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-I.v provas pliotot/rapliicas tomadas no «raid» da A XOITH.
/--l/ma vista da ilha das Cobras, vendo-se ao fundo o
panorama da cidade. Ao centro da ilha distinyuc-sc per-
feitameiite, no palco do quartel do Batalhão Xaval, o
exercício de uma companhia do mesmo corpo da Armada.
II—A Ilha Fiscal, tomada dc uma altura a/tproxtmada

-de-oitenta metros. /// — O «C 2», antes de partir com o
nosso companheiro dc redacção. IV — Uma barca da
Cantareira, minúsculo brinquedo de creança, deman-
dando o cács Pharoux. V — O arrojado piloto tenente
De La mure, da Kscola dc Aviação Xaval, e que fez os

vôos para o «raid» da A NOITE

ASCENA^SENROLADA EM[FRENTE AO PHENIX
IMPORTANTES ESCLARECIMENTOS SOBRE O ASSASSINATO

Foi uma surpresa essa tragédia desenrolaU as poria* du IHalio Pli*nl>.
ri fili? V"'*''* «".'•«Wii, dc qne o nlmirnule
}>iipu«ln J-raiic.) havia matado o inillioiiario«.arios Silva, ninunte dc sua mulher, arran-
.cava sempre umn phrase de espanto: O que ?

A Nüllh, ha tempos, como ainda ú hemJciuljr.iilo, fez sobre a cidade um magnífico"niid" de aeropliino, vindo do Campo íiosAffonso-*, cm Deodoro, unico, até então, feitouo Brasil5. Oreáda a aviação naval, que vai:caminhando a passos gigantescos lendo jáíi respectiva escola iiistnllndii na ilha diisjmi.viiííis, pi'cc-1'sitS'qiíios divulgai' as jínóvés-Soes da. nova anua'* de guerra dc que eslásc dotando a nossií Marinha, já exhilHda«liariamente ein publico, pelos vôos dos pi-lotos rcccm-brcvelados e ainda mais adnii-nula depois das evoluções magníficas feitas
por oceasião da fesla da Bandeira, na praiado Mamengo. Hoje, pela manha, A NOITEfez um magnífico e sensacional •'raid" portodos os recantos da bahia dc Guanabarainclusive :'i boca da barra, enfrentando óvento que nli soprava com inipeluosldailc
para os lados de Botafogo. Os dous vôosprolongados que constituíram o "raid'' de-vemos á gentileza doloto i
giu lodo o serviço, satisfazendo assim nosnossos desejos.

> á gentileza do tencnlc Delamare, pi-:1a Escola de Aviação .Naval, que diri-

O que foi o «raid»
horas

I
A s d horas menos 10 minutos chegava-

mos;á,carreira "Tamandaré**, no Arsenal deMarinha, recebendo-nos ali o tenente De-Jam are.
•— listão — disse-nos o joven aviador —

«¦¦spostos c encorajados paru o passeio ?Como desde o instante cm que toma-mos tal iniciativa,Ahi c para unia diversão como estamio precisamos coragem. O nosso passeiosobre o mar é como si tomássemos um nu-lo.movel para refrear a temperatura abafa-d.i, rumo ao Leme.
E o tenente Delamare, gentilmente, mais.-linda estimulava a sensação agradabilissi-ma que vamos narrar.•— Antes, porém — atalhou o tenente De-Inmarc — mandei buscar alguns sobresa-

lentes na Escola, c a lancha a gasolina nin-da marcha em direcção á ilha das Enxadas.Oflerccc-se, pois, ojiportunidadc para uma-prova interessante dc grande navegação doJiydroplano, á flor d'agüa, prova que daráa A NOITE ensejo dc uma impressão nova,Jtouco conhecida ou mcsnío desconhecida do
Sfublico, ã semelhança das grandes carreirasJiauueas de biplanos e monoplanos em .Mon-te Cario, verdadeiras regatas.... E o nossocompanheiro Oscar Rumos não hesitou uminstante, passando para a "nacelle" do hy-uropla.no. A esse tempo Delamare dava avolta a manieula do motor e o apparelhodesUsava a flor d'iigua numa velocidade cx-triiordinaria, levantando dons lindos *'bigò-
«tes de espuma. Perguntámos, então, ao te-aientc Delamare :Que velocidade poderemos registar ?Quarenta milhas por hora, appróxiriia-dnincnte. Podcriiinips desenvolver maior vc-Ioculadc, mas precisamos não "cansar" omotor... para os nossos vôos..¦.Emquanto assim se estabelecia o dialogo,difficil, aliás, pelo deslocamento de ar quesc, fazia ás nossas faces, o apparelho gár-bosamente alcançava a ilha das Enxadas.Olhamos pnra a "esteira" deixada pelo hy-droplano e, longe, a lanelilnlia a gazolinaveloz, dando as continuas descargas do mo-tor, demandava, oulrosim, a ilha em buscados sobresalcnles que antes, mandara o te-Jienle Delamare buscar.

Uma prova magniifea ! O apparelho resis-Im heroicamente ás ondulações que se for-miivam á frente da "nacelle", fazendo lar-
go sulco, donde, sc desdobravam os dous "bi-
godes" dc espuma.

Na ilha das Enxadas estivemos cerca dc
quinze minutos, para os ultimos preparati-vos do "raid", cniquanlo se iubrificiivá o
inotor do hydroplano.

O primeiro vôo
A's (3.30 Delamare e o nosso compauhei-

ro, já na "nacelle", partiam da ilha no hy-
droplano "G 2". Nova prova de navegação
p.irn se effectuar melhor "deeollage", e in-
slanle.s depois o "C 2" deixava a superfície
du agua, elevando-sc rapidamente a uma ai-
tiirã approxiiiiada de duzentos metros. Pre-
cisámos, então, que o ponto dc elevação logo
à "ileèpllnge" era o centro da Guanabara,
Cuja silhueta formosíssima', embora eneober-
In pelo nevoeiro denso, para o fundo da ba-
liin, nos dava uma impressão cxlraordina-
ria dc belleza para qualquer ponto que sc
lançasse a vista. E, si tanto se apregoam os
caprichos da Natureza nos contornos da ba-
hia, do alio, essa impressão se triplica. De-
pois de longa viagem, rumo aos fundos da
bahia, o "C 2", descrevendo uma sinuosa
intêresaanüflsiinn, que sentimas do próprioopparelho, li ou direcção do cács Pharoux
e ilha dns í -ias. Delamare, calmo, diri-
«ilido o apparelho com uma segurança dl-
fua dc admiração, baixou um fo**c« fará

que tivéssemos melhor impressão do altosobre os "dreailgnoughts" "Minas Geraes" eS. Paulo", atracados á ilha das Cobras.Uo alto percebíamos a azafama dc bordo.Us dous gigantes de aço, tranquillos, pare-ciam delicadas miniaturas dc inostruarios.lilevanio-nos, depois, a maior altura, appro-xmiadair.ente seiscentos metros, e dahi O*C 2' f(i* ritmo a Botafogo, percorrendo todíTa avenida Beira-Mar.
Quando passámos cm frente ao Monroe

pensamos ser o elegante palácio dos pare-dros qualquer "galeau" de confeitaria, rc-vestido de assucar cryslallizado. A Avenidaeslava diminuída de sua pompa, para dei-xar uma impressão minúscula de longa viaestreita, bem arborizada, mostrando, toda-via, cm linhas geraes, os primores dc suaarehitcclonia. A Beira-Mar, entretanto, pelaposição do foco visual quo o apparelho nos
permittia, apresentava um aspecto lindissi-mo. Era verdadeira renda de bico, cujosbordados cm relevo, feitos pelos arvores,canteiros, gramados e lagos, tudo, emfim,realçava a belleza de contornos. E esse bicodc renda cra ainda ornamento de um pai-ncl formoso, que è todo o panorama da cl-dade, visto dc alio.

O "G 2", a grande velocidade, pairava jásobre a enseada de Botafogo. Ahi os "re-
ínous" eram fortíssimos e o apparelho ossentia bastante, portando-se, embora, com
galhardia. Fizemos rumo á barra, e o ventofortíssimo, cm rajadas dc quando em quan-do, oecasionava uma oscillnçâo na cslabili-dade do apparelho, que baixava e ascendiaaqui e ali de quinze a vinte metros appro-
xiinadamente. Delamare, um piloto dc hon-tem, parecia um velho aviador experimenta-do cm todas as lulas atmosphcricas. Seriatemeridade excessiva fazermos mino á ilha

O almirante ?!
Sim, linha sido o almirante. O almirante,

que 0 reformado, estava ja separado da mu-Uier.
O. Snrali, a mulher do almirante, resolve-ra por fim ir residir, levando suas filhas, nopnlaccte da run S. Clemente onde estava ago-ra o inillionailu Carlos dc Araújo Silva, viu-vo de pouco leiiipó, de trinta c poucos annos'¦penas, trazendo um mune de familia raspei*.avel, com titulos de nobreza e sinetes com«razoes.
Até ahi, cru cousa publica. Sabia o alnil-íjinte dos mínimo-, detalhes da vida da mil-lUcr mi sua nnvn situação c por isso não lheescaparam as circiimsliiíicins que o faziam

pensar, agora, mais dcinoradaincnle, no caso.Hontem I). Saruli devia ir aquelle Ihenlro,«om o Sr. Carlos Silva, e colu duas das filhas.O almirante lambem foi. Foi para as gale-rias, confuniiiiido-se com a massa. De In, dcBinóculo em punho, passava revista aos cama-rotes.c as frisas. Lá eslava, nn frisa n. .r>, amulher com as filhas e o miliionario.O espectaculo estava cm principio. Quan-do foi no segundo aclo, a frisa n. 5 tinha muis«nn cavalheiro — era o noivo de uma das jo-vens Baptisla Franco. Terminava o acto c os¦•cçiipantes daquclla frisa preparavam-se para-mr,
Uuc leria havido ?

. Rapidamente o almirante desceu as escada-vias, saiu para a rua c foi postar-se entre oespaço da segunda e da terceira portas.A familia da frisa n. 6 chegava então áterceira porta. D. Surah e as-filhas estaca-ram, eiiiquqnto o Sr. Carlos Sü<^-(teiséí(l-(>s-¦i.mcoã-ilegruos da escada e fazia signal ao
chauf.fe.ui'*.* do seu "landiiulet" para chegar.Ouve-se uin tiro.
O miliionario volta, dando com o àlrnlran-.c empunhando ainda u arma, dá mais algunspassos á lateral, para a esquerda, na direcçãodo seu automóvel, onde julgava poder aindaabrigar-se. Mas oulro tiro parte e elle vaeiiur de bruços.

| O almirante avança ainda até o ferido c
... [¦esc.yrcga-lhe mais uma vez o revólver. UniItasa, como era a principio nosso intuito, cjdos "chnuffeurs" do "landaulet" da victimapor isso Delamare deu volta ao "gnidon", Jsalta e agarra-o pelo braço. Acorrem outrastuzendo direcção de Nictheroy, pela ponta de pessoas. E* preso o almirante. Vem a Assis-uragoata. A travessia, apezar do vento, foimagnífica. De Niethcroy voltámos á ilha!• iscai. Nessa oceasião o "Dcincrara" demandava o cáes do porlo c baixámos p,passar sobre o navio. Antes atravessámos'

brç o couraçado "Deodoro", verdadeiro bar-
quinho de brinquedo de creança. E, ao ai-cançarmos o "Dcmerara", uma altura dccem metros, approximadamente, a sua cha-mine começava a desprender grossos rolosde fumaça. Baixámos mais. Dc bordo, cn-tão, começaram a acenar, c o nosso lenço(lesdobron-se lambem em retribuição áqucl-les cumprimentos. A chaminé do navio cs-
pargia muito carvão cm pó, que nos attin-
giu. ( Quando passámos muito próximo aoconvés, repleto de passageiros, ouvimos dis-tinctnmeiitc: "Hürrah I Hurrnh ao Brasil"!O "Demerara" tomou o seu rumo e o

C 2" o da ilha das Enxadas, para uinn
planngcm feliz.

O segundo vôo para "A NOITE
Com o tempo suffieiente para o desenibar-

que do nosso companheiro e embarque do
nosso photograplio J. Kfiiri, Delamare ulti-
mou os preparativos para o segundo vôo da
A NOITE. Era o vôo de registo pela prova
photographica, ou, melhor, a impressão ao
publico através a gravura.

O "C 2", desusando como anteriormente
fez uma "deeollage" admirável c múltiplas
evoluções pela bahia: foi a Botafogo, ás for-
talezas, a Niethcroy, ao cács do porto, dando.
ensejo a que Kfuri batesse os instantâneos
pholographicos, alguns dos quaes damos em
gravura, como illivstração ao noticiário do
nosso "raid".

mão Scliuífcr, caiu em contriulicções, o, dctal fôrma, qnc formaram a suspeita de quese pretendesse orientar o almirante a uegaro crime, provocando duvidas.
Depois dns testemunhas prestou declara-

Voes o aceusado.
Quando o Sr. almirante Baptista Franco
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Ante» disso um marinheiro, sargento, iimdiu pnrn falar-lhe, tendo iicrguntailo si ulcicisava dc alguma cousa o queria ali a suápresença. ™— Não — disse o almirante.
O inferior retirou-se.

Em casa do capitalista Carlos Silva si*
O capitiillsln Carlos Silva residia cm uni»das casas de sua propriedade, á rua Ru5Barbosa n, 208. li' um prédio de appiircncianitlitn, da velha nobreza, com muc bem traindo jardim ao lado.
líoje pe.a mniiliíl havia mi rasa vasoas amigas dc .Mme. Surah, a esposa ilivò?-.ciada do almirante Baptista Franco, que aliresidia com o Sr. Carlos Silva.A casa estava cm desordem, pois naqueliaoccnslao se tratava de preparar n salão partireceber o corpo du infeliz viclima da IragC-dm de Iiontcm. Todo o mobiliário linha sido.retirado. O salão é amplo e as paredes sãJornadas de amplos c ricos espelhos Logana sala de espera via-se a origem nobre (Í3quem ali residia, pois na parede dn lado dffrei to estava o escudo dos Araújo Silva. O»'inoveis da sala de visitas tinham sido remo.vidos para oulros compartihicntb.s. Na salade jantar achava-se uma rica "\iirinc". Ncí»ia e que se encontravam depositadas todas asicommcndas da familia, desde o iiinrqucz <WAbrantcs Lm mais tres niostrudorcs haviaricas eollccçoes de armas. -**
A cisa é toda ricamente mobilada.

A famil?!* almirante Baptista Franc©
O cnsu! Daptista Franco lem cinco lilho*».sendo: Maria Amélia, de 20; Malhilde, di):18; Cybelle, de lli; Nônó, de lil.,!' Siirah, (Ia5 annos de edade. As duas mais velhas es»tão noivas. --*

Quem era o capitalista Carlos Arau-
jo Silva

Um dos ultimos relratbs dc Mme. Surah
prestava esse depoimento, o Sr. deputado Ni-
canor Nascimento, qifc se apresentava como
seu advogado, tentou, por varias vezes, iu- BCJW
fô^"S./(l!Í^?:ia?f,,u^V^ fla.«ra.!de, sen- „0ssa alta sociedade. Contava apenas U au-,

filho da eiimiiieiidailoi'
do visconde dc Silva,

neto do saudoso mar-

O capitalista Carlos Silva, a única viclima
«essa tragédia, cra amplamente conhecido ní

uo, porem, chamado a ordem pelo Sr. dele- n0s dc edade Fra filgado, que disse não pcrmiltir naquelia oc- Ariiujo Silva, 
'sobrinho

easiao niterlcrcncia de advogado. ambos já fallccidos eAssim e que o Sr. Nicanor fazia queslão quez de Abranlcs.dc. que se frizasse no depoimento que o
dcelarante, ao desfechar os tiros, pronuncia-

Casou-se cm 1012, depois dc longos anuo»
de noivado, depois da morte do pae, que sc

fl nossa incapacidade
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|'i uma revista. Em baixo, '.'•

A idéia de reprezentação de estranjeirosno Conselho Municipal não parece destinada
ao sucesso que, ao principio, se podia re-
ceiar. Ha quem atribua o fracasso que elasofreu ao próprio autor da proposta pelosargumentos dc que ele uzou na defeza da
cauza.

E', no fim dc contas, uma injustiça.
Si o autor da ideia teve a franqueza dedizer muito claramente a razão que o mo-

vera, os outros defensores dela não fazem
sinfio, embora mais geitozamente, retomar-
lhe os mesmos argumentos. Despido das in-conveniências da primeira aprezentacão oudas macias alegações dc defensores mnis lia-
heis, o que está no fundo da questão é sem-
pre isto: "os Brazileiros não sabem gerir os
negócios dc saa capital; convém entregar
essa gcslão a estranjeiros'."

Dc bôa fé, sinceramente, sem querer demodo algum nem disvirtuar, nem npaixo-iiar o debate, verão que só ha esse motivo:
a incapacidade dos Brazileiros e a necessi-dade dc corriji-Ia com a intervenção de cs-tranjeiros.

Os que nos servem o exemplo de BuenosAires esquceem-se de uma infinidade dc ou-tros elementos, que seriam necessários paraa discussão.
Não basta dizer: "A cidade X tem umamunicipalidade na qual entram es.trnnjciros.Essa cidade está cm admirável prosperidade.Logo, é por cauza dos estranjeiros."
Todos sentem que esse raciocínio não éum primor de lojica, porque a prosperidadeda capital X pôde ser pura c simplesmente

o reflexo da prosperidade geral do paiz eocorrer, não por cailza, mas apezar daquelaintervenção.
De mais, resta comparar as atribuiçõesdas duas municipalidades; resta saber si aConstituição lá c aqui são idênticas no quediz respeito ao direito de voto dos estfari-

jeiros...
Abuza-se tanto da argnição de inconsti-tucionalidadc que mais vale, sempre que é

possivel faze-lo, deixa-la de marjeni.
No emtanto, o sistema da nossa Constitui-

ção, qac nesse ponto sc afasta da Arjcntina,se distingue exatamente por tornar o direitode voto o caráteristico do cidadão brazileiro.
São dois termos c 'relatos: só vota quemé cidadão brazileh i; só quem é cidadão
brazileiro pode vota'-. Os nrts. 60, 70 c 71da nossa Constituição não teem paralelo na
Constituição Arjcntina.

Mas essa questão formal dc direito, cm-
hora por si só decíziva, não é tão deciziva
como a questão moral.

Já aqui mais de uma vez sc tem defen-
dido o Conselho Municipal. 0 que passoucom» qualquer outro anterior, o mais cor-rar*» tmmm • atais ' **•**•, nenhum nade

fazer nada sem o apoio e, portanto, a cum-
plicidade do prefeito. Do prefeito — que é
nomeado pelo prezidente da Republica.

