigado, ma*
o verdadeiro criminoso ou os crimi-
nosos, esses nunca se encontraram
para soffrerem a justa punição.

Par proposta de Perry Vidal, já
fallecido, iniciou-se mais tarde uma
subscrlpção .no "Século", afim de se
construir um mauspléo para guardar
o cadáver.

Mas a reacção não desanimou, o
ruído que então fez apagou-se, natu-
ralmente, e o jesuíta, tendo por si
uma rainha reaccionaria, preparou-se
de novo ao assalto das consciências,
preparando uma parada de forças
com o pretexto do centenário de San-
to Antônio.

Elle, orador, estava então filiado
numa agremiação socialista e, indi-
gnado com o que se estava fazendo,
lançou-se na sua propaganda contra-
ria, de onde saiu a manifestação a
Sarah de Mattos, realizada- no mesmo
dia em que se effectuaram a celebre
mascarada cathollca e um congresso
catholico.

João Franco oippoz-se á manifesta-
ção liberal, mas elle, orador, decla-
rou-lhe terminantemente que ella se
realizaria e realizou-se, apesar da po-
llcia tentar inútil izal-a. A mesma
hora a que o cortejo catholico se es-
frangalhava nas ruas, o povo liberal,
sereno « ordeiro, prestava homena-
gean a uma victima da reacção.

Mais torde, fez-se a trasladação do
corpo dc .Sarah de Mattos para o mau-
soléo*. Elle, orador, aproveitou- o en-
sejo para ficar com dois dentes da ca-
veira da infeliz, como recordação. da
victoria de uma campanha em que ti-
vera um papel de destaque," de que se
orgulhara. A imprensa reaccionaria,
querendo envenenar a sua intenção,
como envenenara a pobre Sarah, disse
que elle queria 03 dentes para berloT
quês da cadela do relógio. Conserva,
essas relíquias, para elle muito sa-
gradas, porque sairam daquella bo-
quinha pura, que, inconscientemente
absorvera o veneno fatal, ministrado
por uma megera vestida de irmã oe
caridade."

D. NUNO ALVARES PEREIRA

O sócio da Associação dos Aircheo-
logos Portuguezes Sr. Affonso Ornei-
las, propoz, há ultima sessão, que fos-
se erguido, por subscrlpção publica,
na nave central da Batalha, um mau-
soléo monumento para ahi serem
trasladados os restos mortaes do
grande portuguez D. Nuno Alvares
Pereira, que fosse nomeada uma
commisão; que o dia 24 de junho do
todos os annos, data do nascimento
do condestavel, fosse de festa para
a associação; que se iniciem no dia 1
de novembro os trabalhos com uma
sessão commemorativa do fallecimen-
to de frei Nuno de Santa Maria; e
que se oolleccione quanto diga respei-
to ao heróe de Aljubarrota, numa sa-
Ia & que será dado o seu nome.

A proposta foi applaudldissima, e
será discutida na sessão do dia 1.

*
A" sessão solemne da Juventude

Catholica de Lisboa, no dia 5 próximo,
commemorativa do fallecimento de
D. Nuno Alvares Pereira, presidirá o
cardeal patriarcha, e serão convida-
dos a assistir o duque de Cadaval, seu
representante e que, ha pjjuco, se or-*
fereceu para se incorporar no exerci-
to portuguez, quando rol batalhar em
França, e os mais descendentes' de
Nuno Alvares. *

E, aproposito, tem estado em Por-
tugal, de visita ás suas vastíssimas
propriedades, a Sra. duqueza de Ca-
daval.

MANIFESTOS SUBVERSIVOS

Foi preso Manoel de Abreu Vi-
eira, que se diz syndicalista e reside
em casa da viuva de Bartholomeu
Constantino, travessa do Poço da Ci-
dade 48, rez do chão. Andava por ali
distribuindo Impressos contra a nessa

PEQUENAS NOTICIAS
P|assam hoje os bodas de prata do

casal Pereira Lacerda, pelo que ha-
vera urnial festa na residência do co-
nhecido industrial patrício Sr. Alfre-
do Pereira Lacerda.

5K
Falleceu nia Santa Casa o operário

portuguez Francisco Ferreira, Gaspar,
que ha tempos ali se encontnaiva em
tratamento.

%)
Para Portugal seguiu hontem-o Sr.

Luiz Alves, que vai fazer uma estação
paira tratamento dc doença, que ha
tempos o vem affligindo.' • HCj . - -

Inauguram-se hoje, na Câmara
Portugueza de Commercio, os qua-
dros históricos cuja offerta ãqueJla
sociedade tivemos opportunidade de
noticiar.

%
Realiza-se amanhã, na igreja de

S. Francisco de Paula, a missa de 7o
di.ai por alma do commeroiante por-
tuguez Sr. Rodrigo Venancio da Ro-
cha Vianna

Entrou em franca convalescença o
Sr. eoimimendadoir Sebastião José de
OMveÉra, conhecido e conceituado ca-
pltalista desta praça, director da
Companihiai de Seguros União dos
Proprietários,

Passando hojo o 6" anno do falleci-
mento- do nosso patrício Manoel Lo-
pes de Carvalho, "Manoel do Pas-
choal",, coimo era conhecido entre os
seus numerosos amigos, os seus ex-
sócios Daniel e Bernardino im«;n-
dam rezair missa na Candelária, onde
o saudoso morto „occupou vários lo-
gares de destaque.

THEATRO CARLOS GOMES
Beneficio «lo corpo do coros

HOJE-Ni paiz dô sol
.A. GUITARRA.»

«SILENCIO... CALADO»

SERVIÇO TELEGRAPHICO
Importante roubo em Cam-

pinas
CAMPINAS, 28 (A.) — O Sr. José

Simões Fortuna, da nacionalidade
portugueza, residente á, rua Vinte e
Quatro de Fevereiro, no bairro da
Ponto Preta, apresentou queixa á po-
lieia. de quie lhe haviam roubado uma
valise contendo 3:000$ em dinheiro
e duas letras de cambio, sendo uma
de 1:000? e outra de 800$000.

De posse dessa denuncia, a policia
destacou os agantes Jacques e Floren.
tino Vltalo, afim de descobrirem os
gatunos.

Estes conseguiram prender os de
nome Pretinho e Salvador Pereira,
encontrando em seu poder a quantia
do 1:530$. Interrogado pela policia
confessou, o seu crime e denunciou
outros companheiros seus como cum-
plices, todos menores. O linqueriyo
sobne o roubo referido continuou,
sendo ouvidas diversas pessoas.

Os effeitos politicos e eco-
nomicos da guerra

LISBOA, 28 (P.) — Commünicam
de Coimbra que.ha um grande inter-
esse ã volta da conferência que ali
vai realizar o conde de Penha Gar-
cia, sobre os effeitos politicos e eco-
nomicos da guerra e suas consequen-
cias. depois da paz.

O conde de Penha Garcia é um
dos mais competentes economis-
it'as portuguezes. B' .um espirito
brilhante, ainda moço, e que oc-
eupou alta posição na politica no
ultimo regimen. Foi ministro da
fazenda, presidente da Câmara
dos Deputados e por causa de
um conflicto parlamentar teve
um' duello eom o Dr. Affonso
Costa, sendo este ferido, o que
não admira, por ser o conde de
Penha Garcia, de todos os poli-
ticos profissionaes, o primeiro
esgrimista.

Depois da queda da monarchia
fèz uma larga viagem pela Euro-
•pa, realizando com grande su-
ccesso varias conferências, sendo
muito festejado nos centros in-
tellectuaes. v

Escola de aviação
LISBOA 28 (A.) — Por acto de

hontem, foram nomeados seis mili-
tares para praticantes da Escola de
Aviação Nacional.

Os jornaes elogiam os bons resulta-
dos que tem dado a referida institui-
ção, da qual já tem saido vários of-
ficiaes e particulares aptos para o
serviço aviatorio nacional.

A familia dos mobilizados
LISBOA, 28 (A.) — O governo con-

cedeu em data de hontem as subven,.
ções creadas por lei âs familias de
vários mobilizado**.

29 de Novembro de 1696
D. JOÃO VI EMBARCA PARA O

BRASIL
Junot, "le sargent tempête", mar-

chava sobre Lisboa, justificando o
sou' appellido que lhe dera o girando
COrso em homenagem ãs suas formi-
daveie investidas, A Inglaterra con-
vencera o Príncipe Regente a embar-
car, para que não fosse victima, como
os reis de Hespanha, da férrea von-
tade de Napoleâo.

Deslocar a capital dos seus Esta-'
dos, visto que Lisboa não offerecia
segurança, foi a política aconselhada
pela Inglaterra, política que os his-
toriadores do periodo romântico con-
demnaram, merco do seu prisma do-
coratlvo, e que actualmente tem sido
muito seguida na Europa.

A attitudo de D. João VI foi muito
malsinada; não era uma altitude ex-
terior e cavai hei resca, mas era uma
altitude politica adequada ás circum-
staucias.

Na verdade, D. Sebastião, morreu-
do tão altivamente em Alcacer Kibir
6 mais bello do que D. João VI fu-
gindo para o Brasil.

A attitude, porém, de D. Sebastião
perdeu o reino, a de D. João V sal-
vou-o.

E' certo que podem dizer que Por-
togai se salvou, mas que ficou mutl-
lado nos seus domínios coloniaes, com
a independência do Brasil.

Apparentemente assim é, e dizemos
appare.nitemente porque a indepen-
dencia do Brasil era um aconteci-
mento social marcado no destino.

,A partida de D. João VI concor-
reu apenlas para apressar o advento
da Independência, porque ella, mes-
mo sem a influencia da cOrte no Rio,
teria de dar-se.

Esse embarque constituiu uma das
mais lamentáveis e dolorosas scenas
registradas pela nossa historia.

O povo accumulou-se no cáes aos
gritos, soluçando, chorando num
choro desabalado, como se alquellc
dia fosso o fim do mundo. D. João
VI era, pela stia bonhomia, muito es-
timado e a sua partida tomava assim
os ares de um desastre nacional.

Chorava o povo, chorava o Prin-
cipe e, entretanto, a rainha D. Ma-
ria, doida, gritava, ululava, pirotestan-
do contra essa fuga, como se um mo-
mento lúcido lhe tivesse feito compre-
hender o que havia de humilhante
nessa politica prudente, mas pouco
sympathica.

Com o rei embarcava a côrtc e
muitas outras pessoas que se tinharc
aproveitado da confusão paira embar-
car sem lhe pertencer o Iogar.

A cidade alvoroçada, saiu para a
rua, e por toda a parte havia o es-
par.ito, a indignação, o desespero. Os
inglezes, informados a cada Instante
da marcha de Junot, apressavam o
embarque, que. se ia fazendo num
tropel, numa indisciplina que cada
vez mais embaraçava os serviços.

Por fim, os navios levantaram fer-
ro, mas tiveram de arribar por causa
do temporal para se tornarerii a fa-
zer ao mar, caminho do Brasil.'

No dia seguinte, ainda se viam as
velas da frota fugitiva desfraldadas
ao vento, e Junot entrava em Lisboa e
corria a Torre de S. Julião para im-
pedir que os navios* seguissem.

A sua tentativa foi inútil. A frota
já estava fora do alcance das bate-
rias da fortaleza.

O palácio de Belém
LISBOA, 28 (A.) — Por motivo

das obras de remodelação que está
soífrcndo o palácio de- Belém, o Dr.
Bernardino Machado, presidente da
Republica, passará a residir em Cas-
cães ate o fim de janeiro entrante.

Navios ex-allemães
LISBOA, 28 (A.) — Por motivos

ainda não bem explicados, consta que
o governo da Republica mandou reti-
rar do poder da casa Pinto Bastos os
navios allemães que foram requisita-
dos e cedidos a. mesma ultimamente.

A firma Pinto Bastos, es-
('.abeleclda no cáes de Sodré, em
Lisboa, é proprietária de uma
casa armadora e agente geral da
Companhia de Navegação Mala
Real do Pacifico. Dos navios ai-
lemães requisitados pelo governo
portuguez tinham-lhe sido alu-
gados alguns, como se fez com
outras casas congêneres.

Ultimas informações_
•LISBOA, 28 (P.) — Consta que e

governo vai tomar conta de alguns dos
novios confiscados á Allemanha e que
tinhnm sido cedidos a particulares. O
g-overno deseja empregar esses navios .
•no serviço do Estado.

LISBOA, 28 (P.) — Devido á fal-
ta de milho na região de Riba de Ave,.-
Famalicão, reina certo descontenta-
mento entre o operariado.

O governo está tomando todas aa
precauções e activando o abasteci-
mento, para evitar conílictoa.
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SENADO
Prcsiaenòia -Jo Sr. Cubano Santos.

Presentes 33 senadores, foi aberta a
.eí-ão c approvada a acta da anterior.

EXPEDIENTE

«j.expediente lido constou:
'Officio do i° secretario da Câmara,

commnnlcando ler adoptâ-0 a emenda do
geiiado á proposição que manda consi-
tkrar instituições de utilidade publica as
esco'as de Commercio, José Bonifácio e
Sento Quirino. do Esta-d-o dc S. Paulo;

Officio do ministro da íustíca, prestan-
do informações sobre o ihovimenlo .men-
sal dos cartórios de registro de títulos e
documentos e de protesto de letras;

Officio do ministro da fazenda, xesti-
tuindo os autographo&.da resolução legis-,
laiivá que abre o .credito ;dc 5:509$ para
pagamento a A. C. Pereira & C, como
preniiò pela construcção do .rebocador na-
cional Nepluno.

Foram lidos e a imprimir os seguintes
pareceres: . .

ÍDa commissão dc finanças, corrigindo
a fedacçãò de unia emenda referente aos
auxiliares de auditores da marinha, apre-
sentada em 3" discussão;;

Da mesma còmmássão, apresentando
emendas, já publicadas, ào orçamento do
Ministério das Relações Exteriores, e res-
fabelecendo as que foram recusadas pela
mesa, antes da approvação da indicação
n. 6; , . , -

Da commissão dc justiça e legislação,
offerecendo emendas á proposição da Ca-
mara dos Deputados n. 113, de 1915,
que approva o decreto n. g.263, de 1011,
que reorganizou a justiça local do Dis-
tricto Federal-

A commissão de finanças apresentou
um projecto prorogando a actatail- sessão
legislativa até o dia 31 dc derembro do
corrente anno. ...'Em virtude de ser considerada a ma-
teria urgente, ficou o pnojecto sobre_ à
mesa para ser discutido na sessão dc hoje.

ORDEM DO PIA

Passando-se á ortlcm do dia, proseguiu
a discussão do projecto do 'Senado, n. 8,
que reorganiza a administração do tern-
torio do

Acre

O Sr. Arthur Lemos oecupou a tribpa
defendendo o parecer «fue elaborou, emen-
dando o projecto, impugnado pelo senador
pelo Amazonas. .

Começou S. Ex. dizendo que nao foi
sem aluo dc saudade que ouviu o peregm-
no orador, senador pelo Ceará, recordar
wm passado de luctas, de reivindicações
entretidas por S. Ex. em beneficio do
Acre e dos acreanos.

Entrando no assumpto, o orafloir decla-
ra que ha muito se vêm batendo pelos
interesses dessa região, dentro e fora do
Parlamento, não pouco soffrcndo por essa
dedicação. Nem recordações dos esfor-
cos, nem a magna que poirventura lhe pu-
desse advir dos combates travados, seria
susceptível de conimunicar ao «eu espi-
rito qualquer parcela dc paixão obscurc-
cendo-lhe o entendimento,, fazendo des-
fallccer-lhe as noções de justiça.

Nunca sacrificou ao a'ffccto pessoal,
como á paixão -do ódio, os interesses su-

" 
periores da justiça.

Tem acompanhado sempre a discussão
travada a propoflto da constitucionalidade
011 não da creação do território do Acre.
Formou seu juizo sobre a matéria, be-
bendo as lições do regimen que nos ser-
viu de modelo, bem como as. dos mais
autorizados no nosso paiz. Verificou, com
satisfarão dos seus escrúpulos de amador
idas questões constitticionacs, que, contra
as òhiècçõèá levantadas sobre a legalidade
estricta da creação, que esta prevaleceu,
não como facto consumado nem pela'
brutalidade do mais forte contra o.fraco,
mas por effeito da lei de reorganização,
como solução ao debatido conílicto de
ordem constitucional.

Entra eni seguida o orador numa lar-
(ra dissertação sobre a constitucionalidade
fla creação de território, para demonstra»*
que, se a Constituição não cogitou desse
assumpto; se dentro delia não se en-
contra um lermo que se refira a este
instituto, se o nosso instituto básico si-
lenciou sobre a •matéria, certamente não
se poderá inferir que tal.creação é in-
constitucional 011 anli-constitucional..

Para o orador, a figura do território,
da coimniinidade politica. é uma figura
i'xir:i-constitiicioiial. por isso mesmo ad-
mís-stvel dentro dos limites da nossa Con-
stituição.

Em seguida, o oraVlor passa a tratar
da argumentação do Sr. Rego Monteiro,
que impugnou o que o orador escreveu
no sen parecer.

S. Ex. declara que defendeu os in-
teresses dos acreanos contra a pretensão
Üe se annexar o acto ao Estado do Ama-
zona»..

O orador sustenta 09 mesmos princi-
pios mu* enunciou 110 seu parecer sohre
o tratado dc limites entre o Brasil e o
Urnguay, parecer que não foi impugnado
e mandado publicar om virtude' de- deli-
beração dn Senado, af czar dc ter sido o
assumpto tratado em sessão secreta.

Nessa oceasião. o orador teve de sus-
tentair todos esses princípios que agora
evoca contra as objecções formuladas, e
oue não puderam resistir á argumentação
de então.

Por essa oceasião o orador demonstrou
que a cessão territorial, por via de tra-
tado que visasse evitar a guerra
é perfeitamente constitucional. Para de-
monstrar esse principio cita inmimeros
casos nos Estados Unidos, para concluir
que. como no Brasil e pelp tratado de Pe-
tropolis deu a Bolivia uma indemnização
dc .€• 2.000.000 lá, os Estados Unidos,
comprando a Florida a Hespanha, cede-
ram-lhe parte do Texas no momento da
compra.

. Respondendo a apartes o orador lê dl-
versos autores, entre o* quaes Brycc, e
11111 parecer do iDr. Clovis Beviláqua, que
demonstra que aquelle.território devia ser.
attribnklo em parte a Matto 'Grosso e par-
te a União. . ^Não pretende tratar de uma vez desse
assumpto, tal a sua importância, reser-
va-o por conseguinte para se estender so-
bre outros pontos complexos da questão
quando tiver de responder aos oradores
que tratarem do assumpto.

Repete que nunca o affecto ou o odlo,
supremos factores da historia dos- acon-
tecimentos humanos, poderiam influir
para o mais leve acto de denegaçao da
justiça. v

Bateu-se çclõs acreanos, por essa po-
ipulacão flagiciada dentro do nosso ter-
ritorio.. bateu-se por aquelle povo, ante
às vicissitudes por que passava, Ji na
guerra, contra os vizinhos estrangeiros-, JA
no pleitear junto do governo aquellas «on-
cessões, virtualmente garantidas ao tempo
da revolução. - -

Terminando o orador espeta flue 1
União, por todas as suas forçrts dentro e
fora do parlamento não seja a iftftdrasta
do Acre; espera e confia que os «Jus sen-
timentos não encontrem obstáculos de
parle do resto dn paiz porque è convenci-
(lamente que defende o projecto qúe re-
organiza o território do Acre.

O Sr. T^ípcs Gonçalves

S. Ex. começa declarando não lhe ser
es_afVhav'el a altitude de alguns collegas
que negam os direitos do Amazonas so-
bre o Acre septentrional.

O orador nunca negou o direito de ad-
minisr-içao da União sobre o território
meridional que não considera adquirido
peln 1 ratado dê PetropoHs.

Faz em seguida o orador um longo hls-
torico da importante questão que o trata-
dn rle Pelropolis poz termo. Por esse tra»
tado ficou estabelecido, em relação a de-
marcação da 'Bolivia com o Brasil, peío
Amazonas, o seguinte: da margem esquer-
d*! do Madeira, na latitude de 10 g c 20' S.
partirá uma linha que alcança as nascen-
te- dn Javary. Tudo Isso foi organizado
pelo Sr. Lopes Netto, que arecisou <^s se-
guintes alternativas: que se porventura as
haseentes dó Javary não se achassem na-
niíella latitude, se baixaria dessa mesma
latitude uma outra linha em demanda des-
sac nascentes, que se marcaria sobre o
p.ir.illeln um ponto no logar onde deve-
riáhi achar-se essas nascentes de modo
que unia longitudinal se cruzasse naquella
rcetn.

Descendo a detalhes, o orador faz uma
1-irga dissertação sobre a matéria paru
íemoiisti-.-.r que o prntocollo de 1895 nto

pedia que essa latitude determinada pelo
Sr. Tcffé fosse a nascente principal do
¦ãvary'.

Não pretende para o Acre a situação
que desejam os autores do projecto, de-
seja que o Acre meridional seja. transror-
mado num Estado sem "h tutela da União,
deseja que essa região seja transformada
num Estado autônomo.

IL' mais liberal que os autores do pro-
jecto; entende que aquelle povo tem dl-
reito a essa solução que lhe outorgará uma
representação na Câmara c no Senado.

Em seguida o orador passa a tratar do
projecto em face do conílicto entre •
União e o Amazonas, sujeito a solução do
poder judiciário, para demonstrar que
existindo uma acção sub-judice não pôde
o poder legislativo deliberar sobre o as-
sumpo emquanto aquelle .poder não resol-
ver a questão.

Volta o orador a sustentar os direitos
do Amazonas sobre o Acre septentrio-
nal chamando a attençao'do Senado para
o facto de não haver, a União até hoje
concedido uma decisão a seu favor, e per-
gunta: se o Amazonas não. tem direito, por
que razão, preparada a causa, não foi cila
decidida até hoje'?

O Amazonas não quer escândalo, deseja
que o Supremo Tribunal se pronuncie de-
clarando se elle tein 011 não direito a pos-
se dessa- região.

.Rpfere que o,Amazonas desde 1899 tem
sido esbulhado numa renda de cerca de
10 mil contos e contitfca ameaçado de ser
ainda esbulhado pela União, que não quer
reconhecer o .seu direito.

Allude o orador a lueta que o Amazo-
nas teve de sustentar para trazer aquel-
le território para o seio da nossa nacio-
nalidade, que o fez integralizar no Bra-
sil.

O orador acha íllogico o projecto quan-
do estabelece quatro representantes á Ca-
mara dos Deputados, para o território do.
¦Acre, porque, não obedecendo ao mesmo
Critério, abandona a representação que dc-
via ter no Senado.

O orador tem (oitvido as allegaçõesde
que esse povo deve ter. o exercício dos dl-
ritos politicos, do direito de voto, de re-
presentação. Sc assim é como é que se
cercea a esse povo o direito de repre-
sentação no Senado ?

De duas uma: ou resulta a fragilidade
deste principio de representação, que não
se explica na Constituição, ou, se se pro-
cura algum fundamento nella,.. torna-se
esta idéa inconsciente, porque, se o povo
acreano tem capacidade para eleger depu-
tados, ninguém comprehende que a não te-
nha para eleger senadores.

Estando quasi esgotada a hora, e o ora-
dor fatigado, S. Ex. pediu a mesa para
interromper sua oração, ficando com a pa-
lavra para a sessão de hoje.

COMMISSÃO DE FINANÇAS

A sessão foi presidida pelo Sr. Bueno
de Paiva, tendo comparecido os Srs. João
Lyra, Erico Coelho, Leopoldo de Bulhões,
Alfredo Ellis, João Luiz Alves e Francisco
Sá.

Faltaram, com causa participada, os
Srs. Victorino Monteiro e Alcindo Gua-
nabara.

O Sr. Soares dos Santos consulta a
co-.nniissfic se a emenda por.elle apresen-
tada e aceita pela mesma commissão, mas
rejeitada pela mesa, em virtude do art. 14a
do regimento, devia ou não ser reprodu-
zida perante a commissão.

Depois de justificarem os seus votos,
os Srs. Erico Coelho, João Lyra', Fran-
cisco Sá. João Luiz Alves e Leopoldo de
Bulhões, a commissão deliberou aceitar :»
emenda do .Sr. Soares dos Santos ao or-
çamento da guerra e encamislJjjV-a ao pie-
nario.

O Sr. Francisco Sá leu parecer favora-
vel á.emenda apresentada ao art. 29, n. 1,
2o período, in fine, substituindo a pala-
vra 13 por 14 c acerescentando: para as
directorias de engenharia, material belli-
co, administração e Saude, constante do
n. i„ c, d e / da mesma verba.

Foi' aceita e encaminhada, de accordj
com o vencido, a emenda do Sr. Soares
dos Santos autorizando o governo a apro-
veitar na primeira vaga do 2" posto da
offieiaes dentistas 

"do 
corpo de saude do

exercito o único inferior que existe actual-
mente nas fileiras do exercito. N

O Sr. João Lyra consultou a commis-
são em qual dos orçamentos, do "interior,
ou agricultura, deverá apresentar a segnin-
te emenda:

S Fica o. poder executivo autorizado a
en*rar em accordo com os governos esta-
doaes no sentido de ser realizado por
funecionarios locaes o recenseamento ge-
ral da Republica em 1920, mediante au-,
xilio, cuja importância deverá ser pro-
posta ao Contresso Nacional, logo que
esteja drçada a despeza. "

Acompanhava esta emenda a seguinte
justificação *

' " Além de ser determinação constitu-
cional expressa, o recenseamento geral da
Republica impõe-se especialmente naquel-
le anno, porquanto é emprehendida a com-
meinoração do centenário da independen-
cia ^nacional, para cujo realce e signifi-
cação devem os poderes públicos esfor-
çar-se resolutamente. .*

A experiência tom..demonstrado que é
dispendioso e inefficaz o serviço feito por
lunccionarins sem nenhum tirocinio, que
sí.o escolhidos, com exagerada compla-
cencia, em numero que excede evidente-
mente ás, exigências do encargo, entre mi-
lhares rle candidatos qne as injuneções
partidárias levam os chefes politicos. a
defender.

Havendo, como ha, em vários Estados,
regulamento organizado c em alguns até
com relativa perfeição, o serviço de esta-
tistica, é patente que os funecionarios re-
spectivos poderão incumbir-se, com pro-
ve.ito, dos trabalhos- de recenseamento, di-
minutado, por outro lado, considerável-
mente, a despeza que terá de ser feita.

O Sr. Erico Coelho fundamentou o
seu voto favorável á inclusão desta emen-
da no orçamento do interior, por lhe pa-
recer a mesma pertinente.

O Sr. Toão Luiz Alves pronuncia-se de
modo differente: a seu ver, c dc accordo
com a lei e regulamento que menciona,
a emenda em questão deve ser incluída no
orçamento da agricultura.

A. commissão deliberou que a emenda
fosse apresentada ao orçamento da agri-
cultura.

O Sr._ João Luiz Alves propoz que a
commissão fosse convocada para quinta-feira, afim de tomar conhecimento das
emendas offerecidas ao orçamento dá via-
ção e receber as que os Srs. senadores
quizerem apresentar ao mesmo orçamento.

Foi approvado seu requerimento. ;
A commissão assignou parecer do Sr.:

Erico Coelho, favorável á proposição da
Câmara que autoriza o credito especial
de 207t779$04t, para auxilio á Santa Casa
de Misericórdia.

A commissão rcunir-se-ha hoje, ¦ paratratar de diversos assumptos.
Essa commissão reunir-se-ha quinta-feira,'para tomar conhecimento das emen-

dns offerecidas pelo relator do orçamento
da -viação c receber as que os Srs. sena-
dores quizerem apresentar.

A commissão toniará também conheci-
mento das emendas offerecidas em 2»
discussão ao orçamento da agricultura.

CÂMARA
A sessão dc hontem foi presidida peloSr. Costa iRihciro, sendo lida e approvada

sem debate a acta da anterior,

EXPEDD3NTE

Foram lidas pelo secretario varias in-
formações do governo.

Os Srs. Fausto Ferraz e Raphacl Ca-
beda apresentaram o seguinte projecto de
lei, que foi julgado objecto dc delibera-
ção:"Considerando que na protecção ás in-
dustrias naeionaes. o melhor .critério <é o
que aconselha a fomentar aquellas que
vivem da matéria prima do paiz;

Considerando que, Eendo esta a norma
invariavelmente seguida pelas nações in-
dustriosas, traz como conseqüência duas
vantagens indiscutíveis á riqueza publicae privada, isto é, a exploração c cultura
dos campos e a montagem de novas fabri-
cas cuja prosperidade é assegurada pelafacilidade e abundância de matéria
prima;

Considerando que, no Brasil, as fibras
vegetacs próprias para a "industria da
cordoaria'', são nativas e de variadas cs-
pecies, dependendo a sua cultura regular
e intensiva da instalação de fabricas, queas aproveitem em grande escala;

Considerando que para tal fim é mister
auxiliar, pmbora indirectamente, a inicia-
tiva particular, facilitand.o-lhe ao menos
a importação de nuchinismos que infp-
lizmente a nossa industria «elallurgica
ainda não pôde fornecer;

' O Congresso Naeioual resolve:
Art. i°. Para os effeitos de impostos

de importação, ficam equiparadas ás ma-
chinas agrícolas aquellas que forem intro-
duzidas no Brasil, próprias para o prepa-
ro das fibras necessárias á fabricação de
cordoaria, de uso e applicação em terra
e mar."

Foram approvados dois requerimentos:
um do Sr. Mauricio de Lacerda, pedindo
a publicação de annexos ao seu discurso
sobre a nossa organização militar, e ou-
tro do Sr. Joaquim Pires, sobre a. Em-
preza Fluvial Piauhyense.

»"¦"-* Créditos para a marinha

O 'Sr. Octavio Mangabeira relatou a
mensagem do governo, que pede um cre-
dito de 1.291:787$oi3, ouro, para o paga-
n'ento de encomthendas, pòr contrato, na
Europa, para o Ministério da Marinha.

O Sr. Octavio Mangabeira aproveitou o
ensejo para examinar, com detalhes, a his-
toria de taes contratos.

Foram tantas as encommendas qne, em
um dado momento, se fizeram, que, ape-
sar do ministro da marinha ter cancellado
encommendas no valor aproximado de um
milhão esterlino, esgotaram-se os recursos,
já anteriormente concedidos, para o
custeio das outras, que tiveram o devido
seguimento, e ainda se faz necessário, pa-
ra ultimação das transacções, o auxilio
de um novo credito, dc mais de mil contos,

Dessas encommendas, algumas foram
úteis, como o "tender", completamente in-
dispensável á flotilha de submersi-vcis, c
os tres hydro-aviõcs, do custo, cada um,
de 7.500 dollars. Outras, porem,. comp e-
tamente supérfluas, como, por exemplo,
a cabrea, os carvoeiros e, sobretudo, a
secção do dique fluctuante, feita para ser-
vir ao "dreadgnout" Rio ãe Janeiro, cuja
construcção, entretanto, ficou prejudi-
"iCcnta 

o Sr. Mangabeira o caio da rç-

jeição do Rio de Janeiro e dos tres moni-
tores, mostrando que, com esta 00'ração,
o governo logrou rehaver uma somma bem
maior de doie milhões esterlinos.. cuja
appV.cação não correu pelo MinisteriJ da
Marinha, mas sim pelo da fazenda...

Refere que o governo alleinao reqttisi-
tou uma barca-pharo!, que tinhamu na
Allemanha, e pela qual já pagáramos duas
presta^es no valor de mais dc 200 con-
tos, ao passo que ficamos por .cmquanin,
sem barca e sem dinheiro, estando a oUi-
genciar. sobre este assumpto, a nossa
chancellaria. • , ... ,_,,

Ao passo que encommendas se t.zera.n,
de todo dispensáveis, ha material, entre:
tanto como' as tubulações para os
"destroyers" e, mesmo, cm breve, para
os "dreadnougts", de que a minnha pre-
cisa com muito maior urgência. .

Conclue, então, o Sr. Mangabeira, au-
torizando o governo, ou a vender o mate-
rial dispensável, acautclados os inferes-
ses públicos, ou a trocal-o pelo que seja
mais útil aos serviços da esquadra, e„ fi-
nalmentc, se não puder deste modo ad-
quirir os recursos para pagar o. que deve,
abrir os precisos créditos, ate o limite
máximo, que devidamente estabelece, sem
prejuízo da pratica, q_uando julgar oppor-
tuno, daquellas providencias.

Politica de Matto Grosso

O Sr. Mavignier narrou mais uma serie
de desmandos praticados pelo general Cae-
tano dc Albuquerque. Referiu-se ao facto
revoltante de haver o eminente jurista
francez Lapradelle soffrido violências e
grosserias dos esbirros da situação. Igual
corte diz o orador ter tido o Sr. Beren*
dcagne, director do Banco Francez-lta-
üano. .... . j

O orador, depois de lembrar que tudo
quanto está dizendo já foi commcntado
pela imprensa, passa a criticar as manifes-
tações feitas em Cuyabá ao general Cae-
tano, por oceasião dc lhe ser concedido
o habeas-corpus do Supremo Tribunal.
Cila uni trecho do discurso, onde o home-
nageado dizia á população que, quando
fôía baptizado, seu pai o erguera nos
hraços e exclamou, com os olhos no eco:
"Deus, se o Caetaninho. não. for homem
«ti! ao paiz, mata-o quanto antes".

Que elle tem sido útil diz o orador nao
haver duvidas, tantos são os attestados
dc utilidades deixados pelo seu governo
dc depredações, saques, incêndios c mor-
tes.