Quando, portanto, sc fazem criticas á má
gestão dos Conselhos Municipais, essas crlti-
cas sáo absurdas ou hipócritas. E' precizosempre ter a corajem dc subir até o ver-
dadeiro responsável: o prezidente da Repu-
blica, que nomeia os prefeitos. A despro-
porção entro a sua responsabilidade e a do
Conselho é tão formidável, que acuzar este
ultimo esquecendo aquele, é o mesmo quepôr sobre umn balança um elefante e uma
plunia de beija-flor e dizer que, si a ba-lança quebrou com o pezo, foi com o da
pluma e não com o do elefante I

Nestas condições, si o unico remédio paraa má gestão dos negócios municipais 6 a
intervenção dos estranjeiros, essa interven-
ção se deve fazer sentir sob a forma de umaenerjica euratela estranjeira do prezidenteda Republica.

Ainda uma vez: o autor da proposta queagora se discute teve um mérito: foi claro,
foi franco, revelou estar com a plena con-
ciência do que queria. Os outros defeuso-
res da ideia, levados embora por uma noçãode liberalismo que chegaria a ser dissolvente
dc nossa nacionalidade, iludem-se a si mes-
mos, não querendo ver que, embora suave-
mente, maciamente, geitozamente, eles nãofazem símio dar as mesmas razões, que tanli»conoenarain. Porque o essencial é isto: o
projeto envolve a proclamação da incapa-cidade dos Brazileiros para se governarem.O autor da ideia achava que ela vinha danossa niestiçajein com os negros. Outros
que também aplaudem a medida, não con-cordam talvez com isso. Mus, ou seja poressa razão, ou porque estamos entre tal e
qual latitude, ou emfim por qualquer outromotivo étnico, geográfico ou até metafizico,eles proclamam do mesmo modo a nossa in-capacidade c dão-lhe como unico remédio aintervenção de estranjeiros. Com mais onmenos franqueza, todos os argumentos serezumem nisso.

E isso é o bastante pnra que o projetoseja repelido.
Medeiros e Albuquerque

mmm

sua filha Malhilde, O chapéo do assassinado, vendo-se os doiis orifícios, por onde entrou e por onde saiu um projcciil

O destroyer «Matto Grosso"
fez experiências com

carvão nacional
O «destroycr!) «Matto Grosso», sob' o com-

mando do capitão dc corveta Ferraz de Cas-
tro, fez hoje, com bons resultados, experien-
cias usando em suas machinas carvão na-
cional, das jazidas Crlssiuma, de Santa Gr-
Uiarina» i

tçncia e leva o corpo ensangüentado do infe-liz^Si'. Carlos Silva.
Chegam'autoridades. E o crime vae serconstatado ua delegacia do districto, com asdeclarações da familia Baptista Franco e ou-

trás 'testemunhas, no nulo de flagrante, queso foi terminado alta madrugada.
iiinquanlo isso, morre a victima no posto, eo sen cadáver é transportado para o necrote-rio.
Uma tragédia com todos os scus traços lar-

gos e profundos.
Agoro, os detalhes da scena e os registos dasexpansões dos protagonistas.

Antes de D. Sarah ter passado a estabelc-cer-se, de uma vez, no palacete. da rua SãoClemente, na companhia do infortunado mil-lionano Sr. Carlos Silva, o almirante foi porVezes contrariado por acontecimentos que o
trouxeram á evidencia, da qual procurava fur-
lar-se. Mais recentemente, os jornaes publi-caçam dous casos simples, e que repercutiram
eniretanto. Unia vez foi o almirante, que, ao
chegar á sua residência, dentro do Arsenal
de Marinha, percebendo um vulto, que se tor-
nou suspeito, deu uns tiros para o ar, paraespantar o ladrão, si dc ladrão se tratasse.
Com os estampidos se alarmou a guarda doArsenal, que correu ás armas. Depois, expli-
cada.'o caso, tudo serenou.' Náo obstante,
chegaram a correr boatos dc ter estado dc
promptidao o Arsenal de Marinha.

Outra vez foi ò boato, alarmante também,
de que'o. almirante linha tentado suicidar-se.
Os jornaes trataram do caso, vagamente, ecomo um dos nossos companheiros fosse á re-
sidencia do almirante solicitar informes,
S.:Lx. recebeu-o calmo e risonho, prestando
gentilmente as mais claras informações do Cá-so, que não passava de um accidente, pois cx-
perimeiitav.i unia arma de fogo quando acori-teceu dc.ffagrãr-se uma cápsula, ferindo-o le-
vemcnU na mão.

O almirante Baptista Franco na po-
;%.' licia. O flagrante

Conduzido de automóvel pelos Drs. Nasci-
mento Silva e Ferreira Cardoso, delegados
dc policia,-, o almirante Baptisla Franco foi
apresentado ao commissario Ribeiro, que,inteirado do faeto, perguntou-lhe:E* o. senhor o aceusado? ¦- vSim''.:.Cumpri o meu dever. -

¦, Passada n confusão, subiu o almirante
para o Io andar, onde foi lavrado o fliigran-
te, assistindo ao depoimento dos policiaesseus detentores e dns testemunhas. Estava
inteiramente calmo, rirido-se mesmo.

TVüos esses depoimentos são absoluta-
mente -uniformes, confirmando o crime cm
suas mirucis». So «ma testemunha, o alie-

ra phrases allusivas ás suas' filhas, bem
como que receberá bengaladits da victima,
mas que não' sabiá si as mesmas ò haviam
attingido, dadii n perturbação do'momento.

Terminado o mito'dc flagrante, ás 4 horas
mais ou menos, saiu o iilmirante preso, purao Arsenal de Marinha, .'ucompaiihándo-o o
commandante Soares, seu irmão, um agente
de policia e um guarda civil; ' '

Antes da saida, tendo as suas filhas fica-
do cm duvida si delle sc despediram, Mme.
Sarah prohibiu que cilas tal fizessem.

No Arsenal foi entregue o ájmirantc, ten-
do o official dc serviço passado o recibo da
entrega. 

Uma phrase attribuida a um of-
«ciai

Achava-se o Sr. almirante aguardando a
chegada do escrivão, quando se lhe apontou
um eapitão-tenente, que, depois de abraçal-o,
disse:

— O almirante conln com a Marinha; sabe
bem que ali tem muitos, amigos, e. eu sou
um dellcs. Deploro essa calamidade !

oppunha a que elle se casasse, sem profis»são outra que a de capitalista, eom D. Va*lcntina Amaral de Araújo Silva. Em 1913 siuisenhora morreu de parto.
Foi aspirante de Marinha e abandonou essa'

carreira.
Sempre se aperfeiçoou no spórl do tiro:sendo um exímio atirador. Mas sempre au-dou desarmado, por ser de índole calma e poii4dernda. Gosava de vastas relações.

O testamento do assassinado. Deixa
a fortuna toda a Mme. Sarah

Por uma informação do Dr. Machado Cqf*
lho, delegado do 13" districto policial, queera intimo amigo do Sr. Carlos de Araújo Sil-
va, sabemos que elle fez testamento, deixiin-
do tudo o que possuiu a Mme. Sarah.

A sua fortuna, segundo as mesmas infor-.
inações, orça ciii cerca de 1.000:000'', ein quantasão avaliadas as casas que possuiu, nas ruas'Marqüez de Abranlcs e São Clemente e quatrona praia de Botafogo, além de outros lia/
veres.
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Onde oceorreu a tragédia: N.t>i,-rm , " ¦> n *'¦ •"'/•' '~P. loc'.11 onc,e ° almirante esperou a saida dm
caia »»,}/£ ?l-a,T'''''af0' """'!/<<?<> Pelo primeiro tiro. * - Local oijcatu o miliionario, para morrer, e onde ainda recebeu mais um tiro
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JÊcas e novidades

< —
' Oiiiiml.i iiiíiIs tui-ilii al-nn-m percorrer a col»
Jci'Çii'1 de ileerotoi o iiiviihiiucim «ln «clunliirofello, verti cm que te cifrou a nua avll-(.iiiail.-! .-in hiipll.nr e clirlnmiii' rua» e em
pedir i- aluir crcililOK. Oun« o Sr. preil».li-ul.' da Itvpiihlicii ver, nesta ulliiiiu c>,pi«..viiiliibiilr. o que lein feito n |)r, Amido ao»«ire, si. un curto cpiiçii du tlmix uieie» —
Ki-ii-iiilii,, ,, uuliihro? Uiiu 8. Kx. iniiiiili) pro»
[curar n«. ".Inrnal do Ciininu-ivi.i", or-tua of-'iii-l.il dn 1'n-li-iiuni, os decreto* e mentiu»tten* ila aa, 'A au, »7 e 38 de •elcmbin ;4. II, Ul e 'il do «luliiliru, Achara apenas
esla in. miiíiiIi.i miiiiiiiii; ia.ia0i893|ia7 I.SA IÍ.M DOUS MI7.KS u prefeilo pediu ou
ijiisluu. iui eicilltos extraordinário», it quarluparle dn orçamento muiilrlpal, ¦»:, anexar
dlito, Imlos us piiganieiituH estão jiii atraso,Dci-íiiiilnuifiilc. «> um fiiiii-i-inuiirlii «pio o
|>i. WViieesIrto liiai devo conservar,,\

.'•
Na Câmara, honlem, quasi não te falavade niiii.i viiukii slnãu do ullimn min da

A tragédia de hontem
á porta do Pfyenix

NOVOS PORMENORES
Mme. Sarah fala a A NOITE. Tre»

i mendo libello •

A commemoraçlo do
centenário da índe-

# pendência

Lago que chegamos 4 rim Iluy Barbosa
moilrainoH desejos du falar « Mine, Sarah.
Toiloi dn família dUlam-uo» ser Impossível,
poli cila almla não «e tinha acalmado,

O seu eslndo de nervo* não lhe pcrinlttlareceber ninguém. Insistimos, xalieutaudo queMim«. Surali havia dito na delegacia que ti

¦ . ..***'
A corta geographlco do Brasil

Q Club dç lánvuliarin, a.sociai.du»so afesta nacional que ne promove para com»iiiouionf o centenário da nossa independeu»
ri» Polillc«,/loinou a responsabilidade de

•$._*. Ueonda du Araújo SI va Começavam «, regras íeraes c a escal*, acceltas mio

A GUERRA
••«<¦

A pressão da Eníeníe sobre

ineifl. arranjando uma iluoctira pura um fi- nha s-rlas revvlacnei a faxer uma vez quolim du sen presidente e abrindo para o seu I te acalma»*.* i« u6s citávamos iiromptos «¦miereliirln u execiKjao de «e lho «ugnivii- publical-as.
; tarem us escandalosos vencimentos, viu uma
IÇpocn cm quo se reduziram us vencimentos

«le Uxlos os luiiceloiiurins do pai/, inclusive
«Im offlelnes do Kxercilo e «Ia Armada. Os«omim-iii.iii.is eram candeutes, havendo depu»tados que empregavam as mais enérgicas cx»

,pressões liara essa liiuoiiiliiuvv! falia de cs»
crupuliis. Por uma especial noção do senti-
ineiilii de i-ollogulsmo, porém, us commenla-
rios eram feitos apenas A boca pequena, sen»
«lo raros aquellcs «pie tinham coragem «lc
falar «iu mi/ alta, para quem quizesse ouvir.
]-; por quo não vinham paru o recinto pro»
tCStnr '.' fui deputado explicou :

: —¦ A iitcsn é soberana. Sempre foi assim.
1. n prova esla no caso do Sr. Ilcgis, cunha»
«Io du rx-sccrciiirio Sr. Slmcfio l.cnl. 0 Sr.
Jtçgís é um movi) rico; mus, apezar «listo,
resolveu aproveitar a clrcumslancia de ser
o seu cn ii I.a.In secretario dn mesa, c t|uasi
por "sport" resolveu pleitear um emprego

j«le funceionario da secretaria da Câmara. O
Sr. Siineão l.cnl lhe arranjou então o lunar
«lc '_'- official dessa secretaria; poucos mezes
Idcpols, porém, o Sr. llcgis pediu uma liceu-
ca du dous mezes c parliu para a Para-
Iivliii. IJ desde cnlão, hu mais dc um anuo,

.recebe lá na Paraliyba, integralmente, os
Jseils vencimentos..'. Pôde haver duvida de'«juc a mesa seja soberana ?

Oulro deputado contavu (pie cslã sc ar-
i-.iiijiiiiilo agora a aposentadoria ou "licença
por tempo imlelcrmlnado" «Io Sr. João Nei-
,vu; aluda não se sabe, porém, qual seja o
parente ou protegido do Sr. Vcspuclo dc
Abreu nu dn Sr. Costa Ribeiro tpic precisa«!¦; emprego.

Afinal Mme. S.n.ili resolveu rcccbcr-nos,
.-.-•lava iibolidii, dobulliada em prantos erccoslada numa "chalse-longue", Unas ami»

gas ci)iistfluvum-n'u,—listou neste triste estado que o senhorvê, dlssc-nos Mme. Sarah. Tenho muita cou»mi a declarar paru desmascarar esse homem
perverso o in.-W. Posso provar a sua condueta

Ja a cspulhiii-.sü por todo tronco as manchasroxas que tra/ a morle horas depois.
.. ü0*14.'.' ll0»°** chegaram os Srs. José De»liehu, Machado Coelho e Arthur Posiolo oml-gos íntimos do morto, conduzindo as roupascom as quacs devia «cr vestido o viscondeda Arauja Silva, Era uma casaca prela. ca»mlsa e gravata brouciis, colletc du fustüobranco debruado de preto, sunatos do vernlxde cutrnda baixa e punhos com uma bolo»-duru do ouro, ondo se yluiu as Iniciais do

A pbyslonomin do visconde dc Araújo qneora um homem robuslo, de boa estatura,medindo um metro e setenta centímetros, cs»tava serena; a boca eni reaberta, os olhosbaixos, o não ficara, deformada, apoiar doferimento uo rosto.
Ao lado do corpo estavam as vestes en-

A nossa edição de hoje
O noticiário do dia tornado muito vasto

com a tragédia do theatro Phcnix, torça»
nos a interromper a publicação do inque-
rito que um dc nossos companheiros fez no
Asylo S. Luiz, da Velhice Desamparada, da
«Visita a Taranto», do nosso companheiro
iDr. Nicoláo Ciancio, c dc outros assumptos
/de importância. Pedimos aos nossos feito-
res que nulo relevem
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,.--¦ , - - acceltas peloCongresso Internacional dn Carla do Mundo,a um inillesimo. As ultimas rcsolucôui co»líhe,;lS8? cr"m •*. do Co»*»»-» de Londres,de \m * l>or Uio foram cilas publicadasera anncxp á circular inicial, em que o Clubde Engenharia pedia aos listados, aos muni»clplos e ás empresas partlculures a collabo-racio Indispensável A realisação de lão ira»
portanto problema.

lintretauto, em abril desle anuo o Sr, Era-mauuel Margeri. conhecido geographo e se»crelarlo que (oi do Congresso Internacionalde Paris, du 1013, forneceu aos engenheiros
Francisco Bhcriug, relator da commlssfio doClub o incumbido dn eonstrueção da «Iludi»da caria, as resoluções autheutlcus do tues»mo eongrosso,
JTraduxIdas e simplificadas essas rcsolu-ções, foram encaminhadas pelo Club do En»genharla aos governos estaduaes c nmnicl»paes c ás empresas particulares, cm addita-mento A circular Inicial.

A collaboração solicitada pelo Club foi re»cebida com carinho pelos interessados naeonstrueção da nossa carta gcographica,Sabemos que vae cm progresso a couslru»cçno das folhas preparatórias, na escala do«luoccntesimo, sob a direcção do engenheiroI'1'onclsco Iiherlng.
Somos gratos jicla remessa dos annoxos an»mmclados quo nos enviou o Dr. Puulo dcFrontln, presidente do Club dc Iiiigcnharla» m*m

a Grécia

Aspectos da residência do Sr. Carlos Silva. Grupo tirado por mn amador, liapoucos dias. De pé, o infeliz millionario; a seu lado, sentada, D. Sarah, seguin*do-se suas filhas, uma amiga c o Sr. Wellisch

Elixir de Nogueira— Unico que cura syphilis.¦ ****** *

A vasante do rio Pa-
raguay

: 'ASSU.WPÇÃO, 29 (A. A.) — A forte va-
satite do rio Paraguay interrompeu a

. navegação até mesmo para as embarcações
. dc calado niiuimo, causando grandes trans-' tomos c prejuízos, principalmente ao com-' mercio.

¦ ****** i

ARTIGOS PARA HOMENS
Sempre o melhor sortimento na

CAM ISA LUA ESPECIAL — Ouvidor, 108
***** ¦-— *~

Seduziu a cunhada
^ Pela policia do 20o districto foi preso¦o operário das officinas cia Estrada ddFerro Central, iio Engenho de Dentro, Ar-tliur Joíc dc Andrade, casado, c residente
na Estrada Real de Santa Cruz 2.227, queí aceusado de ter seduzido uma sua cunhada,de menor edade, residente com seus paes.a rua Gonçalves 26, no Encantado.

ASSEMBLE'A 44
DAS 2 EiM DIANTE

l'líl,EP||pNE CENT!!AL 0.735
""' » ****** *¦  i,

Appareceu, boiando, um
cadáver em Jurujuba

Na manhã dc hoje appareceu boiando naíionla dc Jiii-ujuba o cadáver d= um homembranco, desconhecido c trajando rcgularmen-te. A policia marítima foi chamada ao locairecolhendo ali o cadáver a bordo de sualancha, remettendo-ò depois para o necrote-no da policia.
•— ¦ i ***********— .

Um acto da Saude Publicarevô-ucionaiido o coniniercio
m A Direeíorla de Saude Publica Federal«ssignamlo depois dc estudos demorados c¦•riwJys.es meticulosas as concessões us. 18!) eíJiJ, causou um grande pânico e revolução naspraças nacionaes.

r„?^UXlüy.UMA «iJnn-ovado pela referida con-possuo, eombinustto de iodo e phosphoro oriía-
tlc iimlu, assimilável e completamente indolor,(pódc sei- administrado por via hypòísrmica éfnslricii.

lisse preparado vem lançar no olvido cm-
lácias todo*,8 rtCl(CÍraS dí,S dl'üfí;,riils ° «'a 

,'':. 
' dos <IS outl'°.s <íuer "acionaes ou es-i íraiigciros, ipie constituem opeutico dos iodicos.

 ¦ ****** ¦ —

arsenal thera-

com diicumcutos do seu próprio punho, Dcantemão posso uu-rescentar que na parte quesc refere ú minha pessoa, clle mesmo é quemsc diz, numa carta ussiguudu, ser o verdadei-
ro culpado dos meus peccados. Eu £ «me seio que jiadcci com aquelie desgraçado homem,
A minha vida pode ter sido de peccados,mas tem sido de niartyrios também, c ago-ra, para coroar a sua obra, elle acabou elimi-uando o homem que sustentava os seus fi-lhos, que lhes dava tudo, desde o calcado ateao ehapéo.

lillc sempre tirou partido da minha situa-
çao « até «qui, usando dos processos maisvis, tèm- usufruído da miuha união comCarlos. Pensa o senhor que 6 só na classebaixa que ha "caftens"? Não, senhor, essehomem, («ue foi casado conimigo, explorou
o meu pobre Carlos...

Cada vez «pie Mme. Sarah sc referia A vi»clima da tragédia dc hontem, chorava con»vulsivamente.
Acahiiando-sc um pouco, cila proseguiuI—Ha mais de um anno e meio que eu es»tava divorciada e me uni a Carlos. Pois bem.Desde que deixei esse homem, clle exploravaCarlos. Não havia dia quo ello não me pe-disse dinheiro nté pelo telephone. Aindahonteni mo mandou buscar aqut 601000. Te-nho testemunha disto. Mandava-lhe dinheiro

pelos meus criados. Ainda não ha muilo tem-
po cllc tratou de um negocio de privilegiopara luz eiectrica. Quem fez todas «s despe-sas fui eu. Custou-me isto um conto' c sete-centos mil réis. Esse dinheiro todo foi dado
pelo meu pobre Carlos, esse anjo que desau-
pareceu,

E nugincntando o pranto, Mme. Sarah ac-crcsccntou:
v, riCr,c.'.a ° senhor que Carlos era um anjoNos vivíamos aqui como no céo. E1JC só fal-tava adivinhar 03 meus peimincntos. Nc-nhum dc nós saia só. Elle tinha um ciúmeieroz de mim. E eu também tinha delle. Nóssaiamos uo nosso automóvel. Quando clle ti-nha de fazer a barba me deixava no PareIloyal. Ia ao barbeiro e voltava depressa pa-ra me buscar. Nunca nos separávamos. Isso«pie disseram os jornaes de Esperaüza írisc mentira, Estou lhe dizendo.que nunca an-dávamos sós. Éramos muilo ciumentos, co-nio estou lhe coutando. Carlos era um toloImagine que era explorado, como jü lhe dis-sc. O homem qne o matou arrancava-lhe pormez mi|i5 de um conto dc réis, por meu in-lermedio. Vou provar tudo isso. Dizem queclle gastava muito commlgo, que tinha atéseus bens hypolliecados. Não foram dissipa-ções que o levaram a hypothecar bens Car-los, quando enviuvou, sua sogra, D. RosaAmaral, moveu uma acção contra cllc Fezlacsj cousas que Carlos, para não sc aborrecerc nao provocar escândalo, concordou cm dar-lhe 190:0009000. Para pagar essa quantia foique íez a liypolhcca, quc já está muito di-minuida, Agora mesmo um afilhado c sobri-

i1- «ní* mae <le .Cl"',os (Jucl'iil receber delle
jto.OOO?. por serviços profissionaes que pres»ton aquella. *
.ii??/,10- '''V11'1 boni- Nunc* íez questão por
fõ n 1 i" VrViJ ° .l" cm (JUC ;ni,lYca '«-•

í !« -' •,bsol«Jt«me«te nada aos meus fi-lhos. Elle era cffectivamcnte um anjo.—O almirante Baptista Franco, nas suasdeclarações, fez uma aceusação grave, com
nZ0tÍf'ohÍ1,k'ao dce s»«s «lhas fréquen-tarem theatro com o Sr. Araújo Silva ..r-lsso è uma pérfida insinuação. Em uri-mciro ogar elle sabia e consentia «nf?« Sí.

çharcadas dc sanguo, completamente verme»lhas, que o visconde vestia na oceasião cmque foi morto. Era um terno dc linho brau-co, jaquetão, camisa de zephyr branco, comriscos avermelhados, molle, collannlio bran»co, sem gomina, e gravata roaa-eòcma. Mais(jacinto viu-se o ehapéo, um ehapéo novodo paiba, que apresentava ainda cs vc-ti-gios do crime. Estava varado por uma bala.
fiuantos tires recebeu a victima. Anecropsia. Q tiro que o matou

O Sr. Carlos dc Araújo Silva fora alve-
&„an.'1UC,,na"^?Ul>!,¦ «•uasi' Todo» os «eusferimentos, que foram quatro, apresentavam
perto: a pólvora encrusTadãuã~T)cTreTTramnaureola arroxeada em redor das feriáas.ISo lado direito da região frontal aprescn-
n" ,n °,i COri>.° «co1r'1,»'5es c uma ferida cly-plica de entrada de projectil, no maior eixo,ua linha meda c parte superior da regiãofrontal. A bala que produziu esse fwimci, õ
ínLS Wo.ytm o ehapéo do morto, nãosendo, porém, a mortal. '
l^li>!^"1^^MM^^.^fe
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íi I hora-»í,35-.»4>o5 Vk
ii 5>3$"7>*-o-9 lioras—10,30 H
II ÚTIL por ser o horário das II
11 entradas para lioje do li
^\ CINEMA PARISIENSE 11

' ***** i

. LONDRES, Í9 (A NOITÜ) - Informam
do Athenus que o Conselho 'da CorOn, ull
reunido honlon, soh a pretidenein do rei
Corolwilino, durante quatro horas, resolveu
adiar ot trabalhos e voltar a reunir-se id»
mente na Mgunda-fclra. i

Neeie dia o soberano deverá communkar
ao ConKlho quaes os resultados das con»
ferenclas que vae ter com o almirante Du
Fournet.

A primeira destas entrevista» do rei com
o commandante das esquadras aluadas roa-
lisowse hontem mesmo de noite. O almirante
Du Fournet reiterou ao soberano, de ma-
neira multo firme, o pedido dos alliados
porá que a Grécia lhes entregue todo o seu
material de guerra.

Pediu tombem o almirante Du Fournet ao
rei Constantino que tomasse em considera»
çfio quaes as conseqüências de toda a or»
dem uue poderia acarretar para a Grécia a
altitude, cada dia mais hostil, dos reservis»
ta* para com os alliados.

A esta entrevista assistiu também o chele
do gabinete, Sr. Lambrôs, que ncála altura
intorvelu para declarar que o governo Unha
resolvido mandar retirar immediatamenle to-
dos os reservistas da zona neutra creada
entrif a Novü, e a Velha Grécia, satisfazendo
assim os desejos da «Entente».

Cmquanto se realisava esta conferência
em palácio, o ministro francez, Sr. Devilie,
conferenciava com o ministro dos negócios
estrangeiros, Sr. Zalacostas.

O Sr. Zalacostas deu ao representante da
França todas as explicações a respeito da

Sirlsfio, 
por officiaes gregos, de um official

rancez numa aldeia grega.
Também o ministro explicou os motivos

que tivera para ordenar a prisão de varias
pessoas, entre as quaes a do director do jor»nal nacionalista «Patris». ! ,**. mn m

A ITALIA NA GUERRA*******

LON.M.KS,20 (A. A.> r-KÍnhora lcnl,nmsido obrigados a recuar iiIkums Itlloinelroacm llrcilct, os rumaicos continuam cum lu.das us vantagenn ua Dnljlu.
********* _

3 ií NA FRENTE OCCIDENTAL
********

LONDRES, 2» .(A N01TKI-0 ultimo com.MMlcado official, recebido de 8lr UeuultuHalf, informa iju«. os nllemilra bombardeairam, com •-.panlo.» violência, as poslçüc»brl annlcas das duas margens do Ancre Aartilharia Inglesa reapondeu com a mesma
norte, nai rct-ISci de Souchez e La Uosiiie.O» aoroplanos Inglczc», apezar do miío lem»
Kí-i!',ll.mím ••'¦•¦""" ""-'«<* «etlvos, tendoDiimbardeado os acantonanicntos c ferro-\lamdo «ue «e aproveitam o,, allemães. Kurom nc.
m? o"" 

°" '•0|">s,t01' do -nunlçíes do InU

•JÍS-íí*"'- 1fT.t¦,!n• n,ím d0 "««Proeo bom.bardeto. niai» ln enso nas reirlõcs «lo Sommo
Slgnalar. ' n° Ve dc ,m«,crta»le a as*
No sector francez *~* i

I.ONDKES, •*!»
official: (Havas) — Conimunicadl

"tirando acllvldudo da artilharia inlmicina„ duas margens do Ancre. Kespondon Ò

«Ul J aTc.¦?on,b"r*?(,o:« M «"'««as linhas «osul de Souchez e nos bombardeámos as no,¦Iç5e« allemuii na re;;ifio de La Boaséc

Ao longo da frente

0 juramento das reservis-
tas da Marinha

O Sr. almirante Alexandrino de Alencar,ministro da Marinha, dirigiu ao Sr. comman»dante Muller dos Reis, director do LloydBrasileiro, a seguinte carta, datada de 29 docorrente:"Sr. presidente da Federação Marítima,commandante Muller dos Heis — Por vossointermédio desejo sejam transmiltidos a to-dos os membros da Federação Marítima cpessoal do Lloyd Brasileiro, alistados na re-serva naval, os meus mais enthusiasticos lou-vores, pelo modo brilhante com que se con-
iíir**m.,,° <5ia da cerimonia do juramentoferimento por bala foi constatado, é aindte ,4 JLJ1ndeira' d»ndo rv>v essa forma incoutes-um outro na espadua esquerda, produziaVr^1, Prova <-c dedicação cívica e alto pa-por um tiro a queima roupa também, «Ue """'o visconde recebeu pelas costas, cuja lialaScoíssi^csi,iaha da $4*>m

tal° °u'rn°,c1uUimo ferimento foi o tiro mor-tal, capaz de produzir a morte immediata
maií fort? p"?^? * íC3Íslen.le' ft organisaçãomais forte, t foi talvez o terceiro dado nelo
gf Ba*Ptista F««o. admittindo.se ahypothese de ser o recebiáo de costas nelavictima, o quarto tiro. O projectil entro,
mczií1nd0nu!na fcri,da de 25 mii£*m d Si"-
SSriií" .de b5rdos «MK-widos, na regiãopanetal esquerda, a pouca distanca para ^drado angulo externo da vista esquerda no
ll^m frnnd° t'1-tUÍ,SCra P°r Sr50»«« POl-
hrnt T ' nda 1'efi"10 2i8°m"tica e nas palpc-
rifi» fn0,!?,100 C3qucrdoí WWaeiídb.se a ro-giao mallar correspondente.

fcssa bala fracturou o craneo. uma fractu-ra completa, que, da súlura tempora-nade^!esquerda -esténdeu-sí até a linha niiu* òècipital. loi um tiro violentíssimo. '*Us médicos, abrindo o craneo d-i vlniími.çncon r«i*«m a dura-mater aPrc,Vt« „ lo í-ma'lupti ra irregular, por onde escapou grandequantidade de substancia cerebral e foYuessc ponto descoberto o projeci desse lhotm-.vel, projectil que é d0 chumbo ,u ."'-£
cÔVfirrn,nÍasíflmCntc dcforin«^. Pesava^n-

tamn-L05; cíclalhes dcs,s<! ferimento, comple-tam-nos assim os médicos legislas : 
'

se Ím„Í- ° ,tt'ml)0\,«?1 .esquerdo esconL-ou-se solução de continuidade nl

trlotismo"
E pedindo sejaes o inlcrprcto dos meussentimentos e dos da marinha de guerra,rendo homenagem no vosso esforçado coii-curso para o exito completo da grande so-lemnidade.
Aproveito esta òpportuiiidado para rcite-rar-vos oâ meus protestos dc estima e cie-vada consideração."

***** i.

Surpresa
Dezembro -
Casa Colombo.

A questão do pão em
Portugal

ROMA, 29 (A NOITE) — O commumcaao
do generallMimo Cadorna, publicado hoje dc
manhi. Informa que a artilharia Italiana
continua, com suecesso, a difflcullar os mo»
vimentoa do inimigo desde Sarca ao valle do
Astlco.

04 austríacos bombardearam Gorizia da»
mitificando vários edifícios. Em represália
u nossas baterias bombardearam intensa-
mente diversas povouções da retaguarda das
Unhas inimigas.

ROMA, 29 (Havas) — Informa o ultimo
commuuicado do general Cadorna:"Desde Sarca até ao Astico, foram assi-
gnalados movimentos inimigos. Na frente
Giulia duelíos dc artilharia. A artilharia eas bombardas inimigas estiveram cm maioractividade na zona de Pluva e a léslo de Go-raia, mas fórum vigorosamente coiitràbati»das."

A façanha de um torpedeiro
ROMA, 29 (A NOITE) -* Informa o Alml»rantado que um doa nossos torpedeiros, na»vegando durante a noite no Adriático, de-baixo de grande temporal, penetrou na zonaondo se abrigam os navios austríacos e ob-Btruiu o canal por onde ellea ganham o maralto, Surprehendidos, os navios inimigos fl-zoram intenso fogo sobre o torpedeiro ita-liano; um contra-torpedeiro austríaco tentouvir no encontro do navio italiano, ma. nãoconseguiu.
Os austríacos nunca pensaram, por certoque um pequeno navio Italiano pudesse, so-sinho, levar a cffeito essa façanha.
Os navios inimigos que se encontram de-tides são relativamente numerosos, talvezuhb dez, '
Os trabalhos de dosobslrucçSo do canal aãonao somente multo prolongudos como tam-bem muito difficcia."m * I an
05 «ZEPPELIN» CONTRA A INGLA-

TERRA
— ¦¦¦n. - ~**3jt***^m , ...

Pormenores do ultimo «raidn

Os nossos aeroplmins atacaram vários non.
lír-.&rt"ntMJí Ahttlcmoa «-»«» «PParelho»inimigos e pcrdcmo« outros tantos."

LISBOA, 29 (A; A.) - A Associação dos sc'cvcn,,<» principalmente a3 ],
Manipuladorcs de Pão fará hoje a entrei C"'r0 °9 "í0?1»»"» ° Wm**
ao ininistro do Trabalho do Stodotb? ^S^^^^&lk

e consentia que as mi
,. sseiu a minha casi

fi^^ffe?^^ «^í Hontem fomos ao
"^l/Hhas freqüentassem1 a minha casa c

?l
,ín,.n i, 

CS d0,s S?nlos' «.ctualménte des-npiegado, quando hoje viajava em um>a Praça 11 dc Junho delle atirou-se abaixo com. ihtuito de morrer. Vendo queintento, correu atéla praia de Santa
: verificara na rua5 atirar-se ao mar,io apresentasse di-

,•„„. , ecebidos ria queda do
£onde, oram para elle solicitados osscíc.coitos da Assistência, que o medicou.

izir
• ní

i-jo que foi obstado. Como 
"apresentasse"!'

¦versos ferimentos recebidos nf S? T

„- u i , ',"" v ov;» uiiento, correu atía ba.laustrada do cáes da praia de Sanhluzia, pois a tentativa se verificara na ruado mesmo nome, tentando ati

.7 '/' ° P.'.'1?0?. a minha filha c o noi»yo, Isso e uma infâmia. Minha filha estavacom o seu noivo, Demais, isso era mo"tive ln-rn matar aquella anjo? "íu4'.°. Pa-
Como Mme. Sarah se mostrasse mais exci.asris.dessc i>on,°'=s
Quando nos retirámos cila nccresccnlonmajs. (íue tudo quanto dissj }*?%£%|íg

Numa cigarreira do morto eslavaum retratinho de Mme. Sarah
No posto da Assistência, logo que o cimiln

«lados assim quatrocentos e noventa J? nin?«

iniissa cçrcm-al, tendo o WieWniWi«do o hcmispherio cerebral esquerdo «cor"po caloso. a cam.ii-r, rmi,',.n i.,.i4J^ í. "'1.0sc.°,r

., , , .  — .W...V...U sobreo_ resultado do inquérito feito pelas í»««cia-
çoes dc classe relativamente "a 

qtiestão cio
pao.;

—»—• —¦«"*¦

um lenço de c.imiir,.;»

¦«a-w
phoreira do ouro, uma corrente cómTovH.queuas chaves,, um Pequeno canivete de esto"
Jo.vuaa Inpiseira e uma pitei», i?«Sectfe

Foram mnis arrecadados os scauintes «m»ios: um bengala com casta- 
"-*-"- oh}*

jiança dc puro, em cujo nn
Carlos Silva trazia no dédc

pia àiÍSeC^fô^^^ « Pacicn» »Vfe^ArauX^azln 
um

Drs^ Moura Brasil e Gabriel de Andrade.
üculista.s Largo da Carioca 8, sobrado."-  ******

âuicidou-se embaixo
de um trem

Entre ra

'.trajando modestár
Mr c diapJÔ'delaThfo0' Cam''?a de **
ia^s^s«*«immm

.„.„.„ IUUI9 .irrecaaaaos os í
u?*Lvf beii«ala com castão de ouro uma nl

do ouro, dentro da qual a Victima traziaretrato do Mme, Sornh, retratinho «'-
pado numa revista franceza.-
Èií llMme. Sarah está grávida * 

(?| :
MineV |arah queixa-so do quo eslú tia«'nK-do mal, de hontem para hoje Devido «V sêü

2i«5r9 °í.»edlco8 lhe aconselharamT renousodiiv^r"1"6 Mme,; Sarah # -Ç*?
O corpo do assassinado no necro»

ferio
m *> Nosncira^ rteamatIsnj#í , J JL^%^Si^S^S^n^Shoras da manhã,

no lobo occipital direito. Sua direccSo nor
.aIra°*af0Íi1-Í!lodeandee ^ 

tr*»^eifâ"ii.u.1 a aueiio c de baixo pnr;, c'ma ' asubstancia cerebral atravessada peíoproje^
„f'l™ completamente destruída. O ver-

ll ln,la,ie-r^ cs1u?r'*o completamente ch ío
da ?^l08i salTÍM0\ «h«ndo-se.destruí
mmnln 

1L.l0r?ldenna- ko lobo temporal cs-querdo, sede da penetração do nroTcitil fn
«VSJ-Tn\l:aãa* entre a Sul,l?n„cia 't -èbraí
í,mllda d,versas cstl»irohis ósseas. O íojec penetrou no craneo, acima da aigoma

a írí,,«-t«lian«(> p frontal e o temporal.'*
¦m& ,ftnai fiUC f-riu ° Sr' Carlos Araújo Silvalias costas, nao atravessou, como se i cn-sava-a principio, o pulmão'ferido,
„,cS,lernamc-nte' como so «'eduü pelas lirrcl-ras descnpçoes que fizemos do ferimento mieproduziu a morto immediata do.""ronde5 aimpressão que dava a ferida era CriveiDo interior escorria ainda um filete de snii-«ue, ns bordas do ferimento eiinegrecidâspela pólvora redobraram-se para fora TIvista esqueráa do visconde estava completa*mente congestionnda. Pcrcebin-se norfokamvMLqae ° vl3cond° '«hou os olhos no sei

outros médicos legislas e"SseliSSâmprensa deu como causa df morte- «des
&°ded^:sa ccrcbrai por s|i#

A attitude de Mme. Sarah ha dele» "¦
.• i i gacia i 0l,Chegando á delegacia, Mme. Saralí ¦<,„»

ltafsai!IM„tChüdf BhrVi, SUas filhaf W1,,„i "'ainiiae, Cybelle e a menino Si.rali, e de uma Irmã, muito agitada nervosarecolheu-se á sala de Identificação onda lei'varias crises, tendo tomado calmantes nemomento a momento madame pcrgiintava •— Como vae o Cadinhos ? 
*VI8Unwu *

Suas filhas protestavam, indignadas com areclusão. A pequena Sarah, chorosa, nmTen-d? 
1,T mae' ?-ue * ««l-ònva. Já m°d™ .da madame pediu que a fizessem sair Z-aoutra sala, indo para a do delegado. No Jofia pequeno Sarah adormeceu. Retirou-se õn*tao ix rmã de Mme. Sarah quê convidmia, sobrinhas tendo estns s cm d A ípanhariam nté o fim Mme. Sarahüm conversa, Mme. Sarah disse nn» *in«arla Carlos da Silva publicando os do-cimontos que compromettem c esmagam oalmirante. Como na snln c,n que eftavamoilos ficasse o ehapéo do\lmirn ,te, alguémpara evitar tim encontro entr0 ello e a fnmilia^^anhou o ehapéo, lcv.?ndo-o %nr*%

Dcpo^jda saJda do aliniranle par. • Ar-sanai, saiai Mme. Sarah, «empre acompanha-

A viagem do "Carlos Gomes"
As autoridades superiores tía Armada \\-veram conhecimento de que o transporte«Carlos Gomes» deixou Pernambuco com des»uno 4-capitar do Ceará,- ~ iA

*****

LONDRES, 29 (A NOITE) - „B jornaespublicam extensos pormenores sobre o ulti-mo ataque dos "Zeppelin" á Inglaterra, de-
lutas travadas

nos britanni.