, ORDEM DO DIA

O Sr. José Bonifácio pediu dispensa da
impressão, para redacção final, da emenda
do Senado ao projecto autorizando a aber-
tura do credito de 357'7i7$79--> para pa-
gamento de despezas feitas pela . admi-
nistração da Faculdade de Medicina da
Bahia. Essa emenda foi approvada, bem
como o pedido do Sr. José Bonifácio.

O projecto que põe em* disponibilidade
o professor da Escola de Bellas Artes
Francisco Ignacio Marcondes Homem de
Mello foi approvado em 2' discussão, ha-
vendo o Sr. José Bonifácio pedido dis-
pensa de interstício.'

O Sr. Mavignier pediu e obteve dispen-
sa de impressão para a redacção final do
projecto que autoriza a abrir, pelo Minis-
terio da Marinha, o credito supplementar
dc 2.3<íi '4s6$'i"S do orçamento vigente.

O Sr. Mauricio de Lacerda, ao ser vo-
tado o projecto abrindo o credito de réis
i.;64:684$095, para attender ao paga-
mente de despezas feitas no Contestado,
pediu a palavra para retirar o requerimen-
to que fizera, mandando ouvir a respeito
a commissão de marinha e guerra,^ tendo
oceasião de fazer breves considerações so-
brr as chamadas requisições .militares.

O Sr. Joaquim Ozorio pediu fosse adia-
da a ?,* discussão do projecto que consi-
dera de utilidade publica o Club de Se-
ringueira, com sede em Manáos. _

O resto da ordem do dia foi approvado,
sendo em seguida levantada a sessão.

COMMISSÃO DE FINANÇAS
Presente a maioria de seus membros,

esta commissão approvou os pareceres do
Sr. Alberto Maranhão, favorável á emen-
da do Sr. Piragibe ao projecto n. 225,
de 1016, dando gratificações aos escrivães
do alistamento eleitoral da Capital Fe-
deral e augmentando o pessoal do gabi-
nete.de identificação; do Sr. Galeão Car-
ialhal. autorizando a abertura dos cre-
ditos de 8qq:84.R$ii3, supplementar á ru-
hrica 13a —' Material, do orçamento da
guerra em vigor, para transporte de tro-
pas. e de 20 :ooo$ ouro, supplementar :'i
verba de commissão em paiz estrangeiro,
para attender á diff-rença de vencimen-
tos de offieiaes é pagamento de outras
despezas: contrario á emenda offerccida
ao projecto n 244. deste anno, autori-
zando â abertura do credito de 8:8oo$,
para pagamento de 10 professores e um
ailiunfo da Escola Militar desta capital,
pela recencia de turmas sttpplemenlares;
do Sr. Octavio Mangabeira, autorizando

governo a,' mediante condições razoa-
veis. acáutclaivlo os. interesses públicos,
vender o material disponivel do Ministe-
rio da MariMlia e dando mais outras pro-
videncias: do Sr. Augusto Pestana, fa-
voravel á emenda autorizando a revigo*
ração ..Io credito esnecial de 2.04.4 :S2o$47Õ,
para jiagamento dos compromissos assu-
midos ptla Estrada de Ferro Oeste do
Minas: autorizando a abertura dos cre-
ditos «le 3ii',,S'5oj"$ò..)_ ouro e 311 :58r)$og-
papel, stipplcmorithres á verba 10" do or-
çamento da viação em vigor (illuminação
publica-* e do Sr. All-erto Maranhão, au-
torizando a abertura do credito de réis
i.nift :03*$29i, supplementar a varias ru-
bricas do orçamento do Ministério do In-
terior en vitror. .

O Sr. Barbosa l.ina tratou do requeri-
mento dn Pr. Augusto Ramos, que so-
licitou do Congresso favores nara uma
empreza que se propõe a organizar, afim
de construir casas para fiinccicnarios pu-

liens. com parecer favorável da commis-
sr-o de constituição c iustiça. S. Ex.
apresentou seu parecer favorável á idéa,
dando direito aos funecionarios públicos
que comprarem casas a consignar os pa-
gamemos nas respectivas folhas, etc, etc.,
sem que, entretanto, a empreza tenha
qualquer privilegio.

Foi votado também o parecer do Sr.
Alberto Maranhão, mandando transferir
da verba respectiva a quanlia necessária
para o pagamento aos dois recem-nomba-
dos supplrntcs de redactor dos debates.

¦» OI* 4»

O LOPES
E' quem di a fortuna mais rápida

nas loterias e ofíerece maiores vanta-
gens ao publico.

Matriz: rua do Ouvidor, 151 — Fi-
lians: rua da Quitanda, 79 (eequina
de Ouvidor), Primeiro de Marco, 53,
largo do Estacio de Sa, 89 e rua Ue-
neral Câmara, 303 (esquina da rua
do Núncio). Km S. Paulo: rua Quinze_• Novembro, í0.

Faculdade de Medicina
Perante a congreg-ai-ão, em sessão'

«solemne, .tomaram homem posse da
cadeira de therapeutica o Dr. Agenor
Guimarães Porto, e da ide cirurgia o
Di*. Augusto Paulino.

Compareceram, _ ceremonla o' Dr.
Azevedo Sodré, iprefeito do Districto
Federal; professor Paes Deme, con-
selheiro Ruy _>arbosa « sua Exma.
senhora, além do um grande numero
de pessoas.

Aberta a sess_o, pelo professor
Aloysio de Castro, director da facul-
idade, foram pronunciadas alglumas
palavras animadoras aos novos pro-
fessores, idando iS. S. em seguida a
palavra ao professor Agenor Porto,
que leu um longo e consubstanciado
discurso relativo & cadeira, de thera-
.peutlca.

Ao terminar, .0 Dr. Agenor Porto
foi concedida a palavra ao professor-
Augusto Paulino, que também leu seu
•discurso, historiando a acgã.0 do pro-
fessor Paes Leme, na cadeira que até
então lhe cabia reger.

O professor Paes Leme, pedindo
em seguida licença pa.ra romper as
praxes protooolares, agradeceu as re-
ferencias honrosas que lhe haviam
sido dirigidas ipelo seu collega Dr. Au-
gusto Paulino. ApOs esse rápido dis-
curso foi encerrada a sessão. Ambos
os professores empossados foram vir
vãmente felicitados por todos os col-
legas presentes.

Depois da oeremonia da posse dos
professores Agenor Porto e Augusto
Paulino, realizou-se a sessão solemne
levada a effeito por inna oommissão
composta dos professores Nascimento
Bittencourt, Augusto Paulino, Fer-
nanão de Magalhães, Pinheiro Gui-
marães 0 A. Cardoso Fontes, em ho-
menagem ao professor Paes Leme.

A sessão foi effectuada no salão
Torres Homem, da faculdade, pré-
viamente enfeitado e preparado.

O'professor Aloysio de Castro, por
uma deferencia multo especial,'con-
vidou o conselheiro Ruy Barbosa ,pa-
ra presidir aquella manifestação, no
que foi enthusiasticamentc applaudl-
do, não só'pelos acadêmicos que en-
chiam literalmente o salão, como pe-
los professores presentes.

O conselheiro Ruy Barbosa accedeu
também entre fortes applausbs. A seu
lado tomem logar o professor Paes
Leme.

Teve a palavra em seguida o Dr.
Nascimento Bittencourt, que pronun-
;0lo^-iim discurso enaltecendo as qua-'llüades 

do professor Pae3 Leme, a
quem apresentou em nome de todos
os' collegas, as suas despedidas *ao
mestre que deixara aquelle templo de
ensino e de saber.

Terminando, falou o professor Fer-
nando de Magalhães. O seu discurso
foi entrecortado ,de palmas pela nm-
merosa assistência. ,3. S. historiou a
acção, a vida seientiflea do mestre
que se ia com imagens as mais felizes
e commovedoras. •

O professor Paes Leme falou então
por ultimo. '.',:.

O seu discurso foi uma oração de
saudade, cheia de reconhecimento pe-
Ias demonstrações de estima e de ca-
irinho que tão espontaneamente lhe
tributavam, collegas e dlscipulos, o
assim terminou a ceremonla com Qu«-
foi homenageado o professor Paes
Leme.

O conselheiro Ruy Barbosa e sua
Exma. senhora foram acompanhados
até á porta do edifício da faculdade
pelo professor Aloysio" de Castro, idi'**
rector da mesma, professores, acade-
micos, etc, sendo saüiiado ao tomar
seu carro. :,•':.,¦

O professar Paes Leme recebeu
também muitas'palmas ao tomar lo-
gar no automóvel que o levou á sua
reside-ncia.

A mesma oommissão mandou rezar
na mati-ia do Sagrado Coração, fi, rua
Benjamin Constant, missa em acção
de graças pela passagem do professor
Paes Leme pelo ensino medico.

Essa ooremonia religiosa, que se «f-
fectuou ás 9 1|2 horas, foi multo con-
corrida

rario aposentado Alfredo Dutra da
Silva pede seja apostillado o seu
titulo de inaetlvo, afim <Jo que .possa
perceber a gratificação addiicional
de 10 %, a que se julga com direito.Ao mesmo ministério foi irepet-
tido o processo referento ao xeque-
rimento do 24 de outubro utimo em
que o machinista de '2* classe Manoel
íFerreina Drummond, aposentado, pe-,de revisão do seu processo de aposen-
tadorla, afim de lhe ser assegurado
o direito é. percepção de g*ratifica-
ç&o addicional d<J 10 %, sobre 01
eeus vencimentos.

A directoria «s*_. autorizada a
abonar ao feitor de 2* elast-e da 6"
divisão César Augusto Ribeiro a
gratificação a-ddiclontal de 30 %, so-
bro a diária a que 'tiver direito, a
partir de 1 de abril de 1911, por ter
completado 2*5 annos de leffectlvo
serviço publico.Por ter completado 20 annos
do effectivo : serviço vai ser abonada
a .gratificação addicional' de 20 %,
sobre a' respectivo diária, ao feitor
de 2" classe da 6* divisão Manoel
Tavares, a partir de 1 de abril de
1911.

Visitou-nos hontem "A Cigarra", a
bella revista paulista, E' o n. 55, anno
in*

Magnlficamente .redigida, repleta
de gravuras de actualidade, da vida

,do grande Estado, cada vez se mostra
mais digna do conceito e do applauso
de que goza.

I_^9*.E_M®& DE-
rawaOTML

Pela directoria foram despachados
os seguintes requerimentos:

.Manoel Moreira Baptista — Não
aceito; Antônio Vasques da Costa —
Certtfique-as; Antônio José Amorim
Parahybuna — Deferido; Antônio
Marinho Pinto — Certifique.se; An-
tonio José ide Magalhães — Deferido;
Ernani MeireMe» — Concedo dez dias
com ordenado; Innocencio Rodrigues
do Nascimento — Certifique-se; Jor-
ge» Massuh — Indeferido; João Ba-
ptista Moreira. Martins — Aguarde o
próximo1 concurso; João Antônio Pin-
to — Concedo; José. Branco — De-
(ferido; José Olympio de Castro —
Concedo a contar de 24 de outubro;
José da Silva Saldanha — Concedo'
60 dias com ordenado; Leopoldo Ro-
iilrigues da Costa — Indeferido; Lln-
dolpho da Fraga Martins — Compa-
reça na secretaria, da estrada; Luiz
Martins — Indeferido; Mariano Silva
— Indeferido; Manoel dos Santos .—
Apresente reclamação em impresso
apropriado afim de ser attendido;
Octiivic Gonçalves Machado — Con-
cedo: Raymundo Lailisláo Duai'le t~
Archive-se; The Caloric & C. — De-
ferido nos termos da informação. .

—A directoria está autorizada a
conceder a gratificação addicional de-
10 o|o sobre a diária a que tiver di-,
reito, a partir de 1 de abril de 1911,
por ter completado dez annos de ef-
fectivo serviço, aó feitor de .3* classe
da 5a*divisão Hòreulano Martins. ,

—Ao trabalhador da 5a divisão Ber-
nardlnu dc Freitas vai ser abonada a
gratificação addicional. dc lO.oJo, so-
bre a sua respectiva diária, a partir
de 1 de abril de 1911, por ter .já
completado dez' annosi de effectivo
serviço.

—Vai ser abonada a gratificação
addicional de 10 o]o sobne a diária a
que tiver direito, a partir de 1 de
aJbril de 1911, ao feitor de 3* classe
da 5" divisão Manoel de Cerqueira
visto já ter o mesmo completado diz
annos de effectivo serviço publico.

—Dn accordo com o disposto no
n. VII, paragrapho único do artigo
132; da lei n. 3.089, de 8 de janeiro
ultimo, está autorizado o abono da
gratificação addicional de 10 o|o so.
bre os vencimentos quie o mesmo tem
direito, a partir de 15 de junho de
1911, ao servente de 2" classe da 5a
divisão João Garcia da Rosa, visto
ter o mesmo completado dez annos
de leffectjvo serviço..Pela secretaria foram recebidos
os laudos de inspecção de saude dos
empregados: Ernesto Ferreira da Sil-
va, Arlindo Costa, Venancio (Men-
des, Juvenal Albino Ferreira, Joa-
quim Nogueira, Alberto de-Castro RI-
beiro, Alfredo Pereira Nunes, Anto-
nio de Almeida Campos, Deoclecia-
no da Silva 'Climaco, José Pereira
Barbosa, Oscar Costa, Elias de Cas-
tro Sampaio, Euclydes José', Manoel
Martins Durval e Manoel 'Folgado.

Foram pela secretaria recebi-
dos mais os laudos de inspecção de
saude dos Srs. Vitalino de Albuquer-
que Mello, Antônio Cruz, Antônio
Alexandre (Pereira, Bartholomeu Jor-
ge, Clarindo da Silva, Carlos Janua-
rio do Oliveira Sampaio, Edino da
Silveira Junior, Henrique Narciso
(Ferreira, José Vicento da Costa o
Olivier de Camargo.
. — Foi remettido ao -Ministério da
Viação, para ser resolvido a respeito,
e requerimento em que o Io escriptu-

IP^lpg ] pp&£=t_;
Matriz de SanfAmia.

Iioiíí pcrcnne.
' De accordo com' o mandamento pro-
pacc, haverá hoje, nçsta matriz, exposição
do Santíssimo Sacramento.

Novenas de Nossa Senhora da Con-
celção.

Terão inicio hoje as novenas em louvor
da Immaculada Conceição, nos seguintes
templos: '-

Na igreja do Castello, ás 18 i|_ horas,
com recitação do terço, coroinha de Nossa
Senhora e benção do Santíssimo Sacra-
mento após a ladainha de Nossa Senhora.

Na matriz de Nossa Senhora da Con-
ceição, do Engenho Novo, ás 18 11_ ho-
ras, com ladainha e benção do Santíssimo
Sacramento.

Na matriz da Luz, na da de Loundes, de
Villa Isabe], e no templo da Veneravel
Ordem 3a da Immaculada Conceição, as
19 hbras.

Na matriz de Nossa Senhora de La
Salléte e na ig _Ja de Nossa Senhora do
Andarahy*Pequeno, ás 19 lioras, com reçj-
tação do terço, ladainha com cânticos e
ueníão do Santíssimo Sacramento. •

Principiam hoje ás 7 1I2 horas, na ca-
pela do 'Divino Espirito Santo, do Mara-
cana, as novenas em honra de Nossa Se-
nhora da Conceição, constando de medita-
ção, ladainhas e benção do Santíssimo
Sacramento; officiando em todos estes
actos o capelão padre Joaquim, Cardoso.

Expediente do arcebispado. ,;

iDespachos de ante-hontem:
Manoel Bernardo e Brasilicia Vasquez

Fernandes, •Hcrmogene.*» Francisco 'Rasga
e Constança Oliv.etto—Como pedem;¦Luiz Prado e Nair da Silva Araújo —
Como pedem. O vigário verifique não ha-
ver impedimento:

Idalina Pereira Iscnsce—Junte a certi-
dão dc baptismo;

Amadelip Gomes dc Almeida e Maria de•Mello ' Pacheco — Dispenso a justi-ficação de estado livre, certidões de
baptismo, os proclamas c formalidades.
Os padres José iBeltrão ou André Moreira
verifiquem não haver impedimento canont-
co c os receba em matrimônio no Sàhttia-
rio do Coração de Maria, '.' servatis servan-
dis", quanto ao assento;

Manoel de Mello Pacheco .e Francclins
Luiza Ferreira—Dispenso os «.reclamas eformalidades. O padre José Beltrão, ou
André Moreira, verifique não haver im-
pedimento canonico e os receba em matri-
monio "servatis servandis", quanto ao
assentamento. " -. \

Asylo Isabel.

Hoje começa, na capela do Asylo Isabel,
ás 19 horas1, a novena de Nossa Senhora
da Conceição, para a solomnidade do dia 8do próximo .mez dé dezembro, vigésimo
quinto anniversario da inauguração domencionado asylo.

_A festa será celebrada com missa pon-tifical por monsenhor Amador Bueno
dc Barros, orando ao Evangelho o Revd.
redemptorista padre Eniilio Smeur.

A's 14 horas haverá distribuição de
prêmios ás .meninas e meninos anais dis-
tinctos, sob a presidência do Sr. prefeito,e assistencw de amigos do asylo.

Foram convidados pèlá directora, dona
Alvina de Andrade Lopes, as primeirasdez meninas, iniciadoras dos trabalhos do
asylo ejn 1891, essas prknicias d'a institui-;,
cção, portadoras das tradições do asylo,
que, comparecendo á festa jubilar, cm-
prestarão brilho deslumbrante, pelo at-
testado pessoal de sua admiração, con-templandò o desenvolvimento que tem. ti-do uma obra dc iniciativa particular nes-
ta grande capital. - . .-

Dia 27
CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO XAVIER

• Ceestinn do Espirito Santo, 60 nnnos, sol-
telrn, Santa Cnsa; Nathnniel, filho de Ma*
rlano. P. do Carvalho, 2 mezes, rua S. Ja-
nuarlo n. 217; João, flllio' de Antônio Porei-
rn da Silva, 17 mezes, boulevnid Vinte e Oito
de Setembro u. 443; Braslllno Procoplo, 41 an*
nos, viuvo, hospital <le S. Sebastião; Ellsla-
rio P. da Costii, 30 nnnos, solteiro, Santa
Cnsa; Manoel Francisco dos Santos, 24 nn-
no», solteiro, Santa Cnsa; Jacyra, filha de
Antônio Vampa, S mezes, travessa das Par*
tllbns n. 811; Domingos, filho do Kmygdio
Soares, 13 mezes, praia de S. Chrlstovtlo uu-
mero 21; Alda, filha do Puulina Adamo, 1 an-
no, rua S. Chrlstovüo n. 532; Esperança Car-
valho, 47 annos, viuva, Santa Cnsa; Alfredo
do ; Almeida, 42 nnnos, vluvn, hospital de Suo
Seliaslliio; Maria Paulino Mafra de Carvalho,
07 annos, viuva, travessa "Derby Club n. 27;
Cjaiidlòliõr, filho rio Joso Antônio Roilíi, 2 au-.
nos, praia de S. Chilstovüo 11. 21; Octarlo
da Çóuêclçáb, 20 nnnõs, solteiro, rua Padre
Mlgnelino"11. 10; Estlier, filha de Joilo II.
Pereira, 28 dias, praia de S. Cliristovilo 1111-
mero .107, casn 11. 7; Josú da Costa Harrel-
ros, 48 annos, casado, rua Maxwell n. 74; Ma-
lia d'Avia Gõmoí, 24 nnnos, solteira, rim San-
ta Luiza 11. ,11, e Dldimo Baptista, 18 annos,
solteiro, necrotério policial.

¦- t
CEMITÉRIO DE S. JOÃO BAPTISTA

Ccsar, filho do Domingos Alouso, 4 mezes,
rua Ferreira Vlnnnii n. 00; Znlrii, filha de
.Manoel dc Oliveira Santos, 13 mezes, rua Sao
Clemente n. K.S, casa u. 1; Carlos, filho de
Antônio Francisco Dutra, 7 annos, rua Dona
Anna n. Oú Cnrmen, filha do Antônio A. No-
vio, 13 mezes, "Maternidade; Gertmdes, filha
de Álvaro da Silva, 4 mezes, rua Chile n. 01;
Clemlldes Esteves Peívoto, 23 nnnos casada,
rua Desembargador Izldro 11. 131, e Custodia
Soares Vinagre, 48 annos, casndn, ma Silva
Manoel n. 10, casa n. 13.

CEMITÉRIO DA PENITENCIA

Maria Joaqulna Alves Laranjeira, G2 annos,
viuva, rua Dr. Carmo Netto n. 231.'

Dia 28

CEMITÉRIO DE, S. FRANCISCO XAVIER

Feto, filho dn Octavin Cortez, 21 horas, rua
Marechal Floriàno n. 100; Laura,filha de Eml-
lio Vacband. 14 mezes, rua Santa Luzia 11. t>7;
Eurlco, filho de Olyiupla Caslmlro, Gl|2 me-
zes, praia do S. Christovão n. 21; Dr. Joio
Leite do Ollvn, DS aunos, casado, run Barno
do Mesquita n. 700; Paulo Caetano Rosa, 05
annos, casado, rua D. Luiza s|n; Alcides, fi-
lho de Noé Caldas de Rezende, 19 mezcst rua
Fonseca Tello n. 121; Mario, filho do Vlcto-
rlno Simões, uni mez, nm Salvador de Sü nu-
mor,. 201; Virgínia Moura, 27 nnnos, soltei-
ro, Hospital de S. Scbnstlüo; Orlando Álvaro
Bittencourt, 2S nrmo.-*, ma Ptirnliyba. n. 30;
Joaquim, filho de Jullo A. de Mello, oito me-

ze», rua Condo dc Uomíim ri. 1.293,; J.isf, fl-
lho de JosC Correia; 1*1 íiiezes^ rua •Cosurlii
a. 20; Alfredo, filho do Sàld C__m, 4 i|2
annos, rua Senador Pompeu u.l.ll, .»-,latida
Peixoto, 23 annos, solteira, rua Padre Mi^ue-
lino n. 75.

CEMITÉRIO DE S. FRANCISCO DE PAULA

BarSo de S. Joaquim, PetropoHs, o Doniin*
fos Mendea Portella, 82 annos, casado, rua
Senhor dos Passos n. 71.

CEMITÉRIO DE S. JOÃO BAPTISTA

Humberto, filho de Maria do Carmo, 28
dias, rua Laranjeiras n. 45; Delfina Leito
Bastos da Cunha, 73 annos, viuva, praia do
Kussell n. 132; Josephlna Maria da Silva Ne-
ves, 80 annos, viuva, run Monto Alegre n. CO;
Carlos, filho de Altlnn da Silva Tavares, 15
mezes, rua Laranjeiras n. 42;. Oswaldo, filho
do José Montes, 33 mezes, Fonte da Saudado
n. 185; Avelino Fcllx dn Silva, 21 annos,
solteiro, enfermaria dc Copacabana: Francisco
Antônio Ribeiro, 30 nnnos, necrotério da po-
Rela; Francisco Ferreira Gaspar, 40 annoB,
solteiro. Beneficência Portngueza; Mario, fl-
lho do Fernando Jullo da Silva, 20 mezes,
travessa Constanllno Coelho n. 27.

\ TURP
Jockey-Club.

Não tendo sido recebido numero
sufficiente de inscripções para os dois
pareôs incompletos do programma, os
quaes reúnem Monte Christo, Pa-

raná, Royal Scotoh e Salpicou, no
prêmio "Dezeseis de Julho", e Strom-
boli, Flamengo, Guldo Spano o Com-
cób, no denominado "Prado Fluml-
nense", a directorla resolveu reabrir
atê hoje, ás 16 % horas, os dois pa-reos acima' referidos pela fôrma se-
__inte:"Dezeseis de Julho" — (Reaberto,nas mesmas condiçOes) — 1.600 me-
tros—1:600$—-Para animaes de tres
annos, nao inscriptos — Pesos espe-
ciaes: naeionaes 46 kilos, europeus 51
e platlnos 49, tendo as éguas dois kilos
de vantagem—Sobrecarga de um. kllo
por victoria-—Descarga de dois kilos
aòs platinos sem victoria èm grande
prêmio e.de ura kllo aos europeus som
mais de uma victoria."Prado Fluminense" -•- (Reaberto
nas mesmas condições)— i.600 me-
tros—1:600$—Para os seguintes anl-
mtios, com pesos . especiaes: Pierrot,
54 kilos; Cornocb, 53; Guldo Spano,
53; Stromboli, 51; Marvellous, 51;
Atlas, 51; Lord Cnnning, 49; Laggard,
49; Jacy, 48; Scamp, 48; Buckless,
47, e Flamengo, 46,

—A directoria, no intuito de evitar
prolongada demora por oceasião das
partidas, resolveu em sessão do dia 20
do corrente'mez additar ao art. 152
do código de corridaso seguinte:"Paragrapho único. Quinze minutos
após esse aviso, se ainda não tiver
sido dada a partida, um novo toque da
sineta annuncinrâ que restam ape-
nas cinco minutos do prazo máximo
para. as saidas, findo o qual a si-
neta tocara pela terceira vez e a ban-
deira será arriada, significando, que
o "starter" deve fazer, recolher, to-
dos os animaes ao eusilhamento, caso
em que o pareo ficará nullo para to--,
dos os effeitos e os jockeys que tive-
rem delinquido serão punidos a juizo
da directoria, depois desta ter ouvido
as informações do "starter",

FOOT-BALL
"LIGA MKTKOPOMTANA

Reunião do conselho

Reune-se hoje, às 20 horas, em
sessã.o ordinária, o conselho director
da Liga.

E' a seguinte a ordem do dia:
a) Eleição de um membro da com-

missão do estatutos;
1>) Parecer da eommiss_o de "foot-

bali" da 2" divisão contrario ao re-
curso interposto pelo Villa Isabel F.
C. sobre o jogo realizado em 11 de
julho próximo passado, contra o S.
C. Mangueira;. -

o) 'Parecer da commissão de syn-
dicancia favorável ao recurso inter-
posto pelo River F. C. sobro o jogo
de 30 de julho próximo passado, com
o S. C. Brasil;

d) Parecer da oommissão de infor-
mações contrario ao projecto do re-
presentante do Andarahy para cerca-
gem de campos oom arame.

CAMPEONATO INFANTIL

O conselho director que superin-
tende este campeonato reune-se hoje
ás 16 horas.

Para esta reunião sâo convidados
todos os membros.

COMMISSÃO DE ESTATUTOS

Reune-se hoje, ás 15 horas, a com-
missão de estatutos, sendo convoca-
dos todos os' seus membros.

JSsta reunião devia ter-se -realizado
na ultima segundaTfeira, tendo no
entretanto sido transferida para hoje
em virtude da • justificação que os
seus membros fizeram de não pode-
rem ¦ comparecer naquelle dia.

COMMISSÃO DÈ INFORMAÇÕES

Em virtude da existência do as-
sumptos urgentes de interesse da Li-
ga a serem tratados por essa com-
missão, o presidente, Sr. Nool de Car-
valho, resolveu marcar uma reunlSo
extraordinária desta commissão para
hoje, ás 17 horas.

REUNIÃO DAS COMMISSÕES DE
FOOT-BAIJj

líiv.*r-a a Brasil] 1°° tcanis Ru-•bens P.prtccaTroro.-a?1* tiiuns rie.nalieto
Sernahflés;

Pare ito.viil-Ji-nrahy, r° teams Ed-
gani Vieira, 2"" teams Pliifio* Curva-lho.

BOTAFOGO""*'. O.

Realizou-se honteni & noite, em 2*e ultima convocação, a segunda, as-sembléa geral .ordinária.
Discutida o iiipprovada a acta daassembléa anterior, tomou pojsse a

nova directoria.
Conforme já noticiámos ha dias, 6a seguinte a directoria que deverá

presidir os destinos do sympathico
club alvi-negro, no próximo anno do
1917:

Presidente, Miguel _e Pino Ma-
chado; 1° secretario, Dr. José Joa-
quim Pereira Braga; 2" vice-i-reslden-
te, Dr. Cândido de Mello Leitão; lü
secretario, D.P. Silverio Barbosa; 2"
secretario, Oldemar Murtinho; 1" the-
soureiro, Arnaldo Braga, e 2o tliesou-
retro, Paulo Tavares Junior.

Commissão de sports—Cáriòs Mar-
tins da Rocha, presidente; Dr. Luiz
de Paula e Silva, Oscar Portella, An-
tenor de Araújo Las Casas e Alfredo
Couto.

NOTAS OF-SIDE
"Arbitrou o match o Sr.

Romeu d'Ambrozio, que, om-
bora tivesse sido um pouco
enérgico para com o Fltimi-
nense, se houve ei»m impar-
cialidítide".

(Do "Jornal do Conir.ier-
olo", ed. da tarde, de segun-
4a-feira.)

Enérgico foi, por certo,
Tal disso um critico esperto.
Mas energia a seu gel to...
A critica do "Jornal"
Parece o voto perfeito
Do Flores, do "Irniparcial".

•s * »
Como é que o Osny pôde jogar

bem com toda a sua fragilidade?
Pudera, com aquella cara, não

ha "valiento" que se lhe aproxime...
* # *

Na. sua ultima ohronica, publicada
no "Paiz" de sabbado, Carlos Villaça
diz:

: "No meu próximo artigo' farei um
ligeiro estudo sobre os casos de "pe-
nalty", que' as vezes dao tanto que
falar."

Macaco velho não mette a mão em
cumbuca...

Esperou o match com o Fluminense
para quando falar dos "penalties" po-
der fazer a sua defesazinha...

"iFlores" _o""ip61o"! Onde 6 .q__ te
viu?

Olha que é Iboiii não arriscar, pois
.pôde voltar sem as suas ricas peta-
las :bi-colores, e isso seria íi buscar lã
e sair tosqueado"... '.

O Fluminense, domihgo, apesar dos
.progressos de Welfare, "did not (ara
very well" .nas mãos do Botafogo.

Tam.bem com um Romeu daquelles!
Só mesmo se "h"-rand'o" e "botan;lo
fogo"'...

"Atalaio corre com Vadi-
nho pelo centro .e, .passando
por entre os "baclts'' do Fln-
minense "senta" ¦e/iivie.za.k).
Marcos não pôde deter o gol-
pe, que reputamos ind.efe-n-
savel. "

(Do "Correio da Manhã",
ide segunda-feira.)

O Alolsio completou domingo a sua
duzia d:e "goals". O sympathico "in-
side-righ" do Botafogo já e&tá tão po-
rito no..fazer "goals" que a,tíi já se
"senta" para fazel-os. ..

. REFEREE.

__JB_j_B_3
TOn^ElO DE XOVEMBKO

PRÊMIOS AOS DÕTs MAIOHES DECI-
FRADOI1ES.

nnciFn.ir.õns no díà 17
Problemas ns. 34, de Songamoni/n : Ga-

naciia; 35, dc Camargo: Pühcei.ana ; 36,
de CípèllAo: SpcAiicp-Sóço; .

Decifi-àdorcs: Trabuco* Xnndú, Lcg-rug,
llhéo, Máluzarte, Esperunça c Eleison.

Problema u. 51) ,
CHARADA I>ASSIVA

(Alleluia.)
1-2 — l»« arvore bi-nslieil-ii mui-

ta <|onto so nliorroeo e mofii,
(•uiiiido a mesma cheira â canelu.

Problema n. 5ÍC
ENIGMA riTTOUESCO ", '

(Zagunclio.)

Ia divisão

A commissão de foot-ball da 1* di-
visão, em sua reunião de hontem,
não approvou os matchs realizados
•domingo ultimo} apenas escalou os
referées para os jogos de domingo
¦próximo.

Fei escalado para arbitrar o ma-
teu dos !'• teams do Fluminense e do
Andarahy, o Sr. Osny 'Wierner, do Bo-
tafogo, e para o jogo dos 2°° teams
•destes mesmos clubs, o Sr. iMano'el
Villas Boas. do Bangú.

Como representante deverá o Sr.
Paulo Buarque assistir ao. jogo.

2" divisão

Reuniu-se hontem, em dessão, a
commissão de foot-ball desta divisão',
tomando as seguintes deliberações:

Approvar o match entre os 200
teams do Villa Isabel e do Boqueirão,
mandando que cada um dos clubs
•marque 1 ponto por se ter verificado*
um empate de 2X2.

Approvar o match Palmeiras-Villa
Isabel, jogo dos Io" e 200 teams, man-
dando que cada um marque 1 ponto
nos primeiros teams por terem em-
patado por 2X2 e mandando que o
Palmeiras marque 2 pontos' no 2'
tea*-,-, por ter o team do Vi'lla Isabel
se retirado do campo.

Escalou para domingo os seguintes
referées: •

Para o jogo do Carioca-Guanabara,
a realizar.se no campo ido Flamengo,
o Sr. Virgílio Fedrighi; para o jogo
Palmeiras-Mangtieira foi escalado o

NSr. Cícero Allen.
Ambos estes jogos se realizam em

virtude de terem sido annullados.

3a divisão
A commissão de foot-ball da 3" di-

visão, em reunião de hontem, tomou
as seguintes deliberações:

a) approvar os matchs dos 200
teams S. C. Brasil—Icarahy e Paladi-
no-Parc Royal, c V teams Paladino-
Pare Royal, marcando 2 pontos para
os 2"° teams do S. C. Brasil o do
Paladino F. C. e 2 pontos para o 1"
toam do Pare Royal F. C.

b) escalar para os matchs do pro-
ximo domingo os se_uintes juizes:

____

"9 9

Problema n. 60
AKAORAMMA

(Onofre.)
5-2 — Ultimamente era tido por

Inútil o canto fúnebre entre os
gregos e romanos.

Correspondência
Jlasec — Recebido,'- D. Siglas.

1 ^moir^
•-''Ma____-_-Na_m___i-^______«_«________amn^Haafcii-i

Hoje.
Liger, para Santos e Rio da Prata, re-

cebeudo impressos até as 7 horas, cartas
para o interior até as 7 ila, com portd
duplo c para o «xterior ate as 8.