¦*»-

COSLL YRBOcura *' lnflamniac5esd0!
MOURA BRASIL RM ,&¦££
~ ***> I

Dr. Francisco Eiras ) garganta
docente da FacuMuuc-2 ús 5 horas \ a^mi LAClinica damanliü - ás 10 f-éfas-^ominúá comosempre, acccssivela qualquer doente que deseje" úiinT-nuiçío dc preços. Rua S. José n. 61.

da das filhas, e já então dos seus futnrn^genros Srs. Dr. José Ribeiro de Carvalho e

gUi"dLP/r* *crua R"y Barbosa. UtC> S°"

occA«,foidde °fa& 
cS^T.n, S^í» ^

senhor -ító^íSSa.^^9 °
O almirante d Identificado

aeí? rtffit* 5ímirameÍÍ» SC

para «íue íio auto dc flagrante sei. i, n.,'ess« formalidade processual. Ja Jllnta

A nota de culpa i ' "j

A arma

Está officialmente comprovado que 03 dous«lingiveis allemães foram abatidos pelo» acropliinos britannicos e que pelo menos outro"/cppeiin" foi avariado gravemente.«Segundo informações do ultima hora, ostliriglvew faziam-se acompanhar «le uma cs-quadnlha do aeroplanos allemães que nor
raTo «rat??0' a° ^ ^^ nSo tcr'nfe

Um destes aeroplanos, typo "Folclcer", foiabatido por um aeroplano francez nas proxi»mídades de Dunkerque. Esse «pparellm eratripolado por dous tenentes de Maitaft empoder dos quaes foi encontrada umi plin*™
^OgXdr«!Taa,a(«da ^idadB dc tonar sLOxNDRLS, 29 (Havas) (Official) - As au-
íw?*1?8 ,fra",cei-"s informaram o «comino-
dore» .i„giez <le Dunkerque dc que foi aba-tido durante a tardo ui„ aeroplano tripoln-do por dou3 tenentes da Marinha allemã cmpoder dos quacs foi encontrada uma dètálhída carta topographica dc Londres. 

<,etalIla
Q que se diz em Berlim ,' ;: |

NOVA YORK, 29 (A NOITE) - Radio-gramnias de Berlim dizem que naquella ei»Pitai se ndmitte a perda de dous S.íi.^ ultimo «raid» Alisado cont"; T&St

ni?3jJoi!,naes. de ,Bci'lira cõmmemoram o fa-do de ter terminado com suecesso «..«.fmeirp ataque dos aeroplano" a lemle3 , & 
"

dl'f' ,A$ í0,inbas -«"Sadas "pelos^ «ròkkcr»"segundo declaram os próprios jornaes diLondres, foram relativamente pouca 
"Lve-

mas QS_prejnIzos são enormes '

A PIRATARIA ALLEMÃ.,
O «Leheming» e o cS. Bernardo)

a Pique .

SS 
29„ (A »»«?» - Informaçõesde Valencla, Hespanha, annunciam ouc o

Kit" ?'• dí V"por ¦•««-americano 'Le-
fer8.' orpcde,ado «••*• •"•. submarino «I-
itu deZr!.lrgi9 •aqUJe"° port0' i* P"»1»» o
EsUdtP0Uní«lt. ,UrHd° PW,,n,e • COn8», d"*

Declarou o commandante que se recusouquando intimado pelo submarino, a mandararnar a bandeira norte-americana d™«5vapor, q«e foi as8|m torpedeado e a piquôarvorando o pavilhão dos Estados Unld. s.Declarou ainda o commandante que viu omesmo submarino metter a pique o Vaiior¦nglez "8. Bernardo». Quando este nâvlo foiorpedeado, do bordo do submarino cinema-tographava-se o "S. Bernardo". v""-m*-

A GRÉCIA PERANTE A GUERRA'
O» ailiado» em Skyros

LONDRES, 29 (A NOITE) - Informa-sFõuVdestacamentos dc forças da Marin 1a tnnica desembarcara.» ,,., ilí./de S -ro ôgeu, c confiscaram os documentos dos cons,'.lados allcimio, nuslriuco c turcoOs inarinheirps inglezes ficaram de aúirãànos edifícios desses consulados. fü. . .O que diz o Exchange Telegraph

gunda-feira uma reunião collecliva/anmde J
ST- 

d^lhadm»t,»te tes exigenems dó' ;!U
Pnra que a reunião resulte satisfatória diro 'h.xcl.a,u!c Telegraph»; „ presidente 0' £binete nao sc.quiz reunir com os seus co lie-

i ^*»sr

Uma moção de apoio ao governo

trega das armas c munições exigida pelos rèprcseiilaiilcs da Entente,

PORT^üA^EA^UERRA
As medidas do governo

L1SI30A, 20 (Havçsj _" 0 govcr)io ,
a execução dc varias medidas, cnlrc as (mnesalgumas dc caracter econômico, „ «Iteração dahora legal, o encerramento dos espcctaculos ás...I lioras c n qumtupliciição dos direitos dc im-portaçao sobre objectos de luxo.

a mntnr lar..
EA1 TORNO DA GUERRA

 «a im», ,, ._
Os turcos ainda não csião sat is«

feitos

revi
umu rc\óhcr "Smith". uxvdado. ™\n.Z o?. uxydado, calibre 32.A arma continha áuatre^ caisníi. suKífrades « uma intacta, W^ula» defla-

. - . A SITUAÇÃO DA RUMANIA I-»«».*» .
O governo em Jassy,

LONDRES, 29 (A NOITE) -Radiosraohamde Bucarest annunciando que a -iede do ™verno rumaico foi transferida provisória»*mente para Jassy, na Moldavla, visto"S
ícl.be«S.t«narroraSada de SW «™te |ft

A ferrovia Cernavoda-Bucarest
LONDRES, 29 (A, A ) — s-,"L ,„

por exigências es\rkeÍ'as, \f %,^ ffi
ir 

1íam'i na/ P™*n«daaes dcSGrün s % ,*£'trada_(lo ferro q„e liga Cernavodf '**$

Outras noticias

PARIS, 29 (A NOITE) - Informam dc Pc-trogrndo que os russos estão soecorfendo normeio dos seus navios ligeiros, milhares dé V-ir-omos que lia mezes fugiram das nioiita.ihr.spara o littoral do mar Negro, pãrá evitar osmassacres c as perseguições dos turcosIisses infelizes vivem lia mezes entre as ro-
çlms do littoral, esperando que os russos os li-¦crtem. Agora, os navios russos cslão reco-lliendo os armênios, visto que os turcos osprocuram para cxterminal-os.

Algumas centenas de armênios conseguiramchegar n Trcbizonda, depois de semanas doviagens nocturnas, através dns rochasAtravés dc Nova York sábe-se que o cônsullos Estados Unidos cm Tiflcs commuiiicoii noDepartamento de listado estas mesmas infor-inações.

NOS BALKANS
********

As operações
LONDRES 2? (A A.) - Informações offi-ciaes do Salonica dizem que os francó-servioscçs italo-russos iniciaram o. combate coínbl-rnido contra os teuto-bulgaros cnlrc Tòriiovn cMakovo, na curva do Cerna.
As operações pròscgúirnm durante toda anoite com vantagens manifestas paru oi nin-cantes. *

vc^^StSit^iío^a^^V'0"-

m mm **m ^S\»*«, •** *****

~" ¦ —»aeiiirrr de Nogueira-Milhares de attestados,

Farinha Flor \
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Sanlos
Ovos frescos )

io seo Jap
Tres cidades abaladas

TOKIO, 2? (Havas) — Sentiu-se violento ler-remoto cm Kobe, Osaka e Kiòlò. Os prejuízoscausados pelo abalo são consideráveis.

ÍOuercis 
apreciar bom c puro café?

Só o PAPAGAIO

****7***7S**l

ÍÓ?|

-«—-»»»»-.
«•CnA I niiMnH»-." Cigarros populares, d*oao Lcupenço »^4.iy*,H
, ¦ , .^.,„ n. 20'J réis. com valioso.
Iuinil»q I/I1>1,'5 3i> i- .¦c.llli '

ipl>,i..;>
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crime do almirante
*»-.••

Suas novas declarações na
ilha das Cobras

MAIS PORMENORES
O almirante loi translcrido pnra a
ilha dns Cobras. Ein face das dc- .
durações dc D. Snrah o «Imironte

espera opporiuniriade para falar
•V Conhecidas as declarações gravíssimas que

lem feito D. Snrah Branco, entre ellas as
dc uma entrevista quo nos concedeu, cuja
publicação fazemos noutro logar, procura-
mns ouvir o Sr. nlmiriinlc.

S. Ex.. '1»c desde 4 lioras passara do Ar-
fccnol ele Marinha para a Ilha das Cobras
Vllal.ilhfio Naval), concedeu-nos ligeiras pa-
lavras a respeito, quando ali estivemos as
j,'i horas. De 4 lioras ato a hora em que con-
seguimos falar-lhe estivera 8. Ex.. no Uo-
l.lhão Naval, sendo, então, removido para
ii in quarto particular do hospital da ilha nas
Cubra-. Kxiictaineiitc nhi fomos falar com
o Sr. almiraiile, que se achava cercado do
•pessoas de sua família, inclusive um fulii-
ro genro, nfio o epie estivera no espectaculò
tlu hontem do Phenix.

Fizemos scicnlo S. Ex. do fim de nossa
vi-ita, isto é, tendo D.'Sarah nos çencedido*timn cul revista, na qual, como dissemos,
vraves necusações lhe furam feitas, precisa-
vamos ouvir a sua defesa a respeito. O Sr.
almirante, Iranqulllo, alisolutnmcuto tron-
jiuillo, como si não experlmciitnsso a senso-
tão nngustiosa dc uma tragédia cniticloniintc
tomo a ela noile passada, disse-nos:

Ku nada tenho n dizer a A NOIIIv.
'Aquella senhora pôde dizer o que liem lhe'
nprouverí Quando for opportunldnde direi
amplamente a respeito. Agora, não respon-
lio a Infâmias, n calumuitis. Quem me co-
íilicec liem me poderá julgar ante semellian-
vs desaforos.

tlue eu vivesse tt custa do Sr. Silva — cx-
rlamou S. K:c.l Une eu recebesse abono de
liotus promissórias I — continuou. Tudo islo
à irrisório. Eu nada tenho a dizer.

Mas, Sr. almirante, D. Sarah fala ca-
legòricamente; esboça fados e occorrcncins,
jrom uma seqüência dc detalhes que, certa-
incute, impressionam. V. Ex. não pôde, pois,
jlizer, ao monos, alguma cousa quc vá ao cn-
fontro de taes declarações ?

, —Nada.' O Sr. almiraiile Uteptista Franco ínanti-
nha a mesma altitude do nosso primeiro cn-
tonlro. Todas as revelações que lhe fize-
•nor, foram recebidas com uni Ira:--nillidadc'd- 

pasmar. Por fim S. Kx. nos ei. e:
Olhe; o senhor quer ter algumas infor-

inações mais detalhadas? Procure os meus
advogados Di'!H---I*i*«**t'*rtccr'iTorgcs e Nicanor"Nascimento. Estes poderão dizer alguma
cousa mais o respeito. .

íamos a descer as escadas do hospital
íjuando S. Ex. nos atleantou :' — Olhe; ali está um homem (c apontou-
nos um cavalheiro que estava cni sua com-
•panliin) a quem elevo alugueis dc moveis e
«juc ultiinamcnto fechava commigo negocio
tlc venda elos mesmos a prestações. Ganho
cerca dc 2:0008 c com este dinheiro tenho
vivido, sem precisar de auxílios dc outrem.
Basta.' Eu não quero c não preciso falar.
Opportunamcntc diiei tudo quanto for preci-

: so para desmanchar calumnias.
,'i".. .0 ¦" chátifíeur» de/ Mmc. Baptista

Franco iaz terríveis declarações
' Enlre as pessoas referidas por Mme, Ba-
ftllsta Franco como testemunhas dos terri-
Veis fartos dos quaes aceusa seu marido está
o '•cliauffeur" Herculano Albuquerque Silvn,
«pie era tlc confiança da casa do Sr. Carlos
Silva. Por isso a policia vae ouvil-o.

Antes disso, porénvprocurámos saber quaes
seriam suas declarações.

 E> verdade Indo quc a senhora diz, «le-
cltirou o "cliauffeur", «inc é um rapaz sympa-
thico. forte, de physionomia iutcUlgcutc,
respondendo ás nossas perguntas.

Perguntámos cm seguida si Herculano Al-
liuquerque Silva, è o seu nome, poderia preci-
sar tilituiis pontos. . Sim. Ainda o mez passado fui levar a
"casa do almirante, parti lhe ser entregue em

. mão própria, um cnvcloppe, que a senhora inc
entregou, dizendo: "Cuidado, que ó «Unhei-
ro". íi ainda honlem, nccresccntou o "chauf-
•fciir", fui levar o Sr. Carlos, de automóvel,
.d uma casa de moveis da rua do Cattete, a'primeira «nie vae para aquella rua, ao lado
ksquerdo, onde o Sr. Carlos comprou diversos
inoveis, mandando que os conduzissem á rua
beucrnl Pòlydoro ri. 102, onde mora o almi-
''i-Ierculàno 

Silva, o "cliauffeur", salientou
ainda que um seu primo, dc nome Dainasccno
de Oliveira, que fora durante muilo tempo
empregado da casa, poderia muito mais por-
aicnòrisàr. , , Até a casa onde mora o almiraiile, ter-
hiinou o "cliauffeur", que dc momento a mo-
«y-.cnlo lamentava a morte do seu patrão, é
íl'ianea'da pelo Sr Carlos. Poi elle quem ar-
Janjoíi uma caria dc fiança para o almirante,
ioni o Sr. Caio Martins, negociante na rua
Senador Vergueiro, si não me falha a me-
inoria. Mas, emfim, quem melhor sabe disso
é o meu primo Dauiasceno.

O auto 71

Tol por Isso qno A nossa redacção compn-
recernm alguns cavalheiros, iivlsando-iios do
que o referido cofre podia ser pliotograpluido,ali mesmo, A porta, onde sc achava em um
automóvel.

Miologropliiido o cofre, foi dc novo posto no
mesmo lugar, oude sc acuava, no palaeele vis-
coude do Silvn.

O almirante Baptista Franco devia
ser recolhido a uma praça do

guerra? 
i ' (

A resolução de se mandar recolher, preso,
k ilha das Cobras, o Sr, almiraiile Ilaplisla
Franco, autor de um crime absolutamente cl-
vil c praticado fura dc praça do guerra, ou
estabelecimento mililar, está servindo n com-
meutai ios diversos, prevalecendo n opinião
de quc n policia havia andado erradamente.

Segundo é presumpção, mesmo cm rodas
de militares, os reformados perdem umas
lantus prerogativas para serem considerados
menos militarc» do quc pensionistas do Es-
tado, com .honras que lhes são asseguradas
como premio dos serviços quc prestaram ú
nação.

Tnnlo deve ser assim quc, os reformados,
cm .caso dc condciiiuação a mais de dous un-
nos, continuam a fiosar das honras «pie lhes
foram outorgadas com o aclo «le reforma, no
passo que um official da acllva, cm caso
idêntico, perde completamente os seus bor-
dados ou galões.

Ha, pois, uma grande disllncção, nesse
ponto, entro os militares reformados e os
da activa, e dessa distlucaão nasço a razão
por que cslti sendo considerada Illcgal a prl-6t"io do Sr. almiraiile reformado Bàptlsth
Franco, numa .praça dc guerra,

A residência da viclima & larde. A
.. cerimonia da cncommendação do

corpo ;
A' tarde avaliado era o numero dc pessoas

presentes k residência do morlo, o capitalis-
ta Araújo Silva.

Em torno da cça e aos cantos viam-semuitas flores, muitas coroas.
A todo momento affluiani ao palaccle darua lluy Barbosa mais convidados, amigos c

parentes da vietima da scena dc sangue.
E lá fora, na rua, onde se enfileiravam

carros c automóveis, unia nvultada massa decuriosos, pessoas do povo, permanecia, dc-fronte k casa, a commcutar os suecessos da
véspera. Momenlos antes de sair o enterro,
procedeu um padre k cerimonia religiosa daciicomnieiiiltição do corpo.

No silencio da sala, ao crepltar dos cirlos
accesos, ouvia-se a oração do sacerdote, bal-Iniciada, fuuebrcmente, conimovcdoromentc.
Em torno, os assistentes, dc joelhos, acom-
banhavam o sacerdote cm sua oração oeeul-
tt.ndo alguns, com os lenços, os olhos ondeas lagrimas despontavam. Soluços abafados,
o ultima phrase da prece pronunciada, cm voz
mais alia, pelo representante da religião ca-tholiea, c a solemnidade findou.

Fechado o caixão, teve inicio O saimento
do cortejo fúnebre.

¦ m— i—¦

O r.hauffciir" Herculano, elo automóvel
particular elo palaccle visconde dc Silva, ii". 71,
íníra confirmai' o quanto seu patrão estimava
fclnie. Sarah, mostrou-nos a chapa que o bello
líJandaúlet" traz á portinliola. 