Itapacy, ipara Cabo Frio, Victoria, Ca-
ravcllas, Ilhéos, Bahia c Aracaju, rece-
.bendo objectos para registrar até as 12
horas, impressos até as 13, cartas até as
13 1 {_ e com porte duplo até as 14.

Ceará, para Victoria c mais portos do
norte, recebendo impressos até as 8 horas,
cartas até as 8 11_ e com porte duplo até
as *;.

Demerara', para Lisboa e Inglaterra, re-
cebéndo impressos até as 8 horas, cartas
até as 8 horas c cartas até as 9.

Amanhã'
Itapitca, para Santos, Paraná, Santa

Catharina e Rio Grande do Sul, recebendo
impressos até as S horas, cartas até as
S j'i-', com porte duplo até as 9 e objc-
ctos para registrar até as íy horas de
hoje.

v *
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LOTERIA EE
Resumo dos prêmios da Loteria da Ca-

pitai Federal extraída hontem.
riU-MIO SORTEADO COM... 2C:00OS0OO

Vendido em S. Paulo  15140
ri\RMio i>e2:000$000

44*1
rncuios de 1:000*1)00
47373 44140 16354
niüMios db 200Í000

8856 C6014 11022 43886 8637
.14402 49007 17059 56949 6529
B728G 14360 49589 11474 2477
61099 44464 31047 24744 35232

imibmios db 100(000
67585 4573 179.0-9 42522 5408-2
4G475 31133 67876 65035 60463
50590 54422 4455 66778 59352
45050 19515 40379 59654 50170
37805 17245 11436 

'. 
7750 25247'26890 30313 1097 56795 27998

53773 45762 10376 10295
APROXIMAÇÕES

15739 e 15141  20O$00O
4430 e 4432.'. ...-. 100ÍOOO

DEZENAS
3Ó121 a 15140  40S000

443il a 4440  20ÍO0O
CENTENAS

15101 a 152.00  8$000
4401 a 45O0  6?000

HOTÉIS E RESTAURANTES

Hotel Avenida — O maior e mala
Importante do Brazil — Aveniõa Cen-
trai — Magníficas accommodações a
pregos módicos. Ascensorea electricos.

TINTUBARIAS

Tlntoraria Parisiense — Casa de
1* ordem. A Daverat & O., Marquei
de Abrantes, 2». Edifício próprio.
Marca registrada. Telephone, 1.019.

DIVERSAS

Livros de leitura, de Vianna Kopke
Puiggari-Barreto. Arnaldo Barreto,
Abilio, Bilac, Epamlnondaa e FeÜ8-
berto de Carvalho, Ferreira da Rosa,
Galhardo, Hilário, Sabino * 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.

Eormiclda Paschoal—O maior ami-
go da lavoura-r-Não terr. competido-
res e ê o unico no gênero. Escripto-
rio, rua do Hospício, esquina ida rua.
dos Ourives.

Or. Enéas Galvão

t

TERMINAÇÕES
Todos os números terminados em 40

Um 48, os terminados em 0 têm 2$, exce-
punidos os terminados cm 40.

O fiscal do governo da União, Manoel
Cosme Pinto—O diredor-presidente, Al-
berto Saraiva da Fonseca—O director-
assistente, Dr. Autonio Olyntho dos San-
tos Pires, vice-presidente — O escrivão,
Virmino. de Canluaria.

Zenha, Ramos & C.
73. RUA Min DE MARCO, 73

Telephone 309 — Norle
SAQUES — CAMBIO

SECÇÃO LIVRE

Lysia dio Valle Galvão e seus
filhos, Mario Galvão de Mara-
caju e senhora, Maria da Gloria
V. Galvão e Souza (ausente),

Violeta do Valle Galvão, Diniz do
Valle, senhora e filhos, Ubaldirio do
Amaral Filho, senhora e filhos, Al-
fredo ide Faria Carneiro e sehihara,
Christlno do Valle Júnior (ausente)
e Luiz do Valle convidam os Beus pa-
rentes e amigos para assistirem á
missa de 7o dia, que em suffragio da
alma de seu muito querido esposo,
pai, irmão, sobrinho, tio e cunhado
ENEAS GAIiVAO, mandam celebrar,
na igreja de S. Francisco de Paula,
amanhã, quinta-feira, 30 do corrente,
as 10 1|2 horas. «•

DECLARAÇÕES

Filial á Praça 11 de liáo, 51

^BILHETES DE LOTERIAS^*;
AVISO- Ob: prêmios são

pagos 110 mesmo din
âti extracçnò

FERNANDES X C.
106, HUA DO OUVIDOR, 106

Tclcpb. Norte 2051—Hio de Janeiro

EsPEOAEâ

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS
NO COMMERCIO DO RIO DE JA-
NEIRO

Recepções ás quartas-feiras
O conselho administrativo da As-

sociação dos Empregados no Com-
mercio do Rio de Janeiro aguarda
hoje, ho edifloio social, das 20 as 22
horas,, a visita dos Srs. associados.

Rio de Janeiro, 29 de novembro
de 191i6.

PEDRO: XAVIER DE ALMEIDA,
1° secretario.

Rodrigo Venancio da Roclia

I
MÉDICOS

Dr. J. Custeüo Branco, medico —
Rua do Hospício, 83, das 2 ás 4. Rua
General Br.üoe" 107.-

Dr. Tamborim Guimarães — Moles-•tias internas em geral, e especialmen-
te moléstias das crianças. Rua Uru-
guuyana n. 3, Io andar, das 4 horua
em diante, todos os dias úteis, Tolo-
phone n. S6, central.

ANALISES DE URINAS. ETO.

Cewnr Dlo<ro, chlmlco analysta. Qui-
tanda n. 16, esquina da da Assembléa.

ADVOGADOS

Dr. Jono Maximiano de Figueiredo
•—.Advogado, rua do Rosário n. .167.

Dr. Hoiiorin Coimbra — Promotor
publico. Advoga no cível e commer-
ciai, Escriptorio: na rua da Assem-
bléa n. 22...Teleph. n. 4.475. De 1 as
i horas.

Dr. It.uidlplio Bocnyuvn Cunha —
Ksc. rua do Uosario, 05. Tel. 4.345, N.
lie?. üuaique de Macedo, 42. Tel.
I.Õ43, centra;.

-'fír
FRUTAS E GEIiO

Ferreira Irmão. & C. — Rua Pri
ineiro de Marco n. 4.

,-¦¦>*;.''¦*&:..; LOTERIAS

Casíi Lopes —7 Bilhetes' de loteria».
Faz-se qualquer pagamento, no mes-
mo dia da extraegão; rua da Qui-
tanda n. 79-; canto da rua do Ouvi-
dor.

Casa Guimarães — Agencia de lo*
terlas— Rua do Rosário n. 71, esqui»
na do beco das Cancellas.

FLORES E PLANTAS

lIoriuiDiiia—Sementes, flores, plan-
tas, etc, Ouv. 77 — Eiekhoíf, Car-
neiro Leão & C.

Frniieiscii Anyèllna II.
Vianna, seus li 1 Uos, «tenros,
neto» e demais parentes
n g ra doce in penhoradlssi-
mos ás pessoas <iue acom-
paiiliaraiu os peritos mor-

taes de seu idolatrado esposo,
pai, soqro, avo e etc., RODRIGO
VE,\A\Tr.IO |>A ItOCIÍ A VI ANNA
e as convidam, paru assistirem á
missa de 7° dia, que pelo eterno
repouso <le tão frondosa alma. lia-
zem celebrar amaiiliã, quinta-
feira, 30 do corrente, ái-9 1/3
horas, na loreja de S. Francisco
de Paula ; antecipando seus éter-
nos agradecimentos. A familia
solicita «li-pi-nsa das apresenta»
çoes de condolências após a ce-
lebração da missa.

HOSPITAL CENTRAL DO EXER-
CITO

Concurrencia para o fornecimento
•durante o anno-de 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
aborta a'inscripção para a concur-
rericia de fornecimento de gêneros e
outros artigos, a qual se eüfectuarà
meste estabelecimento, ás 10 horas
do dia 6 de dezembro vindouro; a re-
lação dos gêneros, condições para a
concurrencia e cláusulas para acel-
tação das propostas constam do edi-
tal publicado no "Diário Offieial

Nesta secretaria, das 8 ds 14 horas,-
dar-se-hão quaesquer informações de
que careçam - os Srs. interessados.

Secretaria do Hospital Central do
Exei-cito, 17 de novembro de 1916 —
O secretario, JAYME FERREIRA
DO AMARAL, capitão graduado.

38S000

ALTJGAM-SE dois quartos e uma
sala, eom luz electrica, le-ntraida inde-
ipendente; na rua Major Fonseca nu-
mlero 2. S. Januário.

50S000

ALTJGAM-SE uma sala e quarto e
cozinha, com luz electrica; oa rua Sao
Carlos n. 13, S. Christovão.

ALUGA-SE na estação de Ramos,
á rua Roberto Silva n. 171, com dois
quartos duas salas e água; trata-se
a rua Uruguayana n. .114, as chaves
estão no n. 173.

55$000

ALUGA-SE a casa ida rua Magdalc-
na n. 63, estação de Ramos, com duas
salas, dois quartos, .cozinha, água, ele-
otrtcidada e terreno; -trata-se na rua
Uruguayana n. 116, das 2 ás 3.

ANNUNCIQS

Aceitam-se nesta secção annnncios
gratuitos de pessoas que procurem
empregos. .

EMPREGADOS

(J0$000

ÀLUGA-SE a casa d.a rua Pernam-
buco n. 312, Encantado; a chave -esta
no n. 314; trata-se m rua do Hospício
n. 189, sobrado.

oi$ooo
- ALUGA-SE uma casa com tres
quartos, duas salas , cozinha e grande
terreno; á rua Tenente França nu-
mero 137, 'Meyer, bonds José Bani-
Caclo.

Ü5Ç000

ALUGA-SE uma grande casa â rua
Cardoso Júnior n. 274, com dois
grandes quartos, duas salas, quintal,
cozinha, muita água e terreno.

ALUGA-SE uma bonita casa, á rua
Pinheiro* Guimarães .m. 60; trata-se
a rua da Passagem n. 11S.

110$000 -

ALUGAM-SE casas, na rua Conde
de Bomfim n. 229 (casas novas).

ALUGA-SE a casa .n. 43 da rua
Costa Guimarães, Retiro da America,
S. Christovão, bonds de S. Januário;
as chaves estão em frente, no arma-
zem do Sr. Brandão e trata-se na rua
da Alfândega n. 122.

US$000

ALUGA-SE a boa casa da travessa
Derby Club n. 25, casa II, com dois
quartos, duas salas, cozinha, despensa,
porão ihaibltavel e quintal,, reformada
e pintada de jiovo; as ohaves estão, por
favor,' .no o. Ie tra>ta-se na rua do
Hospicio n. 1-50.

70$000

ALUGA-SE uma casa para ipequena
íamilia; na irua 0. Luiz Gonzaga nu-
mero 457.

7õ$000

ALUGAM-SE duas .casas & rua
Dr. Campos da Paz >ns. 152 e 154,
com duas salas, dois quartos, cozinha,
jardim e quintal.

- ALUGA-SE uma moça portugueza
para copelra ou- arrumadeira; «a rua
Almirante Tamandairê n. 54. • .".", ¦'•

ALUGA-SE uma cozinheira do tri-
vial, de côr; na rua das Laranjeiras
n. "196.

ALUGA-SE -uma iperfleita coztohei-
ra do trivial;' iníorma-se, por favor, &
rua de S. Clemente n. 81, casa n. 19.

ALUGA-SE ura perfeito cozinheiro,
branco, afiançado, para forno, fogão
e massas finas e doces, com asseio; na
rua do Hospicio n. 293, teleip-hone nu-
mero 960, norte. V"'^

UMA .perfeita lavadeira e engom-
madeira, ipede roupa para la-var em
casa; na rua Bambina n. 43. casa 1,
Botafogo.

t
João Qyeiroz Soares de Andréa

Benedicta Rosa de Oliveira
Andréa e. seus filhos, Guilhermi-
na Marlath Queiroz Andréa, Ily-
dia Andréa, Júlio, Oscar e Ma-

rio Andréa coiòvidam os seus paren-
tes e amigos para acompanharem os
restos mortaes do £eu pranteado es-
poso, pai, filho e irmão JOÃO QUEI-
ROZ SOARES DE ANDRÉA, saindo
o feretro da rua Fonseca Telles nu-
mero 35, ás 9 horas, para o cernite-
rio. dô. S. Jta&o,,.Baptista. Por esse
acto de gratidilo se confessam sum-
mamente -gratos;.-,:

t
Maliina Daudt Vasques

João Daudt e familia, João
Daudt iFilho e familia, Francisco
Daudt, -viuva Felippe de Olivei-

_ ra e familia, viuva José Lyra e
familia, Adolpho Fiúza c familia (au-
sentes), tenente-coronel Joaquim de
A. Vasconcellos e família (ausentes),
major José L. Fabrlcio Junlor e fa-
mllla, capitão Luiz A. Gomes Ferraz
e família, Dr. João Daudt de Oli-
veira e familia (ausentes), Felippe
de Oliveira, Clovis Daudt Pinheiro,
Dr. Gastão da Silveira e familia- (au-
sçntes) convidam seus parentes e
amigos para assistirem á missa de
7° dia, que mandam rezar ama-
nhã, quinta-feira, 30 do corrente,
ás 9 horas, no altar de Nossa Senhora
das Dores, da igreja de S. Francisco
de Paula, por alma de sua querida
filha, irmã, cunhada e tia.

UMA moça precisa-se ir para casa
de senhor ou senhora, ou casal sem
filhos, para fazer o que se combinar;
quem precisar dir,ija-se â rua Frei
Caneca n. 38.

80S0ÒO

ALUGA-SE uma casa ipa.ra peque-
na família; ná rua S. Francisco Xa-
vier n. 727. '. 

; . v 
'

ALUGA-SE um quarto .mobilado,
com pensão, por 80? mensaes, luz
electrica e teletphons, eíii' casíi ' de
familia; nà. rua da Candelária nu-
mero 92 A, sobrado.

ALUGA-SE uma casa com tres
salas, quatro quartos, etc; m rua
D. Eugenia it. 33, Engenho do Den-
tro; chaves no n. 31-,

ALUGAM-SE bons prédios; para
ver e tratar com o encarregado; na
rua Barão do Bom Retiro n. 119.

120$000

.ALUGA-SE a casa da rua Maia.
Lacerda n. 49, Copacabana, com duas
salas, dois .quartos, água qu'e.nte, luz
electrica, iate.

ALUGA-SE -o predio da rua Lopes
n. 109, em Madurelra, perto da es-
tação da Estrada de Ferro Central; as
chaves .estão no1 pequeno predio, nos
fundos do 109; trata-se na rua do
Ouvidor n. 94.

ALUGA-SE unia casa com dois
quartos, tres salas, cozinha, despensa,
área, etc, illuminada a luz electrica;
as chaves « informações, com o dou-
tor Castro, á rua Ctvs.fe de Divisão
Salgado m. 44, sobrado.

ALUGA-SE o predio ini 153 da rua
Fonseca Telles, S. CliristóySJó; ten-
do tres quartos, duas salas, cozinha,
gaz, electricidade e pequeno quintal.

CASAS PARA ALUGAR
Publicamos nesta secção anuuu-

cios dc tres linhas, tres diaa por 2ÜU
leis.

122$000

ALUGA-SE uma casa' com tres
quartos, duas salas, (banheiro de água
quente « fria, gaz e electricidade, etc.;
na rua Senador Furtado n. 108 © tra-
ta-se ma casa 11. _

130.$000
'ALUGA-SE a casa da rüa Chaves

Paria m. 17, S. 'Ohristovão; tra-ta-se
na rua da Alfr.ndega n. 12, Peixoto
& C. . ' " 

. .

AliUGA-SE a casa da rua General
Menna B-arreto n. 163 VIJ; t.--ata--so
na rua da Alfândega ri. 12, Peixoto
& C. ....... ^

1»2$000

ALUGA-SE o predio da rua Barão
do Bom Retiro n. 119, com espaçosos
commodos, quintal e 'Iluminação ele-
ctrlca; trata-se no mesmo.

OFFERECE-SE um rapaz com ipra-
tica de escriptorio, sabendo esoreiver a
machi-na; da optimas ireferencias;
cartas por favor, para F.' Cruz, á rua.
Real Grandeza n. 76. • -

UM rapaz de 16 annos, sabendo leir,
escnever e contar muito ibem, deseja
encontrar uma collocação em um es-
crlptorio ou em casa commercial; não
faz questão de grande- ordenado;
quem .precisar dirija-se â rua Alice
Figueiredo .n. 90, estação do !Ria-
chuelo. a J." S''

UMA senhora viuva, sabendo cozer
bem em vestidos e fazendo alguns ser-
viços leves, deseja .encontrar -uma fa-
milía d"e tratamento que Vá .para São
Paulo ou para o norte; mão faz que-
stâo d'e ordenado e sim d* considera-
ção; quem precisar dirija-se á rua
Alice de iFiguelredo n. 90, estação do
Riadhuelo, F. S.

ALUGUEIS DE CASAS
Publicamos nesta secção annun-

cios de tres linhas, tres dias, por 200
réis.

90$ e 100Ç000

ALUGAM-SE casas 6. rua D. Ma-
ria n. 71, com quatro commodos,
quintal, banheira, electricidade; as
chaves estão no local, bonds de Al-
dela Campista.

<J1$000

ALUGA-SE uma easa com tres
quartos, duas salas, cozinha e bom
quintal; nã avenida Doze de Dezem-
bro n. 20; as chaves estão na rua do
Mattoso n. 34 c trata-se na rua Vis-
conde de Itaúna n. 108.

ALUGA-SE uma 'boa casa com tres
quartos e duas. salas, na rua Borges
Morteiro -n. 45, Engenho de Dentro;
¦para v.er, das 12 ás 15 ihoras e trata-
se na rua do Hospicio n. 125.

1S5$000

ALUGA-SE grande armazém com
chácara, novo, próprio para fabrica,
deposito ou qualquer negocio, com
electricidade; na rua S. Luiz Gonza-
ga n. 132.

140.1)000

ALUGA-SE uma toa casa com tres
quartos, duas salas, luz electrica e
demais pertences de uma casa de tra-
tameinto; na rua D. Luiza n. 147; as
chaves estão na casa ao lado e tra-
ta-se aa rua Humaytá n. 77.

409, 45$ o 50$000

ALUGAM-SE .grandes quartos, a
casal ou moços solteiros, com ou sem
pensão, com seis pratos, 60$, tendo
electricidade; na rua de Santa Anua
n. 33, praça Onae de Juniho.

100$000

ALUGA-SE, na rua S. João Baiptís-
ta n. 25, .boa casa com jardim; quin-
tal «-«lectricidado} traiaràe^not3X-. 27.

ALUGA-SE uma casa oom cinco
quartos, duas salas, ibom terreno; na
rua Barcellos n. 54; as chaves estão
no m. 50, próximo á>,praça da Bamidei--
ra.. . ¦

ALUGA-SE uma boa casa & rua
Pedro Américo n. 367, com grande
terreno; trata-se com o Sr. Ornar, .1
rua Marechal Floriano n. 197; as
chaves estão na-mesma, c.om o Sr. An-
nibal. ( .

ALUGA-SE.a casa da rua Silva
Guimarães h. 14; as cnaves. .para ver
e mais informações, nó armazém da
esquina, £ u. : 

', . • *'¦ ¦.

ALUG^-SE o predio da rua Luiz
Barbosa n. 138, para familia; a cha-
ve está no n. 136; trata-se na rua de
S. José n. 82, 1° andar, até ás 12 ho-
ras...

ALUGA-SE a casa da travessa, da
Gloria n. 85; as chaves estão na es-
quina da travessa Rio Grand« . do
Norte, Meyer. ..

142$000

ALUGA-SE uma hoa casa no bal-
ro de Laranjeiras, á travessa Fernan-
dlna n. 

'46, 
tendo quatro esplendidos

dormitórios e bom quintal, com luz
electrica, fogão a gaz e mais occom-
modações; as chaves estão no nume-
ro 41 e trata-se até as 11 horas, na
rua Alice n. 39 e desta hor,a em dt-
ante, na rua Luiz deCamSes n. 44,
Empreza de Mudanças "As Andorl-
nhas".

Í45$000

ALÍÍGA-SE a. casa n. 38 da rua
Quatro de Setembro, Copacabana, com
tres quartos, duas salas, etc. E' nova
e ainda não teve moradores e não es-
tá compromettida; informações e tra-
tar, no Banco do Brasil, secção de
cauções.

160$000

ALUGA-SE, a família de tratamen-
to, o predio n. 80 da rua Pinto Gue-
d,es, Muda da Tijuca. com tres quar-
tos grandes, duas salas, despensa, ba-
nheiro, etc.; gaz e electricidade; as
ohaves estão na quitanda em frente.

ALUGA-SE o predio da rua Major
Fonseca n. 23; as chaves estão no
mesmo, ponto dos ibonds de S. Ja-
nuario; trata-se na rua do -Rosário nu-
mero 68. Casa Coutinho.

ALUGA-SE o lindo predii da rua
Vinte de Novembro n. 10'5, Ipanema,
Tecem construído com todo o confor-
to para familia de tratamento; as
chaves estão no mesmo, onde sempre
ha uma.pessoa para mostrar; trata-
se na rua Buenos Aires -li. 208.

ALUGAM-SE quartos na rua Regi-
na Reis. n. 51, estação Quintino Bo-
cayuva; as ohaves estão mos íundoa.

ALUGA-SE, para inegoclo, officina e
familia, a casa da rua D. Anna Nery
n. 74, esquina dia rua Nova America;
trata-se na rua Uruguayana a. 116,
das 2 ás 3.

. ALUGAM-SE, em casa de familia
de tratamento, duas salas, conforta-
ve4s e separadas, a cavalheiros de dis-
'tinicção,- sendo uma ricamente imobi-
lada e outra sem mofbllia, luz ele-
otiriea e entrada independente; na rua
Correia Dutra n. 76, Cattete..

ALUGA-SE linda sala de frente em
casa de familia, a moços do commer-
cio; na rua Barão die S. Gonçalo nu-
rrnaro 6, .peirto ida Avenida Rio Branoo.

ALUGA-SE, próximo a Avenida, á
rua de S. Pedro n. 84, linda sala in-
dependlente, presbando-se para escri-
ptorio ou dormitório.

ALUGA-SE um ibom commodo; ua
rua Sete ide Setembro n. 97, 1".

ALUGA-SE e trata-se na rua do
Cattete n. 2M, o predio de um só pa-
vinveato, com. cinco quartos, duas
grandes salas e outras dependências,
bello jardim e grande quintal com ar-
vores frutíferas; má r.ua Marquez de
S. Vicente n. 23; acha-se aberto du-
rante o dia. • •

ALUGA-SE pequena loja na rua ao
Cattete n. 275, com tres portas para
a rua Dois de Dezembro.-

ALUGA-SE uma sala de frente; na
rua do Cattete a. 275.

ALUGA-SE uriia casa para pequena
familia de tratamento; na rua São
Francisco Xavier ri. 537, villa Mau-
ricib. . *

ALUGA-SE a casa' da rua Major
Fonseca n. 27, S. Ohristovuo, com
duas salas, cinco quartos, luz electrica
e mais dependências, para familia de
tratamento; até 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 salas
e mais dependências, porão habitavel e
grande terreno; na rüa do Urug.uay
n. 300, Tijuca; as.chaves estão no nu-
mero 306, onde se trata.

ALUGA-SE o palacete da avenida
Ligação n. 20; aberto todo o dia. -

ALUGA-SE a casa da rua Magdalc-
na n. 63. perto da estação de Ramos,
com duas salas, dois quartos, água,
electricidade o terreno; trata-se na
rua Uruguayana n. 116,, das 2 ás 3.

ALUGA-SE. para negocio, officina
e familia, a casa da rua D. Anna Ne-
ry n. 74, esquina da ruarNova Ame-
rica; trata-se na rua Uruguayana nu-
mero 116, das 2 ás 3. .

ALUGAM-SE nas agencias:, a pra-
ça Tlradentes ns. 7 e ÍJ9j rua Visconde
de Itaúna ns. 145 e 577, praça da
Bandeira n. 109, rua Visconde do Rio
Branco n. 1, rua Aristldes Lobo nur
mero 137, Avenida Rio Branco nu-
mero 161, e Cascadura. as Andorinhas
da-Empreza d,e Mudanças "As Vence-
doras". ''"'elephone.n.; 4.899, .central;
a única que garante'bom serviço e in-
•demnização, em 24 .horas, de qualquer
pr,ejuizó que possa ihav«r.

ALUGAM-SE consultórios para mo-
dicos; na rua da Assembléa.n. 52, Io
andar.

ALUGA-SE o predio oom. quatro
quartos.iduas salas, copa • e cozinha,
pequeno quintal e outras dspenden-
cias; na rua do Plniheiro-ni 8, hoje
Machado de Assis; fica junto da ave-
nida Beira Mar e banhos; aohav« es-
tá no armazém -da rua do Cattete nu-
mero 209 .e trata-se no miesmo.-

ALUGAM-SE bons quartos e salas
de frente, com ou sem mobília; na rua
do Riaçhuelo o, 92.

ALUGA-SE o Io andar do novo a
lindo .predio da ladeira do Barroso
esquina da ladeira do Faria; quatro
quartos, duas salas e todas as mais.accommodações necessárias a uma fa-
rnilia de tratamento.

ALUGA-SE a magnífica maradla
da ladeira do Barroso n. 27, 2a casa.

ALUGAM-SE as tres lojas do pre-
dio novo da ladeira do Barroso, es-
quina da ladeira do Faria, .ponto es-
trategico, próprias para qualquer ne-
gocio limpo, e principalmente mer-
cearia, pela sua excepcional situação.

ALUGAM-SE magníficos commo-
dos; no predio n. 30, da rua Senador
Pompeu.

ALUGA-SE para homens do com-
mercio um bom commodo em casa de
família; á rua "Presidente Barroso
n. 79.

ALUGA-SE um Io andar, á rua São-
José n. 29, á familia de distineção;
trat;a-se á rua Rodrigo Silva n. 8.

ALUGA-SE a loja da rua Haddock
Lobo n. 79; trata-se no sobrado.

,, ALUGA-SE a casa n. II, da rua
Dr. Nabuco de Freitas n. 158, com
duas salas e dois quartos, as chaves
no n.' VI, e trata-se á rua dos An-
dradas n. 70.

ALUGA-SE a boa casa da rua Dr.
José Hygino n. 31v têm excellentes
commodos, a chave no n. 27, fundos.

ALUGA-SE uma boa casa para fa-
mlliia, com bons compartimentos,
.grande quintal, jardim e esplendida
vista, com instalação' electrica; na
rua Pedro Am'eirieo n. 217; as chaves
estão ao lado, para visita; trata-se na
Fundição S. Pedro.

DIVERSOS
PRECISA-SE de um. menino para

serviços leves de casa de familia; na
avenida Gomes Freire n, 45, térreo.

PRECISA-SE alugar, para um ra-
paz, um'quarto com janela, nas imme-
diaçõea- da • igreja Santo Affonso;
resposta urgente para Abelardo Frei-
re, á rua Marechal Hermes n. 82,. Bo»
taíogo. •.. ...•¦.

PRECISA-SE de p-emCeita cozinheira
Para o trivial, que seja limpa e . de
bom comportamento; na rua Gonçal-
ves Dias n. 19; sobrado.

"VENDE-SE muito barato um pre-
dio no Andara.hy, construído em -cn-
tro de jardim e com grande terreno
nos fundos, é negocio de oceasião; . •
informações com o Sr. Ferdinando,
na charutaria Goulart; Avenida Rio
iBranco n. 124, de 1 hora ás 3.

VENDE-SE uma casa recentemente
construída, por 3:500$, com duas sa-
las ia dois quartos e cozilnha, na esta-
ção da Terra Nova; para ver ie tratar
á Estrada Nova da Pavuna m. 131,
com o Sr. Arthur'doa Santos; distan-
te do bond dos Pilares-, tres minutos.

170$000
ALUGA-SE o sobrado dà rua Sena-

dor Pompeu n. 229; ás chaves estão
no armazém pegado e para tratar na
Avenida Rio Branco ns. 93 e 97.

ALUGA-SE o sobrado n. 6fl da rua
S. Luiz Gonzaga, S. Christovão; tra-
ta-se na rua da Alfândega n. 12,
Peixoto & C.

A'ENDE-SE um bom guarda-ves-
tido, preço 30?; na praia de Botafogo
n. 118.

VENDE-SE um .esplendido lote de
terreno, situado no melhor .ponto do
Meyer, ã .rua Aquldaban, antes, do nu-
mero 151, tendo 33m,X80m.. Vcnde-sa
todo ou em lotes de llmetros; trata-so
na rua Haddoclc Lobo n. 10. .•

VENDE-SE um chalet com,seis ca-
sas, rende 3:700$ por anno; trata-so
na mesma rua Clarimundo de Mello
n. 177.

ALUGAM-SE a3 casas da- rua Quin-
ze dia Novembro n.-17 © na rua Caro-
Kna Machado n. 318,' estação de Ma-
durelra.. •• ¦ •'i>''-";' '.í^'*'';

ALUGA-SE o "jom 
prédio da rua dos

Araujos n. 43, com tnes quartos, duas
salas, copa, despensa, cozinha, tanque
com chuveiro e quintal, logar saiu-
berrlmo, está aberto.

TRASPASSA-SE em rua central do
primeira ordem, e em condições mui-
to vantajosas, uma excellènte' loja,
esquina de rua, própria para qualquer
negocio; informa-se â rua da Assem-
bléa n. 22.

PERDEU-SE a caderneta n.170.689
da 5* série, da Caixa Econômica
desta capital.

COMPRAM-SE jolas velhas, com
ou sem pedras, de qualquer valor,
pagam-se bem; na- rua Gonçalvea
Dias n. 37, joalherla Valentim. Tele-
phone n. 994. •

TOMA-SE roupa para lavar e pas-
sar a ferio e engomma-sc; na rua rio
Cattete n. 209, 2o andar. • <

PENSÃO de casa particular, bem
feita e asseada, preparada com tou-
c.inho; manda-se a domicilio; na rua
de S. Clemente n. 89, sobrado.

ALIZINA, O melhor crema
pnrn a pelle; ú ven-

ilu cm todas us perftimitrius e bar-
bcarias dc primeira ordem.

RIO, 29 de novembro de 1916.

NOTICIAS" DIVERSAS

O mercado de soberanos reaulavi fi-in
«naior movimento e fcchou. com .comprar
dores dessas moedas a 2o$9od e vendedo-
res a 21 $'000; ... "¦As notas conversiveis cotávam-se de
5 i|2 a 7 o|o de ágio, compradores, sem
vendedores declarados.

Alfândega.

A thesowaria arrecadou hontem aren-
da na importância de 219 :233$i46-, sendo
em ouro 88:6.os$62s e era papel róis
i,1o:6-'?$52i.

De 1 a 28 do corrente a renda arreta-
dada i.-.nportou em 5.i49:ooi$388 e em
igual per.iodo do anno passado em réis
4.1 io:8G6$257, 9endo a differença a
¦maior no corrente anno de 1.038:i3S$i3i.

Assl-hiitléiis geraes:

Industrial Santo Ignacio, ás 13 ho-
ras de 29, para conhecerem o estado da
liquidação.

Dezembro:
Brasileira de Lacticinios, is 14 horas

de 4, para contas e eleições.

Dividendos.

Caixa Geral das Famílias, desde já, o
Üvidendo de 10$ por acção.

Müller Sr C, desde já, o i" divi-
dendó. '

A Svi America, desde já, o 36o di-
\ ideado.

Juros.
Aniçrici Fabril, desde já, o coupon

n. 7.
¦— Jockey Club, desde já, os juros dos

consolidados,., á razão de 8$ooo,
Irmandade da Candelária, desde já,

d capital e os'juros dos consolidados sor-
toados.

-— Luz Steariea, o 9° coupon de suas de-
bcntíires, desde já.

Tecidos Corcovado, o 28o coupon
da 1* e o 19° da 2* series, assim como o
capital dc 30-) debentures sorteadas r-óra
resgate, desde já.

, — Tcc. F.spèrança, os juros das deben-
tures c o capital dos sorteados, desde já.

Ap. Municipacs de £ 20, o coupon
11. -•!. sendo ao portador ás quintas e sab-
liados e nominativas ás quartas e sextas-
feiras.

j( _. Ordem 3' do Mínimos de S. Fran-
cisco de Paula, os juros do 10 semestre.

Locaiiva c Constructora. os juros das
dt bçnlurcs, desde ja.

Tecidos S. Pedro, de 3 de novembro
cm diante, os juros vencidos.

Tecidos Mageense, dc 13, os juros
do ultimo semestre.

Paulista de Força e Luz, desde já,
o coupon n. 7 de juros e os debentures'
sorfeadds.

A directoria do London &¦ River
Blate Bank, em Londres, declarou um di-
videndo de 15 o|o para esse banco.

MERCADO MONETÁRIO

O camlilo.
O mercado monetário abriu hontem

com os ânimos mais confiantes nos seus
desígnios, de sorte que funecionou sem
.nvaior movimento, não só em papeis dire-
ctos, como em jndirectos.

; Em vista de ser reduzido o movimento
de letras, o estado de firmeza do mer-
cado revelou-se mais accentuado, de fór-
ma que durante a tarde funecionava com
as taxas em attitude de alta.

Os saques foram .iniciados a 11 2.7(32
e 11 7J8, pouco depois, porém, vigoravam
os limites de n 7I8 e \i 29I32, com o
particular a 11. 15j ifi e 11 31I32, com-
¦pradores'

O mercado fechou estável com o Banco
do Brasil sacando a 11 29I32 sobre pe-
quenas quantias e os outros a 11 7J8.