'E' uma ehti-*** tlc ouro com o nome "Sarah".

E' requerida ao juiz da Provédorii
Araiijfabertura do coire do Sr.

Silva A
O advogado Ur. Arthur Possolo requercu

íio juiz ela Provcdoria fosse procedida eom
tis formalidades legaes á abertura do cofre
que tillegou existir no palaccle Araújo Silvn,
A rua Ruy Barbosa, sendo os documentos de
propriedade do finado, ali existentes, de
grande valor, ápprchendidos e levados a iun
dos bancos da nossa praça, o que o juiz cs-
colhesse, onde ficariam depositados alé ul
Jc.riorcs deliberações.

Como o juiz jú sc houvesse retirado para
á sua residência, para ali foi levada a peli
ção, por um funecionario do cartório.

Hccebendo-a, o juiz deferiu, determinando
que a íormalieliule fosse enectuada no pala
tíete dn rua Ruy Barbosa, ãs 17 horas,

A tiaslatèaçâo do cadáver do necro-
terio i

l.ogn depois da necropsia, recomposto, ves
tido com um terno de castiça, foi o corpo do
capitalista Araújo Silva removido em uma
ambulância funerária da Assistência Muni-
cipal para a residência de Mmc. Baptista

Franco, ti rua Ruy Barbosa.
Acompanharam o corpo na ambulância o Dr.

Machado Coelho, amigo intimo do morlo, quc
foi lambem quem ajudou a vestir o cadáver!
os Srs. .losé Belicha e Possolo, tambem das
relações do capitalista.

Na oceasião em quc saia o corpo, talvez
por engano, chegou ao necrotério uma ritjúis
sima coréia dc flores naturaes, que foi mau--dada levar ti residência do morto. Em duas
filas longas, liam-se os seguintes «lizercs:

r— "Ao meti adorado Carlos, saudades tlc Sa-
rnli".

O cofre do testamento. Com receio
de suppostos herdeiros |

Amigos de Mmc. Sarah, ouvindo dizer quehaviam surgido, ou estavam pnra surgir sup-
,1'oslos herdeiros do millionario Carlos Silva,

fom 
a intenção tle desfazer o seu testamento,ralaram tíe resguardar os interesses da mes-

jfna seiihdra, retirando o cofre que guarda oitesfirtncnlo para logar seguro,.«lei quo por au-loridnde competente seja elle aberto.

Foi preso pelo policia do 23» dislriclo o
nacional José da Silva, o qual; passando
pela rua Citrolinn Machado ll. !Í10, quittiu-da de propriedade do turco Roquo Simão,
furtou uma cesta com ovos,

¦ mu» ¦

Exoneração e nomeação
na Justiça

O Sr. ministro do Interior concedeu a exo-
ncrnçlío que pediu o Dr. Cassio Barbosa dc
Rezende do logar dc ajudante do medico
deinographisto da Directoria Geral dc Saude
Publica, nomeando para esse logar, iríteri-
namente, o Sr,. Dr. José Bonifácio Para-
nbos da Costa.
•"————¦— i mu— i
Escala de navios brasilei-
ros nos portos mexicanos

O Sr. ministro da Fazenda transjhittiu ao
seu collega da Viação o officio do Minis-
terio do Exterior que acompanha n propôs-ta do governo mexicano para que os navios
brasileiros que viajam para os Estados Uni-
dos toquem nos porlos da Republica do Me-
xico.

TTTTI— '

KA CÂMARA'** t

O Sr. deputado Sarmento
faz um longo discurso
sobre a nossa politica

internacional
Durante a lima do expediente occupou lioje,

a tribuna dn Câmara o Sr, Alborto sarmento,
que discursou em torno dc um requerimento
lin illiin apresentado pelo Sr, Maurício dc La-
cerda.

Depois de farer o histórico dn Conferência
Naval de Londres e dos intuitos quo n deter.
minaram, declarou quc o llrasil mio so fez rc-
presentar na mesma, porquanto das naçfics da
America, apenas os listados Unidos nli figura-
ram, c multo embora a conferência por um
dos seus artigos permiltissc n ndhosão «lc ou-
tros paizes, o llrasil min ndherlti, Quanto o
extensão do bloqueio, declarou o orador que o
Prusil ostensivamente não o tinha acceito ou
íiptllldo, Ilmitiiudo-so apenas a runs.deral-o
como uma conscqiiencia da guerra c examinar
os interesses brasileiros nilles envolvidos.

Ncslo ponto o Sr, Sarmento tem opportunl-
dade dc sc referir ainda ft Conforcncla «Ic Lon.
dres, afim dc mostrar quc a mesma, pelas con-
lingeiiciits ncliities, foi alterada e, finalmciilc
deuuncindtis pelos paizes signatário*. 1'rlsa
esta rirciimstancia pani ter o ensejo do lem-
luar quc a denuncia daquella Conferência não
implica um menosprezo aos princípios básicos
do direito internacional, porquanto aquelle
acto significou apenas o espirito liberal c a
cultura jurídica dc povos quc então se acha-
vam cm completa paz, Deante da denuncia a
que sc refere as nações recorreram naturalmcn-
tc ao seu direito antigo, declarando em vigor
regras abolidas após a alludlda Conferência.
O orador quer, porém, lembrar tt Câmara queo llrasil até hojo não praticou nenhum neto
pelo qual reconhecesse c npprovassc as regras
postas cm vigor pelos bclligerantes, Prova
eloqüente de quanto diz estu na noia quc le á
Câmara, do nosso miiiislro em Londres, nota
cm que o Sr. Fontoura Xavier, a propósito do
commercio do café, depois dc suggerir. timpa-
nulo pelas estatísticas diversos medidas no
governo inglez, nccenluou, fazendo suas justasreclamações, «jue o nosso paiz pretendia ape-
nas estabelecer um "inodus.vlvendi", porquan-
to o espirito dn nota que redigia não siguifi-
cava de maneira alguma acceilação das moder-
nas praxes das nações bclligerantes.

O Sr. Alberto Sarmento cita esta nota para
que os scus collcgas c o paiz saibam quc a
nossa diplomacia não sc tem descurado dc as-
sumptòs quc dizem tão de perto com o interes-
sc nacional. Demais, si assim não fosse, a bon-
cada de S, Paulo, o Kstndo mais empenhado no
exilo das negociações não assumiria, como
tem assumido, uma attilude dc silencio con-
finntc.

Analysa em seguida ns providencias Inglc-
zas quanto k csporlaçfio do café e, referindo-se
a limitação estabelecida, pergunta si n mesma
è offcnsiva, depois de haver mencionado o fa-
cio de se triplicar a exportação do café pnra
os porlos da Scandinavia, que serviam nssim
dc verdadeiros entrepostos do commercio «los
impérios centraes. Não hesita o orador cm di-
zer que o acto inglez, sob o ponlo de vista do
direito puro, pódc ser criticado, mas não prati-
comente, como conseqüência natural quc é da
guerra c dc suas duras necessidades,

(Aqui foi suspenso por alguns minutos o dis-
curso do Sr. Sarmento; estava esgotada a hora
do expediente.)

Como não houvesse numero para votações,
di da novamente a palavra a S. Ex., o orador
passou a tratar da lista negra.

Inicia esta segunda parto dizendo núo scr
verdade que só os alliados hajam adoptado
aquelle processo. Os impérios centraes fazem
o inesmo, tlentro da pequena acção permittida
pelo cerco dos adversários, tanto assim que a
Suissa, pelo seu governo e Congresso varias
vezes tein levado reclamações k Allemanlia.

O Sr. Sarmento não quer justificar nenhum
dos bclligerantes, nem admitlir taes excessos
qne se afastam das normas do direito, mas
apenas recordar quc os paizes que os praticam
procuram dar explicações aos prejudicados.
Diz ter informações do Ministério do Exterior
que o autorisam n declarar «me o Brasil tem
sido allcndido em suas reclamações relativas
á lista negra, onde figuram muitas firmas que
si até hoje não recorreram ao Itamaraty é por-
que reconhecem a justiça com que ali foram
incluídas, Enumerou as firmas favorecidas
dc posterior exclusão, graças As justificadas
reclamações da nossa cliaii.cellaria e conclue
seu discurso fazendo nllusão a um artigo de"Le Temps", conimcntando elogiosamente a
altitude com que as nações sul-americanas, es-
pecialmente o Brasil encararam o estabeleci-
mento da "black list .

O orador foi cumprimentado,• —i*f*r- i

Para apparelhar o Lloyd
no serviço de drenagem
O Sr. miiiislro da Fazenda, afim de queo Lloyd Brasileiro fique apparelhado para

qualquer serviço dc drenagem, requisitou do
Ministério da Viação os materiaes quc fazem
parte do grupo do draga "Magé" e que são
os seguintes : uma draga dc sucção, com
os pertences sobresalcnles; uma chata n. 4,
uma lancha, uma baleeira e os rebocadores"Saraptihy" c "Iguassn".;
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Um projecto do Sr. Álvaro
fpapüsía

Sobre a mesa da Câmara deixou o Sr.
deputado Álvaro Baptista o seguinte pro-
jceto :"São considerados de ulilidade publica o
Instituto Histórico c Geograpbico da Capital
Federal c os institutos idênticos situados em
outras cidades do Brasil, a Academia dc Al-
tos Estudos, fundada pelo dito Instituto His-
torico.e todas as academias ou faculdades em
que seja administrado ensino superior.

Paragrapho único. Os diplomas ou títulos
conferidos pelos institutos mencionados no
artigo antecedente não conferem aos seus
portadores privilegio algum."
•"" "»¦-•—' "i mmr» i % "*m— ¦ ¦ ¦¦'"¦¦¦¦i ¦¦¦¦¦¦

Nomeações para
Contabilidade da

uerra

a

Por acto de hoje o general Caetano dc Fa-
ria fez as nomeações para preenchimento dns
tres vagas do 4o official existentes na Dire-
ctoiia de Contabilidade da Guerra. Essas
nomeações reçairam sobre os tres primeirosclassificados no concurso ultimamente bavi-
do, Srs. Isolino Alonso, Atlhemar Rocha e
Oscar Bandeira.

**¦»*»
Os voluntários de um e

dous annos
Só app&psc&r-am quapei-rta e

Hoje, ultime» dia ela inscripção, inscreve-
xamj-se na 5" região como voluntários de
classe do uni « dous annos 24 cidadãos, que;
sommados aos 18, dão o total de 411, Desses

foram julgados «pios pu« o Mi-via» ftl.,.

ela
soi
mi,

Os marinheiros allemães
internados na ilha de

Martin Garcia
BUENOS AIRES, 29 (A. A.) - Hoje,

pela manhã, o ministro da Allemanha nesta-
capital, conde clc Lii);faiiin;, conferenciou
longamente com o ,Dr. Frederico Alvatez
Toledo, ministro da Marinha, sobre a trans-
ferencia, para a povoação cíc Atalaya, dos
marinheiros allemães que se acham 

'interna-

dos na ilha clc Martin Garcia.
¦ «mi— 

O direito de voto
aos estrangeiros

'A Liga do Commercio recebeu lioje o
seguinte officio:

lllmo. Sr. secretario da Liga do Commer-
cio. Agradeço a honra dc vosso officio dc
24 dc novembro, appellándo, cm nome da
corporação, para os meus esforços em fa-
vol' do voto municipal do estrangeiro. E'
uma idéa justa, perfeitamente constitucio-
nal, que tenho defendido mais de lima vez
e que, mais cedo ou mais tarde, se tomará
em realidade proveitosa para a administra-
ção local.

Aliás esse "direito ao voto municipal do cs-
trangeiro 6 cousa velha, pac'ifica, existindo
sem inconveniente e sem eshanhezas em
mais de dous terços dos Estados da Fe-
deração.

Acceilac a minha franca solidariedade 
'e

os protestos de estima pela vossa associa-
ção.  (Av) I. Gonçalves Maia, deputaJo
federal. 

' 
, ,,y....

— »-«^BB*» *— ni

Fallecimeníos em
Minas

JUIZ DE FORA, 20 (A. A.) e Falleecram
nesta cidade o Dr. Felippe Husíamente, me-
dico residente no iminioiplo dc Palmyra; D,
Rosa Flora Dtittore, na edade de 72 annos,
esposa do capitalista 'Basilio Dottorc, c o
Sr. Eloy José Vieira, comincrciantc e sogro
do Dr. Noraldiiis) Lima, official «lc .gabinete
do Dr. Thcodomiro Santiago, secretario da
Fazenda.

PASSA QUATRO, 29 (A. A.) sH Falleceu
aqui o menino Altino, filho do Sr, Altino
ültoni, funecionario dos Correios.

BELLO HORIZONTE, 2!» (A. A.) —. Falle-
ceu iiesla capital a Sra. D. Olympi.i .Tudicc
Gomes ele Souza, sogrti elo Dr. Olintlo Nelem.
¦.¦¦¦¦-¦¦¦— i... , , .. | i^g^i ¦ ¦ i mm mi

Recomeçou a funceão do
guindaste da Agricultura

O Sr. miiiislro da Agricultura mandou esta
tarde, lavrai/, portaria, suspendendo, por 80
dias, o auxiliar do Serviço ia Ioformaçõe* José
d» Oliveira Almeida* - —' •;

A GOERRA1
A ALLEMANHA ESTA' COM MEDO

DA HOLLANDA h
A deaortucao doi ctvU belgas con-

tinua • i i . .„ '¦ "

LONDRES, 2» (A NOITE) — Informa um
correspondente em Amsterdam:"Oi allemles e.itfii* abrindo trlnclieirai ao
longo da fronteira liollande» e collocando
petas de artilharia apontada» pnra a Hollau-
aa, O (acto causa aqui grande estranh«ia e
eeti tendo vivamente rummontado. Parece queoa allemães temem um ataque de parlo da
Hollanda,

Ai noticiai recebldai da Bélgica aão cada
rtt mais. cntristeccdorai, Von IlUilug con-
linua a deportar os civis belgas, de todas ns
classes, etladc* e lesos. Oi aoldudoa allemães
Invadem ni cisai, durante a noite, para agar-
rar ai auas viclima* quando ellai dormem.

Centena» de belgai fogem na direccio da
Uollanda e passam a fronteira, correndo orisco dc icr fogucados pelai lancha* alie-
mio! quc percorrem o Escalda ou de ser
elcctrocutadoi pela* barreiras de Nos electri-
coa quo correm ao longo do toda a fronteira,"
A independência da Liiliuania c da
Curlandia , ;
NOVA YORK, 29 (A NOITE)' H Segundo

informuçõei aqui rccebidsi de Amsteidam, a
Allemanha o a Austria vão proclamar poreatci dia* a independência da Lithuania, Es-
sa cerimonia ainda não foi realliuda devido
ao fallcclmento do imperador Francisco José.

Ao meamo tempo vao ser restabelecido o
ducado da Curlandia, que será dado a um
príncipe allemão,

A Allemanha, promovendo a Independência
da Lilhunnla o dn Curlandia, pretende crear
uma verdadeira barreira para dividil-a da
ltussla. ,

O, teNcw-CasÜií» a pique  ;
NOVA VORK, 29 (A NOITE) •- Iníormam

de Berlim quo o cruzador inglez "Neir-Cas-
tle" bateu em uma mina no dia 15 do cor-
rente, indo a pique immcdiatamente,

Da trlpolaeão do ".Ncw-CaBtIo" morreram
27 homens e 47 ficaram feridos. O* restantes
aalvaram-se.
Uma Conferência Parlamentar

Franco-Italiana
ROMA, 29 (A NOITE) - Roiiiic-sc'-cTri Ro-

ma, cm dezembro próximo, a Conferência
Parlamentar Franco-ltnliaua,

Sabe-se (íue virão a esta capilal, entre on-
tros, os parlamentares francezes {irs Clé-'iiicnceau, Pichou c Uarlliou. , -
As reuniões secretas da Câmara ¦

franceza
PARIS, 29 (A NOITE) == Os jornaes, re-

ferlndo-se á sessão secreta rcalisada hontem
na Câmara, dizem «íue os deputados pude-ram intclrar-sc completamente da siluae-ão
bulkaiiica e dc oulros assuniptos dc palpi-tante aclualidadc,
A Allemanlia insaciável!

HAVRE, 29 (Havas) - Além da contribui-
çao dc guerra de 480 milhões, lançada sobre
a Bélgica ha dias, uni decreto allcmão exige
ainda o pagamento mensal dc dez milhões,
O kaiser não assistirá aos funeraes <

de Francisco Jos5 , ^,. ,«
LOiNDRES, 29 (Havas) sè Informações Té-

cobidas dc Vienna dizem «íue chegaram ali,
afim tle assistirem aos funernes do imperaor
Francisco José, o rei Fernando e o príncipeBoris da Bulgária.

Do Amsterdam dizem, segundo despachos
dc Berlim, que o imperador Guilherme che-
gou tambem hontem a Vienna e, depois de
ter deposto uma coroa sobre o ferotro. pe-rante o qual orou durante alguns momentos,
visitou os novos soberanos austro-liungaros.
Como, porem, os médicos não consentissem
que assistisse no funeral, visto estar ligeira-
mente constipado, o kaíser regressou á noite
a Berlim,
O almirante Jellicoe deixa o com-

mando da esquadra ingleza
LONDRES, 29 (Havas) — O primeiro lord

do Almirautiido, Sr. Arthur Balfour, annun-
ciou na Gamara dos Coinniiuis que o alriii-rante Joe Jellicoe acabava dc scr nomeado
primeiro lord naval. Para o substituir nocomniando da grande esquadra britaniilca foinomeado o almirante Bcalty,
Uma victoria dos russos • : !

PETROGRADO, 29 (Havas) (Official) r-Astropas russas, avançando contra as linhas
teutonicas a loste o a sul do Klrlibaba, aosul dos Carpathos, capturaram uma-cadeia
de alturas importantes, fazendo 711 pilsio-nclros,

mu——*

O SENADO |A Camarà em sessão
E V couta va« «té SSo S1l-\

vestra

A reforma do Acre
Presidência do Sr. Filiano Sanlos.- Com a

meseuçn do £.1 senadores abre-se a cessão,
Lida e ujiprovada a neta du sessão anterior,
passou-se uo cxiicdlciite, «inc constou dn rc-
messa du proposlçtlcs du Cumaru e parecer da
foiiiinlssãi» do finanças sobre as emendas
apresentadas ao orcumeiito da Guerra. An-
iiunclnda a ordem «lt» dia, foi encerrada «
discussão única do projecto do Senado, «jue
pioroga a actual sessão legislativa até Ul dc
dezembro próximo.

Entrou cm segunda discussão o projecto so-
bre u reforma do Acre. O Sr. Lopes Gonral-
ves pediu a palavra c começou a dlsiiitil-o.
Sendo avisado de que havia numero e con-
simulo a ordem do dia de matéria orçamenta-
ria, S. Ex, requercu n inversão delia. O Sc-
nado approvoit o seu requerimento, O Sr. Ur-
bn uo Sanlos, poz, então, cm votação, a pro-
rogução da sessão legislativa, que foi appro-
viida.. Auuunclada a segunda discussão do
proposição da Câmara n. 79, o Sr, Francisco
Sá levantou uma questão de ordem, pois cm
se discutindo outras matérias, a discussão
sobre o Acre, ficava, "ipso facto", suspensa, o
«inc é contrario no regimento. O Sr, Urbano
Santos concorda com o orador.

O Sr, Lopes Gonçalves explicou quc apenas
teve em mira favorecer a matéria orçamentaria,
O Sr. Urbano declarou que uma vez havendo
requerimento para se discutir a matéria orça-
lucntaria, ia pol-u cm discussão, Ll cm segui-
da foi votado em segunda discussão o orçaiiien-
to da receita, com todas as emendas. Foi tudo
approvado, Quando o presidente quiz proscgulr
na votação verificou não haver numero. Con-
linuou culão a discussão sobre a reforma do
Acre.

O Sr. Lopes Gonçalves continuou a discutil-a,
reeditando todos os argumentos honlem apre-
sentados contra o projecto, quc prejudica
cnorniciiiciite os interesses dc Amazonas, sc--fundo n convicção de S. lix.

O Sr. Lopes Gonçalves terminou o seu lon-
go discurso ás 16 horas c meia. Foi encerra-
ela a discussão sobre a reforma do Acre.

A essa hora, além da mesa, só sc encontra-
va no recinto do Senado o paciente Sr, Xn-
vier dn Silva.

Anuuiiciada a discussão sobre o projeclo
que fixa ns forças dc mar para o próximo an-
no, foi npreesntada uma emenda. Por isso
foram suspensas a discussão c a sessão.

¦ mu— t
Toma gráo amanhã, as 11 horas, nn Facul-

datlc Livre de Direito, o nosso antigo coltc-
ga de imprensa Bento de Campos Mello,

, Não houve numei-o pai*avotações
Sob o presidência do Sr. Cosia Ribeiro feillida o iippruvinla sem debate a neta dn sisiiAoanterior. Do expediente constavam nponas oa

parecerei honlcm nulfliinuos pola coiniiiIssAouo liiianças. Como não houvesse número paruvllaçues, ficaram sobre a mesa tres prole-»cto»! um do Sr. Álvaro Htiptislu, oulro do Sr.iJoaquim Osório e, flnnlínonte, um do Sr. Fodro Moae.vr, ja publicado.
ISsgolou a hora du expedleiilu o Sr. Alber-lo Sarmento, em discurso de Informação nmrequerimento onde o Sr. Maurício tle LacerdaIndagava da altitude du governo, em lace docerlos fados decorrentes da conflagração caironéu,
Nfio havendo então numero para írotnpõov

Ijassou-so íi urdem do dln, ficando cncéirii-
dns as discussões do vario» projeclos sobro
licenças, e declarando niillos, dc pleno direito,
os contratos* celebrados com os agonies dó
poder executivo, desde que das suas cláusulas
não conste qual a lei que os auiorisa, teiiilu o
Sr. Jlisliniauo Serpa requerido a volta deslo
projecto A comniissão de finanças; catlibolc-
ccntlo a multa dc Mui? a 1 iüdiiçí sobro cada lo-
«'oiiiotiva quc trafegai* sem o uso dos iipparc*
Ihos {preventivos conlra a propagação do in«ceudio; pondo em disponibilidade o professo**da cadeira de historia das bellas tules, tia Es>cola dc Uelliis Artes. Francisco Ignacio Marcon<
des II. de Mello;e autorisando a abrir, pelo MUnislcrio da Fazenda, o credito especial da
1,5413:2211;711, afim de ser legitimada a des-
pesa feita com o pagamento do pcrconlàgeriaa empregados de alfândegas, relativos ao excr.;
cicio de 1018.

Pedindo em seguida a palavra para uniii
explicação pessoal o Sr, Albcrlo Sarmento
concluiu o discurso quc Iniciara á hora do ex«
pcdlenlc,

O Sr. Jcronymo Monteiro, numa explica»
ção pessoal, procurou provar á Cauiara quonão teve intuitos subalternos combatendo anomeação do escrivão para tt coilectoria fc-
tlcral de Alegre, no Espirito Santo. Ii nadti'
mais houve.

•mt—m.
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O julgamento do «AUarra-
bista», no S apre mo, em

sessão secreta
O Supremo Tribunal Federal julgou hoje, emsessão secreta, o recurso interposto pelo Dr,

Silva Gosla, procurador criminal da Republica,
da inipromuicia lavrada pelo juiz federal, da1» Varo,, do.réo Francisco Rodrigues de Paiva,
alcunhado "O nlfarrabista", que furtou várioslivros do archivo da Câmara.

As commissões do
Senado

O pr®jecío sobre sorteio
militar soSfreu o primeiro

A commissão de finanças reuntu-sc hoje, eresolveu assignar os parcecres do Sr. João
Luiz Alves, favorável á concessão de licença
a vários funecionarios públicos.¦ Tambc-ai esteve reunida a commissão dc jus-tiça c legislação. O Sr. Arthur Lemos apresen-
tou o seu parecer relativo ao projecto da com.
missão de constituição c diplomacia, referente
«o sorteio militar, projecto este baseado numa
indicação do Sr. Erico Coelho.

O.parecer do Sr, Lemos 6 contrario ao pro-
jecto pejas seguintes razões:

Primeiro, porque o serviço mililar, lia falta
de voluntários, compete ao Exercito o Guar-
da Nacional; segundo, porque o governo pódcsortear cidadãos parti preencherem os ela-
ros, c terceiro, porque, mesmo abolido pela
Constituição o recrutamento, os claros devem
ser 'preenchidos tambem por guardas da mi-
licia ei vi eu.

A commissão não deliberou Iioje,sobi'c o proje-cto referente ao Tribunal tlc Contas, quc anudn
a tlcnomhiação dos «eus direetores, por ter pe-tiido vista delle o Sr. Arthur Lemos.

»—¦«•**•»_ , ii ....

0 DIA MONETÁRIO
O cambio abriu ás taxas de 11 27]32 e

11 7|8 d., nos bancos estrangeiros, c a
11 29182 d. no Banco :do Brasil; mais tarde,
este Aanco sacava apenas a esla taxo, paraa mala de amanhã, e-a 11 7|8 para as outras.
Ao'.fechamento .os Lanços estrangeiros sa-
cavam.a 11 27|32, Pura os esterlinos houve
negócios,a 21?..As-vendas de hoje, para apo-
lices, foram nm pouco mais desenvolvidas,
por ser .anitriihã • ultimo -dia do trnnsfereu-
cia jdcsle auno. Houve negócios até paraapólices extraviadas, -As geraes, antigas, co-
iaram-sa de 810$ « 81051 as da emissão de
1912, «le ;80i§ a 805?, e. as do 1915, em sua
maioria, dc 800? a 802?.: Para os papeis de
especulação limive negócios para SOO acções

-das Terras e Cptonisatão,..» 7S250, e para40p "debDiitures*' éo Sane* União ám São
i PmvM, * 1è*m. - -

0 despacho collectivo foi
adiado

O Sr. presidente meflhorou
O Sr. presidente dá Republica só liojc

desceu de scus aposentos particulares do pa-
lacio do Cattete, deteudo-sc no salão du des-
pachos algum tempo cm estudo dc papeis
para o despacho collectivo, quc íicou, por
ísáo, transferido para amanhã. S. 'Ex. 

re-
cebeu cm audiências particulares o Sr. mi-
nistro da Marinha, o senador Alcindo Gua-
nabara, e os Srs. Drs. Azevedo Junior c
Mario Reis, delegados da Associação Com-
mercial dc Santos, que foram acompanhados
dos deputados Álvaro dc Carvalho c .Galeão
Carvalhal.:

i mu— i

Bandos de borboletas passam
por Cascavel

CASCAVEL (S. PAULO), 29 (Serviço espe-
ciai da A NOITE) — Tèm causado verdadeiro
espanto os bandos de borboletas amarcllas,
dc tamanho regular, «pie passaram por aqui,
com direcção de éste, nntc-lioiiteiri, hontem c
hoje pela manhã.

¦ mU— t
AVIAÇÃO NAVAií

0 tenente Delamare faz proezas
na balisa de Guanabara

com o "C 2"
Após o "raid" dc hoje feilo para A NOI-

TE, pelo tenente Dojmjiare, S. S, foi a uma
das ilhas próximas k das Enxadas, buscar o
commniidaule daquella praça da Armada. Co-
mo o referido official já tivesse embarcado
para a ilha num rebocador, aquelle piloto ai-
çou novo vôo, apanhando fortíssimo stidocs-
te quc atirou o seu apparelho para Nietlicrq.v,

A uma oltuifi approximada dc 500 metros
o motor soffreu um pequeno desarranjo, sen-
do obrigado a planar em frente á cidade vi-
siulia, O tenente Delamare, calmo, esteve
cerca de 40 mj*uitos uo mar reparando o seu
apparelho, «laudo cm seguida contado, fa-
zeiido optima "decollagc". Minutos depois
plauava junto ao hangar da ilha das En-'
xadas.

Os submersiveisvão ser
limpos

Em dias da próxima semana os Ires sub-
mersiveis vão scr recolhidos ao dique flu-
cluautc "Affonso Penna", para soffrer uma
completa limpeza do casco.—¦ Tf***" *

Of im
O Sr. deputado Joaquim Osório deixou

sobre a nicsa da Câmara um longo projectoregulando e definindo ti fórmula "utilidade
publica".

E' esle o art, 1° do alludido projeclo :"Eiitendem-se de utilidade publica os in-
stituições fundadas eque sc fundarem, den-
tro da Constituição Federal c leis vigentes
do paiz, para a defesa nacional, fins de edu-
cação c instrucção, c as quc forem destina-
das á cultura civica, physiea e. á animação
ás letras, artes, scicncias, á agricultura; in-
dustria c ao commercio."

Depois de enumerar os requisitos indis-
pensaveis ao acto decretatorio de utilidade
publica, cita o projecto como favores conce-
ditlos ás instituições de utilidade publica: a
isenção dc impostos federues, a franquia pos-
tal e telegraphica, a impressão na Casa da
Moeda e Imprensa Nacional das medalhas,
prêmios, diplomas c publicações de propa-
ganda destinadas á distribuição gratuita; a
isenção dc direitos aduaneiros, etc.

O projecto concede ás instituições dc tal
ordem o direito ao uso do emblema da Re-
publica nos seus papeis, livros, publicações
e no fachada dos edifícios, bem como ao fuu-
ceionamento cm próprios nacionaes.

Dentre os deveres liihereules ás mesmas
cita o da apresentação de um relatório an
mini e o d' servirem tle órgão consultivo aos
poderes públicos, quanto estes entenderem.

* -«li**» •-¦

O CAFÉ'
O mercado de cafó abriu bem firmo, ao

picço de 9$õ00 por arroba, lendo havido
grande procura e relativa offerta, vci-ifican-
«ío-sc assim vendas, pela manhã, para 4.87G
saccas, c no correr do dia para mais 4,9-10.
Em Nova York a bolsa fechou hontem com 5
n 7 pontos de alta, c hoje abriu com 3 a 8
pontos dc baixa. Hontem entraram fi.010 sàc-
cas, embarcaram 8.410 |'« existência era *í
3Ü.Í56 íàccaij ,"" M ""**"" ' "''--" v

Est.í em Palmyra o chefe da
policia mineira

PALMYRA, 2» (Serviço especial do A NOU
TE) — Acha-se aqui o Dr. Vieira .Maieiuesj
chefe dc policia dò Minas.

COMMUNICADO 3

Compra ern

quer parte quem

quer,

Compra .no

«Bgg^sitgagffi^agi?.^!-?

quem sabe.

"Jeistiça e ^ssãs^saisesiis"
OS NOVOS HORIZONTES

livro tio Desembargador Ataulplió de fuiva. tííil
grasso volume-, A' venda na Livraria CAItrílER.

Or.HerberSC. ReSeJiartíi ^n>w c.°mmç'*
, .1.—..!,—..!,.„¦,„¦¦ ,„ j ciacs e iiivciUa-
rios, Uruguuyana.Ti. Tel. Central b:,i'i'j,

'Tl!mmmmm. —" *•*' '"**¦ — "' '-*- 'mm

0 interior de uma casa pam®@idft
com moveis de nssso faSídcsa
aprssc35'iia -sempra um aipsefo
— dlstiiscSo e Ura úa vu!@ar —

—»-— \
Leandro Martins & C.

OUK5VES, 39-41-43
OUVIDOS, 03*95.

Bellos inoveis
mi ni mmotmi mmmummWBBiaamuaaim

A' VISTA E A PRASO

Le Mobilier
RUA CHILE 31

í
.0 S9i*« EtJ. Magalhães cura, por i

processo especial, as ducaças icljclelcs da pelle c dns
uuicosas, a .\vpliilis e a murplicu; o arliii-ilismo a I
ilyspcpsin, nciii-iislliciiia c e!ociii;as elei peito, ilua Sete I
tle setembro n, 30, ekes li horas cm deiiritc, A's 10 ei» I
manliti—cons., npplic, ele clWDIU.M» c e('Jli,i, ti preço} I
reduzidos.

Calcules do ligado, dos Rins
c da bexiga, areias e lctliiascs cm {,'eral,
curam-se cora Uroformiiia, muito ayratlaveí
ao palatlar. Dcpttsito: Dfogtiriti Giffòiii, rud
1" de Março, 17.

A INDEPENDÊNCIA 
"

Faz desconto de io % nas vendas di
todos os moveis, no próximo mez dc de*
zembfo.

Rua da Theatro n, *1

SORTES GRANDES
Só na Casa ESTRELLA DO ORIENTE
Hoje »¦ 59919 = 16:000$00»
no dia 24 — 4I55S-.-!5s©0a$Ü0!2

Yeinlidos nesliic.isa. Muitas sortes a seguir.-1*000 condas Hata9 por 56.1000.
J. DHUMMOSD.

Effccluou-sc liontem, As 17 horas, o enterro'
dc D, Dolpbliin Lcile Bustos da Cunha, saintlo
o feretro da praia do Itussell n. 192. Era soyrn,
dos Srs.. AlVfir2:.Es\ündola e Manoel Hibeiro

,«le Faria.. 
"„ ' "¦'-'".* ---*"
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A NOITE. *** guar.a-fc.ra, 29 cfe Novembro de i$í0
LOTERIA FEDERAL

. lu.iimn do« prêmios da loteria da Capital
P11lcr.1l, plano n, 3111, rxtratildn hojci
89v19»11 * • i •i*i•••»11 • • • ••11•
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Cncborro
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LOTERIA DE S. PAULO
• Resumo dos prêmios dn íl"' extracção da
154 loteria do plano n, 33, rcallsndn liou-
Icin :
38035  15 Í0008000
32) 27 » 2,-OOOSOOO
72303 1 iOOOSOOO*-.'i.| üOOiÓüO
(J105, 500*0110

Mm.. Yvonne -
«te rolic», lilouicj, etc. — llnn
Boliifogc,

Kit .itrivi'.* da P.iii-.
nvcc un graiul cholx

dns Palmeiras n. II.

O I-iOpes
E* quem li a loitun.i mau ranidn nm Ioteriai e ofu-

tece inoioroi vnnlagcns no publico.
Casa inniilr, 

'rua' 
Uuviilúr I.M — flllaoi Ouvidoi

ÍSI; QuiutiiJ.i, T.i; l'i bueiro do Março, 6i); L. Kslacloilt
.Sá, 89; General Câmara, .'OU. — »¦ Paiiio: rua (jiiinie

pc Noicintiro, 60.

AGRADECIMENTO
A famllln do finado JULIO DA COSTA NAU-

CISO, na impossibilidade de agradecer pessoal-
mente a Iodas as pessoas qne acompanharam
o enterro e assistiram á missa de 7' dia, e.
Jtem nss.ii)), ás irmandade* c devoções que se
fi.-cani representar nn«iiiciles nclos, o im por'ihcío 

deste, hypotheenndo a sua eterna grnti-
ti."....

h's 1'.*.iii.i». Sras. DD. Adelnitle Pncs Forme-
sinlto c Mercedes Forinosinho Guimarães c
Sr. Hunsciir Guimarães, por haverem manda-
«Io dizer uma missa pnr alma dc minha mãe e
í.os que se dignaram comparecer, a minha ma-
x.ina gratidão. — Gregorio Rodrigues Formo-
sinho.

íto«[ii;;o Veiiaheiòda ItopHsi
Vianna

Francisca Angelina 13. Vianna, seu-
filhos, genro-', netos e demais piiren-
les agradecem pcnlioradissinius ás
pessoas que acompanharam os restos
inorlaes dc seu idolatrado esposo,
pae, sogro e avô RODRIGO VENAN-

•"AO DA ROCHA VIANNA e convidam a as:is-
tit- á missa dc sétimo dia, que pelo eterno re-
pouso de tão bondosa alma fazem celebrar
qiiiiitn-fcira, UO do corrente, ás 0 3j2, nn egre-
ja dc S. Francisco dc Paula; nn te d pando
seus eternos agradecimentos. A família soli-
«titá dispensa tias npresentnções >!e condoleu-'cias após a celebração dn missa.

s
AJ*

Álvaro Pereira de Mallos
i'. P. tle Mattos Lobo, Amélia Nunes

i;c Mattos, seus filhos e mais parentes
agradecem pcuhorndos a todas ns pes-
m.;:s que assistiram á missa de sétimo
din de seu querido filho, irmão c pa-
tente ÁLVARO PEREIRA DF MATTOS,

c de novo convidam para assistir á missa tle
trigc-inio dia, amanhã, qtiinla-feira, 30 do cor-
reate, ás fl horas, na egreja de S. Francisco
«lc Paula, pelo (jue se confessam gratos,

m menti atí or
bosa

Xuno Bar

A viuva, filhos e genros convidam
hus amigos a assistir no dia 30 do
corrente, ás 9 horas da manhã, umn
missa que mandam resar em com-
ineinoraeão do 1° anniversario tle seu
fallecimento. O neto se rénlisa un

ènrèjn de S. Francisco dc Paula.