TABELAS OFF1CIABS
Pnca«t a 00 dia*

I»mlres  11 7|3 11 1.1110
Paris  Í723 417:13
Hamburgo......  íliõ $7ijt)

Ixmdros
Paris
Iliimbnrgo
Itália
Portugal
Nova York
Ilcsiiaiilm
SuIüsü
Aufitrla-liungria,...
Bélgica
Turquia

A' TKta
11 1SIÍ8 a 11 9|1G

ít;ío
t750
,$U10

2$700
•1S310
Í89S
$S14
};3ij

$761
$765
Í701

2Í340
4ÍSfi!>

$S30
«330
$715
$775

Rio da Prata:
Buenos Aires
MontcvlilCo

1*020 a 1.5030
4$«00 a 4$713

Sobre-taxa:

Café, por tranco  $TH »' W9

BANCO DO DEAZIL

Praças:
TiOn-lres
Paris
Nüvu York
Valei ouro, pwr ÍS.

a iraso H vista
11 27132 e 11 19133

$733 o $745
4S33»
2f4»7

ÓAMAUA SYNDICAL

fracas: a 00 d. A Tlsta
Londres 11 57|64 e 11 25|32
Paris (por franco) $730 e $741
Hamburgo (por marco)., $747 e $752
Itália (por Uni) — $655
Hespanha (por peseta),. — $807
Nova York (por dollar).. — 441315
Portugal (por escudo)... — 2$750
Buenos Aires (peso ouro) — 441091

Soberanos: 20$90O.

Bancário íl 27|32 a 11 15116
Caixa matriz — 11 7|8

FUNDOS PÚBLICOS

O mercado de .títulos, comquanto ac-
cusasse transacções mais desenvolvidas,
funecionou ainda hontem sem interesse,
quanto á situação dos .papeis em movimen-
to, cujos preços pouco variaram.

Foram desenvolvidos os negócios em
apólices geraes, estadoaes e municipaes,
papeis esses qu ficaram inalterados.

Os demais títulos em movimento per-
maneceram sem alteração digna dc impor-
tancia, com os de jogo completamente re-
traidos, tudo como se vê adiante.na9 of-
fertas « vendas.

Vendas da Holsa.

LVOUCE3 oeuis:.

Antigas (5 o|o): 10 a 810$ e 1, 1, 1. 1, 1.
2. 2. 2, 2. 2, 2. 2, 4. 4, 6. 6, 7, 1, 8. 10. 10.
14. 20 e 20 a S15$: da 500$: 1 a 750$; de
200$: 1, 1 c 4 a 750$; 1:300$ a 700$0OO.

Estradas de ferro: 2, 2. 3, O. IO. c 25 a
S04$, 3. 10 e 30 a 803$ e 8. 0 e 50 a B05$000.

Baixada (3 olo): 10 a 801*000.
Coiup. do Thesouro: 1, 3. 20. BO e 10O a

S02$: d» 500$: 1 a 700$ o 1 a 700$; de 200$:
3 e 5 a 7G3?0O0.

«roucxs EST.iDoisa:

Rio, de 100$ (4 o[o): 2 a 8.1$ e 15 a 83$500.

4P0UCES MCNICII-AES :

Empr. do 1014 (port.): 50. 50, 50 c 100 a
133$ e 2. 2. 2 e 6 a 1S3$500; Idem de 1006
(port.): 31 a 193$, 50ln 103$5OO e 3. 15. 10,
20. 30. 50 c 82 a 104$; ouro (port): 20 a
320$00O.

accSta r.ivr.nsis:

Banco do Brasil: 17 a 205$0OO.
Banco do Commercio:. 3 a 172*0001.
Brasil Industrial: G3 a .1S3Í0OO. 

'

dibintcbis diversas:

Banco Pnlüo de S. Paulo: 30 e 70 a 80$000.
Docas dc Santos: 2 a 206$ e 15 a 206$500.

ALVARÁ'

iroLicis geraes:

Estradas de ferro: 9 a 801$ deli ríls
304 $000.

Oo»p. do Thesouso, de 500$: 5 a 785$000.

Offertas da Bolsa.
APÓLICES CEDACS -.

AnUgia, unif. (5 o|o) 821$000 S15$000

Provls., lilcm (5 olo)
Estr. de ferro (5 o|o)
Baixada (0 o|o)
Comp. Tliesouro (5 ôlo)
Empr. dc 1003 (5 o|o)

APPL. ESTADOAES:

Rio, de 100$ (4 olo)..
Rio, de 500$ (5 o]o)..
Minas, 1:000$ (5 olo)
Espirito Santo (0 n|o)

apoL. muxicivaf.s :

Empr. de 190O (nom|l
Idem (portador)
Idem dc 1914 (oom.)
Idem (portador).:.-..
Irioin, ouro (mim.)....
Idem, ouro (port.)....

BraotTUUB:

Docas de Santos
Tecidos Carioca.
Tecidos Botafogo
Mercado Municipal....
Banco Unllo
Tecidos Progresso, ....
Linho dc Sapopemba..
Industrial Campista....

ACCOlS diversa»:

Banco do Brasil
Banco Commercial
Banco do Commercio..
Banco Nacional
Banco da Lavoura....
Banco Mercantil

Seguro»:

Companhia Brnall.....
Companhia Confiança.,
Companhia Varojistas.

Tecido»!

Brasil Industrial
Companhia Progresso.,
Oomp. A. Fabril
Companhia Mogeçnse..,
Comp. Pelropnlltonn...
Comp. Corcovado

Oomp, Al versa»:

Docas da llnMa í
Doca» de Santos (port.)
Idnm (nomlnaes)
Mina» de S. Jeronymo
Terras e Colonização..
Loterias Nacionaes....
E. de Ferro Noroeste..
Norte do Brasil >
Rede Sul Mineira....r
Transp. e Carruagens..
E. ds F. de (Toyaj...

8O3$O0O
605SO00
803$00O
8O3S0O0
950$000

84$000
400*000

104J0O0
194$0OO

ísi.-fooo
320$ 000
322$000

203$0O0

lOOÍflOO
202.*000
83SOOO .

;oo$ooo
200SOOO'l"3$0OO

21OJ0O0
1S04000
174$000
2O0$O0O
sl50$00O

305000

210$000

17O$O0O

30ÍO0O
17O$000

24.<flOO
470JCOO
472*01X1

23$OflO
SÍOOO

12$730
30$000

(!2$000
30$OOO

8O0$00O
8O4.$O0O
S01.Í0OO
8O2$00O
945$000

83J00O
420$000
817$O0O

193$0O0
li)3$5O0
184$O0O
1S3$000

318$000

20CSO0O
18.S$flOO
7fl$00fl

2004000
7SÍ00O

190$000

1504000

2O34000
17O40W•170*000
•1754000
143$O00
207$O00

354000
7S$000

2204000

190$000

3054000
2O$000

1404000

224300
4004000
400 $000

274OOO
7$250

I24OOO

5SJ0O0'24$O00

o de Santos, correndo sem importan-
cia o movimento de vendas para ex-,
portaçüo em ambos.

Assim, sem novoa trabalhos para'
exportaçSo, uma vez que têm escas-
seado as ordens para comprar, nota-
damente para a Europa, o mercado
tornou-se frouxo, passando a funecio-
nar em. attitude de baixa.

Os vendedores deram os preqos de
9$400 e 9$500 sobre o typo 7 e nego-
ciaram cerca de 4.500 saccas, contra
4.'200 de véspera.

O mercado fechou sustentado.

cusou alteração, cotando-se as op-
ções a 4G sh. e 6 d. para dezembro e
a 48 sh. e 3 d. para maio, por 112 li-
bras.

A Agencia Geral das Cooperativa»
Agrícolas* do Estado de Minas noa
sommunloa o,seguinte: "'*;

COTAÇÕES POR 15 KTLOI

ENTRADA!»
Estrada de F. Central do Brasil
Eetrada dc Ferro Leopoldina.-.v.
Cabotagem e • barra deutro

Total
Desile 1 do. corrente
Desde 1 de julho
Média
S.-ra-IUa....

VENDAS APURADAS

4.200
8.547
1.152

trpo»

No dia de hontem
No dia de ante-hontem.
Desde 1 do corrente...
Desde 1 de julho .,

EMBARQD1S3

Estudos Ou Ides..
Europa...
Rio da Prata
Valpuralio
Cabo
Cabotagem

13.905
107.913

1.200.704
8.445

4.500
4.200

1150.. 400
1.08S.4OO

9.579
050

490

Total
Desde 1 do corrente.
Desde 1 de julho...

RENDAS FISCAES

RBCEBEDOR1A DE MINAS NA CAPITAL
FEDERAL

Arrecadação do dia 28 14:07fi$157
Idem dc 1 a 28  336:925$585
Km Igual rcrlodo dc 1915  741:78G$»55

DIVERSOS MERCADOS

O cate.

Funccionavíim em condições geral-
mente puthícas os mercados d'aqui e

Stock:
No mercado.

10.719
202.054

1.038.841

349.002

Panta semanal, $040.

COTAÇÕES POR ARROBA
fypo n. 3.... 10$700 a 10$000" 

n. 4.... 104400 - -"¦•'¦"
IO4IOO

0.... ofcjoo a
9$o00 «

8.... 9$200 a
0.... S$00O a

BH SANTOS

10S300
lo$ono
94700
»$400
9.$100
8'?800

4....

I
Oa/ís do sul da I Cnfís de ontraa

Muu» I procedência»

de Buenos Aires hontem, deve entrar hoje d»
madrugada. .

Vapores saldos.

Buenos Aires e escalas, sueco 0»car Freirtk
¦e nacional Mantiqueira; Mova York e escalas,
Inglez ltaeburn; Pelotaa e escalas, nacional floi-
tuba; Recife c escalas, nacionaes Itapura •
xarijonla Albuquerque; Blbraltar, Italiano Le-
ulta; Laguna e escalas, nacional Jfayrinfc.

Vapores esperados.

Commtiin: Ctr
10$82õ
lfl$519
10$212

9$000
9$000

1
Comtmim: Cõ*

10$825 —
10$519 —
10$212 —
9Í900 —
9$000 —

O mercado de café regulava inalte-
rado, ao preço de 5$700 por 10 kilos.

As entradas foram de 62.299 sac-
cas, os embarques de 31.135, as ven-
das de 5.000 e as saidas de 27.418,
sendo o stock de 2.562.504 saccas.

Desde 1 do mez entraram 1.135.271
saccas, na média de 42.047 e desde 1
de julho 6.414.150, tendo passado
hontem, por Jundiahy, 57.900 saccas.

okíisxod aa soaxxao

Nova York—No ultimo fechamento
a bolsa desse centro aceusou uma bal-
xa de 1 a 3 pontos e na abertura de
hontem subiu de 1 a 5.

Corriam nas opções os preços de
7.90 c. para dezembro e 8,20 c. para
março, por libra.

Londres — Esse mercado não ao-

O algodão.

Deu-se em Lilverpool uma.alta de
59 a 61 d., cotando-sè os produetos. de
Pernambuco a 13 ,27 d. e de Maceió
a 13.22 d. por libra.

O nosso mercado continuava sus-
tentado e sem movimento. As ultimas
entradas foram de 1.304 fardos e as
saidas de 324, sendo o stock de 15.644
ditOB.

Q assuear.

Esse mercado continuava com ob
possuidores em. estado de firmeza,
mas ainda sem nova modificação nos
preços para a alta.

As ultimas entradas foram de 2.405
saccos de Campos e as saidas de
5.702, sendo o stock de 315.429 di-
tos.

Em Pernambuco também nilo ha-
via alteração, regulando esse merca-
do estável.

Regularam os seguintes preços:

29
29
30
30
30
30

1
1
1
2

:-, 3 s
3
4
4
5
5
0
r»
o
s
9

10
12
14
15
15
19
20

Santos, Ms.
Portos do sul, Laguna.
Portos do sul. ItaêmtcS.
Portos do norte, 1'lrangv,
Portos do norte, Motsorá
Portos do norte, Itagiba

DEZEMBRO:

Porto» do ani, fllrío.
Rio da Prata, Amason.
Portos do sul, rtofwy.
Portos do norte, Olinda.
Rosário e escalas, Cubatão.
Portos do sul, Itauba. .
Inglaterra c escalas. BhíiJi.
Portos do norte, Olinda.
Amsterdam e escala» Zeelandta.
Vigo e escala», P. ie Satruntegui. .
Inglaterra e «scalas, Djrrr.
Hio da PraU, Verit.
Llverpool e escalas, Oronia.
Portos do norte, Serimlo Doiiroiío.
Pari e escala», BatelHte.
porto» do norte, Goyae.
Nova Tork: e wcalas, feilria. . ¦,
Stoctolmo, Axel Johnson.
Buenos Airea e escalas, Deseaio.
Nova York e escalas, Sergipe.
Rio da Prata, Byron. ": ',-..
(Rio da Prata, Zeelandta,

Vapores a sair.

CuoHííiiíí!
rtfíirjco. «RTnn...
Branco cristal..
Dito 3" norte...
Dito 2» jacto.,.
Amarelo cristal,
^rasrnvtnbo
Mascavo

Itc/tnaãos:

De Í;
De 2«
De 3"

Por Wío

$590 a
$020 a
4340 a
$500 a
4100 a
$3S0 a

$000
$640
$500
$520
4520
$420

SliSll
$600
$530

MOVIMENTO DO PORTO

Vapores entrados.

De Buenos Aires e escalas inglez Raeburn:
v.irlos siMierus, n Nortou Mpjrriw;

De Santos, franeez Houoaiiii-il/e: vários gene-
ros, n Cuntalet!..

Not.i—O {uiuuete luglcz Dci/iertira, esperada

29 Aracaju' e escalas, tlapaeg.
Portos do norte, Cedro".

29 S. Fldells e escalas, Caranoolo. .
29 Rio ila Prata, Deseaio.
80 Porto Alegre e escalas, Jlcipuco,

DEZEMBRO:

Partos da Inglaterra, Amuzon.
Santos, S. Paulo.
Santos, Itostori. -
Recite c escalas, Itassucô.

.2 Santos, Pirangy.
Amarração e escalas. Pyrfneut.
Recife o eacala». Aruouaru.
Portos do aul. Itagiba.
Porto] do sul, Itapoan.
Rio da Prata, Uestaio.
Rio di Prata, tittaniia.
Rio dt Pr«t». Oarro.
Novi Yoik, fo/arl.

.3 Natal e «c«ln, Kaubo.
Rio di Pr»!», » ie B&trustegut.
OaririUi» * tu-iUt. Aresíuaht.
Pcrw» i» a»p. a>»il.
Oillí» < imln, trtnt*

M0Bt»".<l». I rf.llt. fl(r(G.
11 X»ra Twt • «ml»*, f. Paul».
12 P.lí U V'*lA. t.Hrii.
13 Porvir i» »»rt» V«M»>
15 lnglat*m • mmIil Vneaia.
15 Ri» ti rnt» i«! HUttm.
18 Nova T~> /..(?(«.
19 No'i t.rti ""j^n
20 AnuiertiB, Zitla*tit.
21 Roclf» • («caU». i*mi%.

¦ í \
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O PAIZ - QUâgrA-FaiBA, Z9 DE NOvSMBEO DE ièl6
AVISOS MAEITIMOS

lílilil liPlíllAIPA

riiAÇA DA
ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO

UNHA D7 NORTE
O PAQUETE

EARA'
sairá hoje, quarta-feira. 2!) do cor-
renlc, ás 12 horas, para Victoria, Bahia,
Maceió, ltecifc, Çábeclellõ' Nnlal, Ccarit,
Mariínhao, Pará, Santarém) Óbidos, Ua-
coatiiira e Manáos.

LINHA AMílICAIA
I>E OAUOUfillíOS

"' 
O PAQUETE .

S. PAULO
esperado de Nova York e escalas, sairá
para bantos no dia 1 ele dezembro, ás 12horas, e de volta daquelle porto, sairá nodia 11 ás 14 horas, para Bahia, Recife,Para, San Juan c Nova York.

Éllí Ú ili DOS PATOS
O PAQUETE

ERCEDES
i-iiirá do Hio Grande para Pelotas e PortoAlegre, em correspondência com os vapo-ic du linha do sul, dando-se o transbordologo u chegada destes.

LINHA DE SERGIPE

O PAQUETE

Poia QOM7A r>Dii*7ll BHÍ
J*^^tfímf^ÍH^ ¦ww+wi^w^^^^^-^^^

III fôpgf*"^^

_

k
ÜI§ fi»

h«™. PUBLICAS, sob a fiscalização do governo federal is2tohoras e aos sabbados ás 3 horas, á rua Visconde de ItZraíy*5«
HOJE

IllJiSllflf
Se não, faça-ó agora
SUPER FINO

16:
HOJE

337 -27?

Por 1$600
Em meios 15:

AMANHÃ AMANHÃ
3H -46?