Itliéii Sylvia Sampaio
Mae, irmãos e mais parentes convi-

dam todas as pessoas de amisade a
assistir á missa de 30° dia, que será re-
sada por alma da sempre lembrada
RHlvA SVLVIA SAMPAIO, na matriz
de Inhaúma, uo dia 30 do corrente, ás

Importantes doolaraçõee
do 8rs Nlungabeira

O Sr. Octavio Mnngnbelra, relator do or»
(«mento da Marinha na Câmara dns Dcpu-
lnuo«, riiirvtcve t-om um de nossos compa-
nhei ros n seguinte palestra sobre n -iiniiii-
cinda reabertura de matrleulns nn Kseola
Naval t

— Tenho sido e continuo a ser cm ab-Pululo contrario á reabertura do matrículas
iln Escola Naval. |{' um mal para a Mnrl-
nlw, i um mal para o Thesouro, «1 um mal
pnra os próprios candidatos á carreira dn
Marinha,

—»Como nssim ?
—•li' fnêll tlc explicar. O numero dc of-

ficiaes subalternos do Corpo da Armada é
maior que o necessário para Iodos os servi-
ios da Marinha que lhes são reservados,
quir cm terra, quer no níar, nos seus respo-
ctlvos regulamentos. Admlttn-so a esquadraem pé dc guerra: adiniltani-sc preenchi das
as lotações de Iodas ns repartições ou c*tn-
beleclincntos nnvncsi temos offieincs íiibal-
ternos para tudo Isto, e ainda nos sobrnm.
Ora, cm lal situnção, parece Intuitivo quon primeira medida, que >e impõe, «5 cxnctn-
mente a de estancar a fonte de onde pronia-uniu os offieincs subalternos — as jnntrl-
cuias nu Escola Nnv.il — até que sc dè vn-->iio no excesso verificado.

Dc modo que, renhcrtns as matrículas...Prejudicaremos a Marinha, deformandoo seu corpo da Armada, pelo crescimento
desproporcional da sua classe de officiaes
subalternos. Prejudicaremos o Thesouro
contribuindo", conscientemente, parn q-ic sc
eleve, sem vantagem para os serviços dn cs-
quadra, a verba de vencimentos de offieincs
da Armada; Prejudicaremos, enifiin, os pro-prios candidatos á carreira, «jue perderão a<
suns lllusões, quando verificarem pratica-mente que, dado o excesso, já então maior,
dc officiaes subalternos, o que lhes espera,
cm grande parte, lia de scr a compulsória
nos postos inferiores.

Mais ainda. Não temos marinheiros e fo-
gjiistns cm numero compatível com as lota-
ções dn esquadra. A crise, não obstante, nos
.'orçou a ir restringindo a nctividnde das es-
.-olns de aprendizes, cereeando-lhes a rc pe-diva producção, o que nliás, seja dito, si, dcii.guina soric. difficulta, não coinpronictte,'ubstancialmente, o serviço, porquanto u cs-
quadra, nn paz, náo necessita do pessoal rc-
Inlivo ao seu estado de guerra. Como, pois.coniprehender que. no momento cm que di-ir.inuimos a producção dc marinheiros, cujo
numero é escasso, promovamos n formação
de pffieiaes, dc que dispomos com sobra ?Pódc ser que esteja cm erro. Estou, po-rim, sinceramente convido. Foi créãdo: esteanno. na Marinha, uni quadro suppleinènlãr.
Está pesando no orçamento cm mais tlc 200
contos. Abolida», como foram, ns restri-
eções da amnistia. já o orçamento espera o
novo peso, que dahi lhe provirá. Reabertasas matrículas na Escola Naval, outra carga
sc prepara para orçamentos futuros.

Bem sei que ha argumentos e razões quefundamentam ou que explicam, cada qual do
seu ponto de vista, essas diffcrcntcs medi-
d-.s. Mas, ua minha qualidade dc relator
de orçamento, sinto-me na obrigação dc ob-
seriar: si é fado que mantemos a Mari-
nha exclusivamente para o fim dc dispormos
de uma esquadra que nos promova a «ie-
fesa. si assim for necessário — parece que,eni boa lógica, só sc teria o direito de rc-
forçar taes verbas, ou de concordar com quecilas subam, depois que no orçamento já se
achassem devidamente providas — o que ab-
solutamentc não sc dá, sob a razão de queo Thesouro não pôde — as vcrbns que di-
zem mais com o adestramento, o preparo,a effieienciã da esquadra. Do contrario, o
orçamento da Marinha, longe de constituir-
se um todo harmônico, technicnménte razoa-
vel, como é de desejar se constitua, sc Irá
tornando, cada vez mais, disforme, pela des-
proporção asslgnnlada entre o valor pecunia-rio das verbas e o das applicações ou dos
destinos a que, respectivamente, se attri-
buem, Disse c repito. Pôde scr que esteja
em erro. São, todavia, ns conclusões a quechego, do exame c das reflexões que lenho
feito em torno desses nssumptos. A reaber-
tura de matrículas, para ndmittir trinta alu-
ninos na Escola Naval, é um dlsserviço á
Marinha, é um disserviço ao Thesouro, c um
disserviçò aos próprios candidatos ás refe-
ridas matrículas.

Vâo tratar do
futuro

O Maranhão e o Amazona»
O armaicm 13 do cies do porto ivgorgltu»

va do pc.mik*. hoje pclu in.uihi. lira a pnr*lida do "Ceara" pnra os porto* do norte,
Pollllcoi e roíln» «lc amigo* de políticos nor»
llMa< commciitavnm a trngcdln pux-lonal do
riicnlx, Dc súbito tudo aquillo imiduii c cm
dim-çAo ao "Ceará" os grupos foram >« cu»
i-iiiiiinlmiiibi. Aqui, ,'iinlgi's ,« admiradores do
Sr, hphigenlo SalUs di-piiludo iiiniioiicn-e;
nli, iH-»vi.is «pie iam se «lc*ue«lir ¦ - - -
ü.iiiiliigm-., deputado iii.ir.iiiiirii*«*,

^u^'dlr do Sr. Lul/.

SS, l'1'x, demoravam. Vciu á imlla a sue-
cessão mnráulicnse. Alguém do grupo lem»
brou quo o Sr. LuU Domiuguc* In direito ásua fazenda, l'ni protesto surgiu e amigos
dnquelli- dvpiitndo «ledaraiam que s, j:». j,,
arrrgiiiiciii.u- os seus amigo» para a luta d.i
suecessao e que npiznr do seu gcnlo rcseiTn»
do o cx.governndpr do Maranhfio tlnlm cm
vista preparar novamente a sua "rentree"
uo poder.—O Urbano náo consenllrá, — jrltou umoutro cavalheiro — t ello o que hn dc lndi»
enr o novo governador, que naturalmente sc»
iá o Costa Rodrigues, pessoa «Io peito do SrWencesláo Ilraz.

O Sr. Luiz Domiuguc* tardava... Falta»
vam 15 nilnulo* parn o "Ceará" 

partir e jáa campainha dc bordo nnnuncinvn que os nío
passageiros deviam sc retirar,

E pouco depois o deputado Luiz Domingueschegava acompanhado de grande séquito, c
p.na A NOITE S. Ex. levo apenas essa pbrn»sc: — \ou descansar das lides parJamenla»res o ale n volta...

O Sr, liphigenlo Salle* foi para Manáos,

ú coflc.fí0- não: o ensaio qp^i
do (uio do maestfu

[10 Pereira

0 ncção do
o in.iis nlio

contente com tudo c elevando
Sr. Wencesláo naquellc Estado
gráo dc civismo.

No embarque do deputado Luiz Dominguesuma banda dc musica <|0 Batalhão Nn-compareceram vários deputados federnes c representantes do
mt**

tocou
vai «

muiidn official.

O problema do luncli
<-J* Fazer

era questão
A difflculdade

uni "luneh" bom t barato mionssim tao simples como parcela,estava exactamente nos dous•¦.qms.ios - bom e barato. A Casa Cintra,
Castellões, á avenida Rio

- problema. Coi-correneiiuna, gêneros de primeira ordem, sorvetesmngnifiços, snlndns de frutas cuidadosamente
preparadas, bebidas capilosas. tudo tudo alise euconlra para o melhor dos "huvhs" nueJá sao procurndissimos das 12 ás 13- ho,',,' Th- i ' '

antiga Confeitaria
Branco, resolveu o

"Sr. redaetor - A NOITE foi multo gentil,quo muito me Ijsonjcou, enviando um «cu
representante u «.-.Mlr o nonlo geral do meu
concilio, lioiilim. uo Municipal.

A nota a respeito publicada homem, porem,náo pôde deixar de ler sido umn decepção puramim e para os que me prculnni o seu preciosoconcurso, pois percebi, por elln, que prova»wliiicnle náu fui ciimprchcnilido no meu cou»
\llc pelo alliuliil.i rcpi-1'M'n'.iiile, que, no que
parece, confundiu "ciiüiiIo" com "concerto",
nfnslnndo.se, assim, «In norma seguida pcluimprensa cm geral dc aguardar n execução de»
linllivn dc qualquer i-xhiblçáo pnrn, eulno, cri-

lenha i
1-. i-miio ser de outra mniiclra si a razão dc

scr de um cnsnio «• jiistnmcntc o de apurar o
que ainda náo esta perfeito?

SI como elle mesmo dl/, foi A NOITU o uni-
co Jornal «pie sc fci representar, tonto maior
i a minha decepção, pois não U-rci outra opl-
nláo da Imprensa, que talvez viesse coiitrnbn-
lançar o effeito injusto produzido nntiirnlmcn»
te pcln mui, a náo scr ns dns "vinte 

pessòns",
que elle notou na plntcn do Municipal, que
por serem amigas minhas suo suspeitas, não
falnudo dn íuslgne e gentil amadora c o* dous
conhecidos e npplnudldos cantores que tão ali-
negada c desinlcressadanieiilc vnò me pres»laudo o seu valioso concurso, assim como da
orchestra. que, seja «lilo de passagem, não
é composto como pareceu no representante dn
A NOITE, ina* «lc conhecidos e apreciados pio-íessores cm bom numero, todos do Centro
Musical.

Aproveito a oceasião, Sr. redaclor. pnra
pedir-lhe duas rcctlflcnçõcs na amável nota
que sobre o mesmo concerto A NOITE publi-
cou niitc-hontcm:

1,. Nunca fui pensionista dò Estado do Ma-
r.inliáo, e sim do Estado do Amazonas, apezar
de maranhense |

S.*1 Não data dessa época Íl8í»rt a 1Í'0'J) o lul.
cio da composição de "Calnbar", mas dc bn
perto dc dous nnnos, isto i, dc janeiro dc
P.Uó.

Com nffcctiiosos agradecimentos o seu atlmi-
i-ndor. etc, — Elpidio Pereira,'*

mino moiores, Nflo se permitte, como•Ji °. alistamento de ex.prnças, queJflssiio io serviço militar e linpossi.a organisação da* reservas, cxlgc-so

9 Bom

José Lazary Juni or
A viuva c mais parentes tlc JOSÉ'

LAZARY JÚNIOR participam que a
missa de 30" dia do fallecimento, será
resatln amanhã. 30 do corrente, ás D
horas, na egreja de Santo 

"Affonso 
árua Major Avilia. '

Depois de séculos as irmãs
de caridade mudam de"habito"
As irmãs dc caridade tios nossos hospilae»

pertencem á Ordem de S. Vicente de Pau-o, ordem muilo séria e respeitada e que cmlotla a parte do mundo civilisado, se impoz áeíi.fmn publica pelos serviço--, de caridade dcassistência aos doente';, em que sC especiali-sou. J-- hoje a mnis popular e a mnis svnipa.tlnca das ordens religiosas. Sua existência é«ie unia utilidade indiscutível.
Tudo abandonaram essas boas irmãs pnrnTWInrcm dos infelizes doentes c trocaram vo-Iuntariainenle a. luz solar das largas avenidasí' •• penumbra das salas dos hospitaes.

a sua fundação, ha se-

USAR
um fogão «Berta» é ter uma cozinha assea-da. Ml Uruguayana.

« m** , ..

Mors sponte sua
—#—-

Parece que andem a ler
romances perniciosos...

E' o caso dc sempre, de um dia c de Iodos osdias, Parece até que os transftigas da vida
lem determinados romances, autes tle toma-
rem a deliberação extrema de passarem ao ou-
tro mundo. Parece, não se sabe no certo si ns-sim é. Hoje, um outro resolveu dnr cnbo davidn. Estava desempregado, Amava e era ama-
do. Dahi o ser noivo, com o casamento mar-calo para janeiro, para daqui a dous mezes.Emprego náo havia... Desempregado, cansado
de lutar, maldizendo a terra em que viu a liizdo dia, maldizendo seus dirigentes, imprecan-
do contra quem a fez assim tão má tão tris-
te, tão insupportayel, Álvaro Terceira Reis to-mou o nlvitre de estourar os miolos com umabala. Caminhou por essas ruas a fórn. Parouna estrada Real de Santa Cruz, bem cm frenteao n. 2.311; Ahl, puxou da arma, detonou-ae... caiu por terra. Veiu a Assistência, quenada pode fnzer, Álvaro estava morto. O seucadáver foi para o necrotério policial.Naquclla casa, defronte da qual o Álvarosc matou, morava a sua noiva, aquella com
quem deveria cnsar-sc em janeiro, daqui n dousmezes apenas,..

Encerram-se amanha as
aulas do Jardim ijalnfan*

cia M. Hermes
Verificàr-sc-A amanliã, ás 13 horas, a so-lemnidude do encerramento dos trabalho* es-colnres do Jardim dn Infância Marechal ífer-mes. E' este o programma da festa de ama-nha, que terá a presença das alias atitorida-uos nmnicipnes:
Hymno nacional (cantado por todos os alu-miios): Saudação ao Jardim (letra e musicada oirectora, cantada por todos os alumiios):Duas palavras pela directora; Saudação áPátria, St.êllo Belchior; Os dedinljos fpoe»sin), Cordelin Mello; Ciribiribi (coro, poralguns alumnos); O nlphabeto (poesia, porHeloísa Pessoa;; Jucá Mcsuras (cançoneta),Dulce dç Araújo; Mentiras (dialogo), MAmalia dc Rezende e Marina Pessoa; O-Wço da passagem (duettó), Stelio Belchior e M

K-H °l\V'' QSmáo for «wnaeÉCmonò-ílogo), Josc Reis; Eu avant (cançoiiclnl. Dul-
çc 

d Araújo; A Rosa (poesin),-Nndir'càndio-ta, Colo das flores (letra e musica da dire-cloro, cantado por algumas aiumnas); O se-
S.di 

M,.rs,arid,a (".onoloío).' Mj BrasíliaLopes; A criada de servir (cançoneta), Dul-
Meíín. n UK°':i 9 "llno b-üm lpoesia)* Úo™ dcMello; O bailado das ciganas (um grupo tlc
olwiM^uV,"^-1 (líoesia da A»Osunldo Muller; Hymno das ferias (letra emusica da directora, cantado por todos osaliininos); Distribuição de prêmios; Marcli.patriótica (musica e letra dn direciora)

Amanhã, 30, As 13 lorls, terá logar o encer-raroen o das nulas da 1' 
'escola 

mista do %districto, da qual, é directora a professoraD. Adelia Guimarães Càndiota. Esse encerra-mento sc revestirá de grande solemnidade, clando orgamsado um delicado programma fes-
artrabalhos"05 °Utros annos 

|W«rt exposição
- -¦ * -T '

LOTERIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Ex!ia:.'ào por esplíeras c globos de cn*tul

ÁMÀSIIÀ, 3o DO COKIIEME

40 Contos por io$ooo
l-^Sfe  H':0C05000

•Monos *5 30:000*000

J5-|. cm prêmios  lol.wõ$õÕÕ
Prêmios sorteados

Ahl está "ipsis litfcris", ainda bem que o po»
demos fazer, a caria que o maestro Elpidio
Pereira nos enviou hoje, pretendendo por uns
tantos retoques nn nota que, hontem, aqui cs-
crevcnios sobre o ensaio geral tio seu coiiccr-
to, hn muito nhnunclndo e transferido, afinal,
para hontem, definitivamente... Como se viu,
não se realisou, então, ainda! o mesmo cohccr-
to, pelos motivos já publicados. E foi justa,mente no "ensaio geral" desse concerto quenssistimos e foi n elle também que nos referi-
mos hontem. Ingenuidade do missivista em
adenntar uma confusão inadmissível, naquelle
ponto... E finge náo snber o maestro Elpidio
o que seja a "nvnr.t-prcmiére", no Velho Mim-
do, "nyaut-premlére" 

que é o nosso ensaio
gemi, e que, nos centros artísticos dc maiores
responsabilidades, faz a "soiríe" dos artistas,
dos iniciados, dos entendidos, dos admi-
radores dò dramaturgo ou do compositor c da
critica! Náo nos demorando numa analyse quetanto merecia a carta acima publicada,'a qualdescobre pontos da nossa nota cm questão de
forma alguma réctificàveis, excepção feita de
uma informação sobre ter sido o maestro El-
pidio pensionista do Maranhão — foi.o o nines-
tro do Estado do Amazonas — terminamos
citas linhas garantindo nos nossos leitores quesi o concerto do autor dc "Calnbar" não ti-
vesse sido transferido de hontem parn quan-dc (?) o aiinunciar novamente o maestro, por-uue a este espantasse a devolução inesperada
dos bilhetes respectivos aute-hoiitem, tinha-o
dc ser necessariamente depois do "ensaio ge-ral" referido, o qual pouco além foi de uni
simples "ensaio". Porque não cremos que o
cx-discipulo de Paul Vidal só 110 dito ensaio
geral apurasse suas composições de todoõ os"contratempos" havidos, então, de sorte n,
horas depois, offcrcccr-nos um concerto necei-
tavel, — o maestro Elpidio Pereira, que tantos
outros ensaios, e eusaios geraes! já rcalisara.
pois ha mezes que o compositor de "Calnbar"
vem ntinuncintldo e transferindo esse concerto— E. De M.

La Poupée
Assembléa ICO (entre Avenida e Carioca)

LINDOS VESTIDOS para senhoritns, alta novidade,
destlo 60S0O0.

ENX0YAES para baptisailos, desde 35$Ü0O,
VESTIDOS para senhoras, em filé, Unho e cambraia

1 ***** ¦

0 serviço militar, o vo-
luntariadoe as reservas

do Exercito
Slo dr uma flllnpnieiite do Baerclto. que asdestinou a A NOITE, us seguintes palavras 1
"O ministro du fluerrn tem recebido noticiasuns regiões militares pelos quaes se ve quo to-(itu 01 genernes eommmidantes das mesmosiflo cumprindo cuidadosamente todns as dis»

posIçOci da lei do serviço militar.
O voluntariado tem se apresentado cm numero rnioavel «• si não nlcnnçn a qunnlldndc quenjiliiglii antigamente c porque ns exigênciassflojhoje muito maiores, N«o se permitte, comonntlgamonto ~ ¦¦" • -•- ¦

fnr.iain pro
bllllnvnm a  .....
rpbustcx comprovada por um índice, todo origor na inspecçfio de saúda e provas de cnna»cidade moral. Mesmo nssim, l,a Estudos,.como
o Uc J». Pnulo, cm que o numero dos voluhtn»rios «Ia classe mais difficil, os esnecine*. estácompleto e excedido. '

O governo, convencido de que o serviço mi-litnr obrigatório é indisiii-nsavcl á bon orgnnl-
saçuo do exercito e suns reservas, poz cm vigor
evne_ cumprindo cseriipulosiimeiite ns deter.
mlnaçocs dn lei dc 4 dc Janeiro de 1908. Estalei iro complemento do art. 8ü dn Constituição
dn Republica,' «ine diz :"Todo o brasileiro i obrigado no serviço ml.litnr cm defesa da pátria e da Constituição,"na fórnin das leis federaes".