Por $8Ü0000$900 l-m inteiros

*S0

ARGMA DELICIOSO
FABRICO ESMERADO

000$000

Punia | üiip-1II - âhifireuM8

. RIO DE JANEIRO .¦¦¦ ^¦«¦^^^^n^

mmém t íi, m I ilijiiii : °*Rua Quinze de Novembro

Sabbado, 2 de dezembro (ás 3 horas da tarde)
NOVO I»L.\NO - ;jí9 - i«

l?or 3$500
 Em quintos

« J¥DEJ_ EXTRAORDINARÍA LOTERIA ÊnáÜ MSabbado, 23 de dezembro (ás 3 horas da tarde)
NOVO PLAlSO-847 - 1» -%í.000:00O$OO

POK «ÍOOO KMOCTOGESIMOS A. 700 KJ_1S
100:000$, _O.OOOS, lO:O()0SiílftnÁ"lp?IÍ?,]!_Pinn°i .***--!¦• .tl° Promio maior, dislribue 

'outrof 
^raiuo» do:, 5:0O0S, 2tUO0$, I:OO0$ e _«OSOOO.

Teleph. íi. 3.413H_j . ,

rí**,-/ "" ^^^SfS»*..» -__ S^-<,*^_i*_i_o—•» .-» -- 

âjgairfe (|iiinta-fcira, 21 de dezembro, ás10'horas, pnra '

Cabo Frio, Vícloi-la, Ciwivel-Ia», l-ontí. «l'A,.„ia, Iliiéõs, líiihlif;Ar&c.iui, Penedo; Villa \ov,i, Ma-ceio o It ceifo.

lassas ©sag

sÉ___SS_^^â^~__—___ •»»—, ,>*;._«*n-la»__*a.|

"f__S_ »M_
?'______ ia
4H-F WÊMW

^ 
MOLÉSTIAS :BO;^EIT«í;jiis«^_mp^},j|

700 ?éís a,n í nó f^í do'nter!or' devf.m «r acompanhados de mais
NAZARFTH l í d0 .Correio e'dirigidos aos agentes geraes
» «17 rT ío0'» ¦'¦"¦'do Ouvidor n. 94. Caiica
Ro_Ll"iIe^ 7L|LSVEL e üa ucasa F- GUIMARÃES, rua
n im 7l,eSpiad0beC0dasCa,lcela8. CaiXÍ> «o Con-eio

•*Ü-ítf-^•^^Í^.I$I.KA}*«tTKr*lOK1-»i

CA^Àisim fnoNicõi te ^xpêctob^ivjtê
ven^e*rt-'âuà^uêr.phan^^

cmpregando.se'.todos os dias. ¦ "-^íó
da semana, permitte. o descanço do Domingo'

sabão que não se derrete ou desperdiça,ecoripmisa tempo c energia,
£ A limpeza geral' da casa é impossívelfazer-se sem • Sapolio, porem com cllcfaz-se fácil e rapidamente. "**• "*¦

Á. VENDA. EM TODA A PARTE
verdadeiro está mareado ENOCH MORGAN'S SONS CG., New York

I^M^__ffiil
^^»fc

/ WS»

í ?M
1*1 - l_L _r'** -iV

<'?**àSe3=3'

^flbFflüLO

/íi*2>-<^/*.Gsá(3'io„
fíuaito OuridorfMdh

Cabo Francisco Antônio do Caiuio
Hesidcncia: S. Paulo.

ío do Pko.Chco. João da Silva Sil-

l naacfe,,hÍ1ÍS- 
d0res n(is *»

DEPOSITÁRIOS«

COSTA PEREIRA & C.
RIO DE JANEIRO

Bí*HÇO LOTEí^lCO
R. do Rosário 74 e R. Ouvidor 76'"O PSÍITCI"

130 RUA DO OUVIDOR 130
São ns casas quo oiYeroccn-as niaiofet vantaqens o oa-i-aiitius ao piibilci).'

II COM 00 SEU iii
Precisa-se dc uma por dois ou Iresmezes, nas iiiimediações do Sylvestre;L-igoiiiha, França ou Alto da Tijucaoticrlas a rua Sete de Setembro n. 231loja.

Óculos, Pinçe-Nez, Len-
tes e Accessorios

casamelson
132, Avenida Rio Branco, 132

Garantia 5Í9
Operaria. 6110
Fluminense.. 9542
"{Ja/u,.,,,,,,,,, 19o

Noite 791
Caridade 175

ipòíâ
#Ç4i;«ji}íM adhercnfc' .ã.„
#v- *^v:pcrfuiftaiisií^. *¦'"..

;jUfa;,;,,, j«,-,, ;.*; ^ ¦* _$ooo
^TeI?' ^,r«,elo.v»v..v 2|50O

I ilfiJO OE ESCRIPTORIO
Oflercce-se uni, sabendo fraiicez' in-

Slcz, contabilidade, etc; cartas u M, M.no escriptorio deste jornal.

Verão em Petropolis.
Em casa de familia, cedem-se coninu,-

dos com jièn.são a familias dc tratamento,
I informações, iio líio, A rua do Itosario,
j JOü, II. Marti & Ç.' c, c,n Petropolis, He-1 iitiao.to. Pestana, avenida 15 de Novembro,

657 c G37. :*' - '

CONSTIPAÇÕES
antigas e reoentes

TOSSES, BRONCHITES
bSo radloalmente CURADAS

PCLA

C9NSTRDCCÕ

LEILÃO DE PENHORES
EM 5 DE DEZEMBRO D1Í 1Ü16

GUIMARÃES & SAiXSEVEKIXO
TRAVESSA DOTHEATSON. 5 '

1 A LUIZ DE CAMÕES IA
Das cautelas vencidas, podendo«et- reformadas ou fesfiíVtadãsaVéa hora do leilão.

RESTAURAI
'ES E
3ÕÈS

EMPREGO PERMANENTE
•Para bons, ansariadores casados eafiançados, boa retribuição. RespostaCaixa Postal 1.601, dando idade.

Ulltil

de prédios, pelo engenheiro-archi-
tecto Knáas Marini. Avenida Pas-
fios, 75. Telephone 2.740 Norte.
Preços módicos e rigoroso cum-
primento aos contratos. Traba-
lhos sólidos, rápidos c artísticos.

•Confecciona 
plantas e orçamentos

para qualquer edifício na Capital
| c nos Estados. Pagamentos: par-

te ho decorrer das obras o parle
cm prestações depois da entrega.
Peçam catálogos "illustrados.

3S>
Fornccc-se pensão á mesa ou a donii-

cilio, por preço módico; na Avenida
Mem de Sít n. 146,-térreo.

LUOâO
PA.TAU.6ERGE

PULMÕES ROBUSTOS
lecanta as forças, abra o appetite

secea as secreções e breòine a

TUBERCULOSE
Li PAUTAUBERQE

C0UH8EVÓIE-PARIS
»toúit \t Pharaiiclãs.

'[ ' . ' '\' ¦ •_

t.%. B_ a HOM l
Vende-se uma machina "Marinoni" rotativa em per.

Jeito estado, tirando 4, 6 ou 8 paginas dobradas, com per-
PS?S ¦_¦um cíynamo "Oompound" de corrente continuade ilO X12 few. Informações nesta redacção

MECÂNICA
• Officina montada modernamr-nte

para todas as obras de torno, ipor mais
delicadas que sejam- Imànta magne-
ticos ou outros appareWios; carrega
accumuladcres, concerta dynamos, fazengrenagens, tr.baihos ipara -deniis-
tas o solda todos os nictaes.
KUA SENHOR DOS PASSOS N.

Pede a caridade aos bons
ccraçõas

Rua Frei Caneca n. 3S3, quarto nu.mero C. Arnáu de' Hollanda. Cavalcanti, com 75 annos de idade, doente das
pernas e uma filhe, doente, não po-dendo trabalhar, passando necessida-des, pede aos bons filhos dá Deus umaesmola, que o bondoso Douis'pagara¦a. todos.

Aulas de francez e conversação pratica.Preço dc propaganda, ao alcance de todos,
5$ mensaes, Ires vezes por semana, dodata a data Aproveitem aprender o frani
cc-* a preço, reduzido, 53 mensaes. Das
7 1/2 ;is 11 horas da noite.. Diurno, das
2 íis 5 horas. Ha nulas, lambem parasenhoras. A matricula está aberta na rua
Sele Setembro n. 96', Io andar. -

a^_n]r
---.___.

! UÊFosif )ív{í_i_i^/I
•¦»¦"—!?—_¦. ¦—

SUSPEMBIG mfLLÉRET
_. (PtlKBA I _KA fll_R_ADl,«i| '

| HYEnoçr.i.iis, dr. - Í£ii,a.so o slSlill *iói invcnlor tm)»tsio em ,-nla .miiemorin
ílEj'flOHIOECf.-ii*sn-.--íür

Fahricantfi
de Funda» ,

i3,n.)íiip!M.líír'(i

TOSSE ?
1IROXCIIIGIA 1)13

ADOLPHO VASCONCELLOS
27, Iluà da «Jultancln, _7

THÈAT.Rb-:S£6.RÉÍ9
^Companhia Alèxuíídrii Azevedo

Tournée C icmi I da <lo Uliveii-a

HOJE - A'3 8 3j4 - HOJE
Ksllò <oioss-iii da operetá

82

THEATRO REFBBLIGA iíMPUR/v
OLIVEIRA & O.

Companhia de opera lyrica italiana inri I *l 
/ PflOTIllirH I

faz parte a notável 
'soprano 

lyrico âyKUJL-,' "'J" 
' 
IHlLLI

í-jiw g7^«E^i:'gtt'-^i^-w*-il>i^^^

S__._3^__.3D03
A'S e 3i_j.

s ESTRÉ

*mms~am _____J¦——¦a*HH__BP* ¦-"*->_ j. v*ía., i.uui, aancio iüade. j

I,— j ¦ ESTREfí
í If4 O O _JÍ fi_i*i? Jl. sOkI A °PCr" °m 'rCS act°S' d° *I")C!?,'ríl VÉR-DI

Companhia AOJ**|JXA.aü!í.\
AIÍI{A\Cll|**s

HOJ E A's 8 3/4 
'¦ 
HOJE

Primeira representação da finíssima eencantadora comedia em Ires actos doFlers c Caillavcl,

IIIII !J iS

(Succedaneo do Lysol de Mac Dougall)

•-«III^O artigos nar.
CASA

e mais
artigos para sports

URA
84 —RUA 7 DE SETEMBRO — 84

PARTOS, W
LAVAGENS, §
CIRURGIA, B
ASEPSIA. fi

fll FAüflQ Pai'a -maefiauò dc mesa,UUtHUUO pára forrar salas e prato-leiras CASA SEGURA
84, RUA SETE OE SETEMBRO, 84

Tradüeçüo dc LI ./. PALMKItilMe REGO
BAmtOS, versos dc BASTOS TIGRlí;
Protagonista. -. IMILDA DE OLIVEIRA.

Brilhante dòsénipéilíio-. de. Adriana de
Noronha, Judith Rodrigues, Alexandre
Azevedo, Antônio Serra, Salles Hibci-
ro, etc.

C!i'andlóí-a mlsc-cii-scéiie
«><a_K»

Oitehestrà sob a, direcção do mães-
tro FcR])i)ò DiiaVle.

EBenco arôistico
Maestro director o concertador, cav.

Arlurp Dc Angclis; maestro substi-
luto, Pilippo Alcsio;' soprano Ijtíco,
Adelina A^oslinclli; soprano drama-
tico, llina Alessio AgóiizinOj soprano
ligeiro, virgiriia Çacióppbj meio so-
prano, Gina Bosetti; l.enores, Kttore
Bcrgamaschi e Narciso Del Hy; bary-
loiios, Frâiícpscp Pçclerici c Aldo Iznlj
bniios, Miihelc Piore c AndréaBione;

ulililé-, Knima Fanlúzzi, Luiza Mincr-
vim, Cario Barbaçei e Luigi Alessandri;
corpo dc coros c orchestra; vestuários escenarios das casas Zamberonc e Sor-inani, dc Milão. -

Rcpei-torlo -Bailo in maschera;
Manon, de Puccini; Tosca, Boheinc;
Uvallana ruslicana; Pagliaci, Pedora,
Higolcllo, Manon, de MassCnct; Bar-bicre de Sevilha, Trnviata, Micrion,
Urmen, 1'rovntorc, Favorita, LúciadcLanimermous.

i Ainanlin. ás 8 3(4 — A DUQUEZA
DO BAE TADAllIN.

, , ?0M1NG0,T '*,a„lj*"-il? - 1>rcSO*>: 1'i'izas c camarotes, 15$; fautcuils e
hS SiSc 

°"'"s' S: s s c¦cnlradas'1S -BiU,etc^ dMmi vcndS

EMPREZA PÃSGH
HO CINEMA MAÍSON MODERKE

r\í

TORNEIOS DE

RAM-BOLK
das 6 da tarde cin diante

• — . -

HCXJE: HOJE
Programma completamente novo

lilLIÍETES COJI BÍíÍ_Iq
Funccionando apparelhos privile-»>*ãclós pelas cartas patentes ns.

.611, 4.612, 4.513, 4.514, 4.628 e

.663.

íR.iíÇO BO BILHETE;-.*.  18000
V;iiic!o por 15 dias

Ecr.eioj ás 6 e ás 9 horas
da noite.

11 CIlEgHA-THEÃTI-IQ S Jp$£ ||

(LE BOIS SAOllId*')
Absoluta novidade para o Rio

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
«Misc-cn-scènc » do actor SACRAMENTO

Amanha, ás 8 3/4-A ÍUhilia ver-molha.
Domingo — Matinée ás 2 1/2. 

'

A sennir — O maior exilo da compa-

IÍ GAROTA.
Preços do costume.

Bilhetes á venda 110 theatro. .

o :d :h_ o i*r
EMPBKZA PASCHOAL «EGUÍlüiO

Companhia nacional, fundada em 1 de julho dc 1911-Dircccao scenicado actor Eduardo Vieira - Maestro da orchestra José Nunes
HOJE 29 de novembro de 1916 HOJE"TRES SESSÕES — A's 7, 8 3)_ e 10 1|2 — TRES SESSÕES

oper& &S^SS±SSI^S-Í domPescn&r^ ^Èmusica do maestro Felippe Duarte. esonptor J. Praxedes,

_L____iIÃO_______N A

Numcr.is prcmiaiíos hontem: I 3 « 1 I.

ÍIBíevemònte, grandes novidades.' *>

Sobre a peça diz "A Noite", de 16-6-1916 •

e nVnhumà/-plmentaílA^SmSt^-T^TJS^-IÍ ^^ muito sal
musica que para ella LZoul' maestro FeTwe D,. _?»""_ lltê1* 

&
lada com muita decência.'' maeslro felippe Duarte e está mon-

Biillmnto desempenho por todos os artistas
n„ , A,maíor victoria do theatro popular

"¦.¦apScoiST a °" C°meíam Pela «MWsao ** filme ctaematq-.
' ¦•- O CnpHno 

_____ Em ensaios—Morro da Favella.

_ Companhia Cinematogfãphica Brasileira
HOJE—Ultimo dia—HOJE

HELEXA MAKOWSKA,
a bolla sereia dos olhos vor-

dos, no film
l« *

Drama dc sentimento

Um mapnifico film de enredo de
AVENTURAS POLICIAES

THEATRO CAELOS GOMES EmprBa THXHRA marques
companhia no KDres thf ^^ _, Gerencia de A. GORJÃO*n____i__M-___M_l Í"I,ATR0 DR LISBOA

iiSIMÍCTACULO COMPLETO - g -^ - _,
A's 8 1|2 da noite HOJE

AMANHÃ

0010 PE RI!...
Por Mathildc di Marzio c André

Habay

AMIAsUlINIIIAS
Por Mllc. Fabicnnc Fabrcgas

*—————_!lZ__u______E_*_

¦>

ESPECTACULO COMPLETO
A-» lj_ da noite

HOJE

Grandioso festival de Ho-
-lenagcm á IMPRESSA

CARIOCA
Os bilhetes encontram-se - á

venda desde Já na bilheteria do
theatro.

Grandioso fesflval em benefício do corpo de coros
l^ir.nJT 

rCVÍ9ta ^ C03t"mRS P0rtuguclies- cm dois actos

4 NO PAIZ DO SOL b
, cm que toma parte toda a companhia

SAUDADES DE.PORTUGAL Pa,c*';:,a jfâlfn_TOtemo*Ext

I SILENCIO... CALADO
Disparate cômico, em um
acto, de Eduardo Garrido,
pelo actor HENRIQUK
ALVES, com a collabora -
çüo de toda a companhia.

^Representado exclusiva-
incuto polo corpo dc có-
ros, o iirrcjílo de Jayme Sil-
va, musica de Bernardo Ferrei-
ra, Del-Negro c Alves Coelho. A GUITARRA

i • l**ma,nn1a 
— Pesta artistica do director de scena c ensaiádor Jayíno Silva — T1 renrcsèiilheflo dõ ntim,,,,^*!,, ,,triotico A alma portugueza - A revista O AMOU. ' '

W ^

,-'