Vê-se, pois. que a Constituição mandou quese fizessem leis que regulassem nquelln obriga»
çáo do serviço militar; n lei, pois, tlc 4 de ja-iielro é a regulameiituçAo do art. Sti da Con-st 1 tuição.

O cscmpulo com que estão sendo executados
todns ns disposições daquclla ltl, facimnndo
a todos os cidadãos a instrucção militar c a ob»tençáo da caderneta dõ reservista, tem feito
com «jue náo tenha havido opposicões" dignas
tle nota.

A nação comprchendeu n necessidade de pre-
parar sua defesa c <uie essn só scrin possívelcom a Instrucção militar, cujn bnsc principale o serviço militar obrigatório; ella tem np-
plnudido todos os esforços feitos pelo governoe manifestado sua satisfação pela afflucncia ás
linhas de tiro, ao voluntariado de manobras e
pelos pedidos de Instructores para academias
collcgios, sociedades de instrucção e sport. '

A propaganda feita pela Liga da Defesa Na-
cional tem dado os melhores resultados.

O governo sente-se apoiado por toda a na-
ção, pelo Exercito e Armada; as raras vozes
que tentam se oppor ou crenr difficuldades
não são ouvidas e perdem-se abafadns na gran-deza do movimento cívico que sacode a nação;
e 110 principio do anno próximo o Exercito,
tendo incorporado os voluntários e os sortea-

! dos designados 110 próximo mez de dezembro,
começará a ter o caracter nacional.

A officlnlidndc dos corpos de tropa espera
nnciosá o momento dessa transformação, c não
esconde sua satisfação pela convicção cm queestá de que ella se fará, porque acompanha os
ciíorços das autoridades superiores, o cuidado
meticuloso 110 cumprimento das disposições lc.
gacs, o preparo de todas as operações prelimi-mires, para que no próximo mcz o sorteio ve-
nha nfíirmàr que o Brasil vae realmente tratar
da sua defesa, na qual terão de collaborar to-
dos os seus filhos validos.

Além do preparo do Exercito de primeira li-
nlla, o Ministério d.i Guerra tem cuidado da
organisação da reserva, cujas praças são obti-
dns pela conclusão do tempo nns fileiras, pelainstrucção das linhas dc tiro, voluntariado dc
manobras, etc; mas é preciso tnmbem atten.
der ao' recrutamento tle officiaes para essa re-
Serva e pnra isso já está 110 Congresso um pro-
jecto feito no Estado Maior e acecito pelo go-verno.

E' ainda trabalho do mesmo Estado Maior.
e também acceito pelo governo, o projecto
apresentado no Senado para ulilisaçãò das for-
ças estaduacs como reserva da primeira linha.

Quanto á segunda linha será organisada
quando a Guarda Nacional passar, como è ne-
cessado, para o Ministério da Guerra."

• ****** ¦

mmmmnmi) ni I
IS* Matadoaro da Sanla Crua
Abatidos hoje: 5.1 réíos. 60 noretn -ü

ndro» e 4) vllellos. ' ' ' "" wp*
Marchantes! Condido E, de Mello -it ,.a P.i Durlsçh & C, 13im A. Mcndei *V'ãr. « J 0, Lima A F im, 30 r„ 7 n «. «'.. 1Francisco V. Ooulârt, 60»r., 80 i..1 a ia l'\Jo«o Plmenla de Abreu, ai r . PÓllvolw, 1','ninos * ».\, 60 r. o 17 p ; Dasílío Ta varei u

fíJ"! 20_'''i K,,í,,r <•' Aüevcdo, 3t V • í- »°Oliveira * C. 2tf r. | l-crnni.dcs * Mâreondoi'17 p.i Alexandre V. Sobrinho, 17 r. i " íSobreira & C, 20 r., 1 p, e rf v, P.| y)
Foram rejeitados 1 9 1,4 as r..*4 o. c 'i «¦I-prnm vendidas: 32 rezes, con '"

o « fressura, de reiês; » COm °'400 ,,lloí.
"Slock": Cnndl.io K. du Mello. 1187 r • »,,rlsch «í C, 50; A. Mendes & C 087. 1 ift Filhos .IM)- Francisco V. %>uM,%' Tdos Rctnlhlstns, 50; Jòfio Pimenta «ic I, ,V-d; Oliveira Irmãos & C. f>'2'2: Bnilllr, r '

;:«í".-"i portinho.*ç., io?; iíd;;"c'a :udo, 1,1 h. P oliveira & C, 18:»; AueuiiôM. da Mota, 283i Alexandre'V '147, e Sobreira fi <:., Sobrinho,
I.IISL '170. Total,

No entreponp de 8. Oiogo
O trem chegou á hora.
Vendidos! 479 2 4 r., 50 p„ 18 c. c 38

„ S_iSr,ct(?s f,"'i,m os seguintes: rezes dea í8ÜO; porcos, de ? 11 fino- ciriiêilfGOOa 29, c vítcllos^de S800

J2Q
de

Nos ovinos vieram I

a*Ç900,

ncluldos cincoNota —
caprinos.

No matadouro da Penha
^*^m*******»*********»**»*»******m**m.^m*»m*mmMm^

Abatidas hoje: 10 rezes.
Exportação

Foram abatidas por Olivdra Irmãos & Cdestinadas á cxiiortáçãõ, 3.i_ rezes '
^Ajonimissáo 

mediei do Santa Cruz rejeitou
Hoje á noite, darão entrada nos armazen/frigoríficos do cáes do porto. «rmazcnf

POSSUIR
um cofre «Berta 1 é ter seus valore»tidos contra o fogo e roubo.

¦ 1 MS— 1

;arar*.

CAfil» FDNEBRE
.MISSAS

ilesam-se amanhã:
D Anua Ferreira Birra; ús 3 lj2, na egrejado S. Frnncisco de Paula; D. Malviná Dnudt\ asques, as 9- "

. ennn-
mesma;

na 111c sina;
na mesma;
na mesma;

mm ERNESTO SOUZA
Dyspcpsia. Más ÜigesWcs. In-
appctcncia, enxaqueca, palpi-—tnções. Fígado. Intestinos—

Deposit-3—Piuneiro de Março 11
¦ ***** ¦

i prêmio de.
1 » »,
1 > >.
6 prêmios de
0 1 »

20 » >
5S > >

1901 » >

* « • • t II I 1 M 4

1:000*;,-,
000$..
100$..
50í...
-ós.,

0.000 prêmios 110 total de
_' venda cm toda a parle.
-— 1 

****>

40:000*,OCO
3:0305000
2:ÜOO$OOü
<3:'XKiS000
-1:500*000
2:000$000
2:9005000

47:00t|$000

*i08:00ÕSJ00

Essa ¦dem, desde
cuias, — só--hoje mudou de uniforiuvt.om efteito hoje, pela manhã, npparecernmtomo pombinhns brancas ns irmãs dn' -.sa. que sempre andaram de azul.
r . - -, . L\. !3rnn,-'n sobre o vestido azulo nnlnto tradicional
«ác c

Snnt
A "corn. ¦- -".ile u vesnao nzul e

- secular que hoje deixa
... ^l"'," 

° su?I?*'*-»do pelo vestido bran-te, fi,.*3 alvura melhor condi
J.is de operação, a h

tiú'fí ^v__l^^ ^iíí

m**» _____
DESTRUIDOR DE PERCEVBJÒS««» SOCIEDADE HYGIEÍSIC4L

dé São Pnulo
Rua 1'niguayana, 10,

Sobrado
Em vidros — Effeito efíjcax

Vitima palavraNuo suja e desiroõ completa-
mente,.V venda em todas as casas
de foir.igons e pliarmacias.

bãruiho
ruas

nus

Va^abuntlossaÂvenleSa
Em frente ao Café Cambista, na avenida

Rio Branco, esquina de Theophilo Ottoni, re-
une-se diariamente uni grupo dc vagabundos
que se entretém em proferir obscenidades e
fazer enorme algazarra. E' uma molecada pe-rigosa que precisa ser dali corrida pela po-licia, a bem da moral e da tranquillidnde pu-blicas; entretanto, apezar dc terem sido lc-
vadas varias queixas ás autoridades do dis-
trielo, estas ainda não tomaram providenciaalguma.

 ¦ m*** ¦

0 Hospital da Gamboa é bem
uma succursal da Santa

tdsa„t
Das queixas que diariamente registamos de

pessoas que uos procuram na nossa redacção,
a maioria sempre è dc pobreá victimas dos

so clima.

Com mando do
Foi exonerado de

•Juíalip, da flotilha
pitão-tenente loão

iene
com a da5 sa-

hospitalar e o nos-

Jtof^sdo minis-
uerra

aviso ''Jutaliy"
oniniahd.an.te do aviso
do Amazonas, o ca-

Baptista Lauro.

© nom còacursò paraIsatèEsâénteiB âo
EKByVQltO

Com annu lação de honrem, tio concur-
; ^.'ntendenjes, 

vae scr aberta nova
3Ç™' 

dc-ven-d0 tcalisar.e as provas es-cripta-, na primeira semana cie "
Praticas em rín_ dc março; As ciasíifica^òe^
Iara _effeito da nomej 
ap ministério em abril.

. '"'= candidatos que s
rimo concurso têm a
liicícpendente da edaíe,

j.ir.eiro
A
serão remettidas

Por acto de hoje do ministro da Guerra fo-
^mr,!n^U'i 

üi: ú I"'rimei.ro tenente Adòlphõcia Cunha Leal, para servir como auxiliar-dacommissão de viaturas do Exercito; e os pri-lueiros tenentes rheniistocles de Souza Bra-
11 i 1 'z.'. SdyCstre e o segundo Plínio Pau-ifno de Oliveira, auxiliares da commissão en-carregada da adaptação da fazenda dc Gerici-nó a campo de manobras,

,: 
" roi. npprovadã a caderneta de tiro, para.u.r.uior ue infantaria, organisada n,>inieiro tenente Eduardo Quede

ííiíf, 
e;;'!ela íoi mandada imprimir comurgência, para ser usada o mais breveU'I era substituição as antigas,

.0 general Paria

pelo pri-
Alcoforadoi

Sr, redaetor — Já A NOITE clamou, creio
que inutilmente, contra o barulho do Rio deJaneiro durante o dia, mas á noite mesmo
alta madrugada, inda ha indivíduos que per-turbam o somno dos que mourejani de sol asol. Entre 1 e 2 horas passa pcln run MaiaLacerda (Estado de Sá), uma carroça dc dis-tnbuição de leite da Companhia Centros Pas-tons do Brasil, depositaria do leite "Ita-
tiay.t", que faz um barulho infernal com ai-guns guizos (quasi ia a escrever sinos), que ocarroceiro achou de bom nbiso pôr na lançae nos arreios dos burros que tiram a carro-
Ktfw.nW'' */¦ redaci0'. »5o sei qua!seja a utilidade desses guizos num bairroquo, a essa hora da noite, é mais desertoque o... Sahara.

Certo de que V. S. dará noticia'da minhareclamação, agradece antecipadamente - Urnleitor. -

MMM «1il E'dizer CRAX-
DE DA RATEI-
RO. Bons gene-rus slimeriti-cios. — Rua do Catletc 11. 191.

TELEPHONE 5.991 CESTRiL

p.ossi»

2 inscrevi:
ijíicripçao

".m no u!
garantida

, em avi<o baixado elrininnnno so a utilidade da caderneta como'os Stos do seu organisador.U commandante da 1' região mHitar
Íi9rI3?íw_í-c?,a ?iuí0.' consul«o« o ministro
eón«_*S?d?«H 

dev,em„Pr<>«der quanto áconcessão de cadernetas de reservistas aoluntanos mandados admittir íiaquellns. bx. respondeu dizendode manobras, desde
tempo de instrucção
receber a caderneta
elle não l«mh" „:„:U:.Í.'1;^."''"• mesn-9 nue

s vo-
região.

que o voluntário
enha completado o

- a de tiro, deve
que
inclusive

Os mosquitos da rua
do Rosário

"Sr, redaetor da A NOITE - Saudações-
y..egaiio por divcrsos moradores da rua dorlosai-io, do trecho comprehendido entre asruas da Quitanda e 1° de Março, venho ásua presença para que se apiede de nòs eque. pelas eolumnas do vosso jornal cha-mcis a attenção da Repartição de Hvgiene
para a mvasao dos mosquitos, que nos tor-turam quando procuramos descansar das lu-tas quotidianas. As reclamações que se têmfeito nada resultaram em beneficio dos al-ludidos moradores que, apezar dos meios co-nhecidos para a extincçâo dessa praga, nreci-sam do concurso da Hygiene. única capaz denos livrar dessa "kolossal invasão". Gratoqueira acceitar os protestos de minha Mima,

mãos tratos tia gente da Santa Casa ou dc-
suas suecursnes. Aiuda hoje sc nos ápresén-
tou o Sr. Manoel Ribeiro da Silva, que, es-
tando apenas ha 18 dias no Rio e aqui não
conhecendo ninguém, procurou, por estar vi-
sivelmcnte doente, ser medicado na Assis-
tência. Ahl, recebido com a attenção que o
pessoal dessa útil instituição costuma dis-
pensar sempre ao publico, deram-lhe uma
guia para que fosse internado no Hospital daGamboa, oude pretendia ser operado. Hoje
foi até lá, esperando desde 8 112 até 11 horas
que o á.ttendessem. O medico de dia, a quemse apresentou, foi logo mostrando má von-tade, dizendo que "não havia logar e queuão tinha tempo para attciidel-o".., Como
unico consolo o Sr. Silva nos veiu procurar
queixando-se da "pia'' instituição, ' '*

-Itfc i

AOS SRS. BACHARELAMOS
A JOALHERIA Oscar Machado pede pnra nãofazerem acquisição de seu aud de gráo sem

primeiramente verificar esses arligos no «eu
conhecido estabelecimento, á rua do Ouvidor

As retretas de
amanhã

Programma da retretá a realisar-se ama-
nhá, nn praça Affonso Penna, pela banda do
Corpo de Marinheiros Naeionaes:

Primeira parte — "The Liberty", marcha. J.
P. Souza; "Fausto", sclectiou, K. Godfrcv;"Amoretteu-Tauz", valsa, Guiron; "Kiiig
Carnival", polka, Nidclton; "Aprigio", tango,
Alcântara,

Segunda parte — "La Giocoiula", selectioh;
Punchielle; "Priucess May", valsa. Waldtcufel;"Ahi, Pereira", polka, Leviuo; "Ei Abanico",
marcha, Jovaloyre.

—Programma da retretn a renlisar-se ama-
nhã, no Pavilhão de Regatas das 19 ás 22 ho-
ras, pela banda da Brigada Policial:

Primeira parte. — G. Allicr. "Hymenée",
marcha; N. N., "Dansa americana'*'; Lco Fell,"A princesa dos dollars", fantasia; J. Girar-
tlon, "La CharmiHe". mazurkn; P. Mascagni,"Cavallaria Rusticaua", duetto.

Segunda parte — E. Waldtcufel. "Anjo de
Amor", valsa; J. GilberU "Casta Suzanna"
fantasia; P. Machado, "Lagrima de Sogra"'
polknj N. N., "Cartas de Amor", sehottlsck;
E. Choqunrd, "Der Prense", dobrado.—Na praça Marechal Deodoro tocará a ban-
da da Escola de Menores Abaudonados,

„ • un mesma; commendádor Nu-no Barbosa, as !>, na mesma; Rodrigo \\cio da Rocha Vianna, ás 0 1 2, nnministro Enéas Galvão, ás 10 1''
Maria Ameüa Estcves, ás !) 1 _ 

'
Josc Rodrigues Ferreira, ás Kl'
coronel Ahtonid da Silva Pessoa ás o nmesma; D. Rhéa Sylvla Sampaio is Q* niegreja de Inhaúma; Guilherme dos SantosFraga (Basinho), as 9, na matriz dò Engc-nho Novo; üttilia Ramirez de Aguiar, ás 0na matriz dc SanfAnnaj Bernardino Jo^é
í&í ?' O15 S' "A inÉnn-«! Jos"-' L-'"0- Ju-
\ulf, iS ' nt eff-eja de Sanl° Affonso; DMana Lopes Macedo, ás 9, na matriz dó Sa-cramento; D. Anna dn Câmara Silva ás Dna mesma; Antônio Dias Ferreira ás 9 

"
matriz de S. José: Joaquim de Oliveira'9, na egreja de N. S. da Conceição áGeneral Câmara. '

ENTERROS

Foram sepultados boje:
No cemitério de S. Francisco Xavier-sephina, filha de José Damaso Moreno ruaThcodoro da Silva n 417; Maria BarÓn , r

tin^firnS1í!!a 
"' .ipValdeniar, filho dc Ágos-Unho Rodrigues Silva, rua General CalWellii. 1/1 j Agostinho, filho de João Pinto de Cas-tro, ma Souza Franco n. 19, casa III- LueiiGarcia de Oliveira, rua D. Aura Ne;vn 3*

V.fi,^WA\CX1UidrtAlvcs nibl'iro Cirne, r_|Vinte c Quatro de Maio n. 275; Maria da Con-"H r«n, >-ins de Vaseoncellos si_; LaUrafilha de Manoel Antônio Flora, rua Nova dêS. Leopoldo n. 79; Durval da Costa, rua Ma-eliado Coelho n. 67; Rosa. filha dc' Joaquim
m 11. '1S3, casa

sin; Alfredo Augus.V ^'leirinbo, 
"âima™*""

da Misericórdia; Álvaro Siqueira Reisterio da policia; Adão José Ferre'Casa da Misericórdia
No cemitério de

Queiroz Soares d

na
ás

run

Jo.

Cardoso, rua Conde de Bomfin
M; Jorge Cardoso Pavão, morr

('asa
necro-

-'ira, Santa

João

Chapéos modelos
Madame Soussan previns a sua liistincta clientela

que acabou de tirar da Alfândega os últimos modelos
ile Paris que continua sempre a vender pelos preçosmais razoáveis.

n. B. — Os niddelõs náò são expostos nas vitrina?
para não serem recovados,
Rua Gonçalves Dias n. 29

¦ ***** —

Um crime esiupicl®
Antônio José Dias, primo de Francisco Au-

touio Ribeiro, estupidnmente assassinado pelodesordeiro Mario Laranjeiras, procurou a rc-
tlacção da A NOITE afim dc declarar, não ser
este casado nem tão pouco ter sido o seu fu-
neral custeado pelo Centro dos C.hauffeurs
visto terem as despesas do mesmo sido custea-
das com o dinheiro ganho este mez pela vi-
ctima, na "garage" em que trabalhava.

» ***** 1 ¦-

DORMIR
(¦Berta» é prolongar a vida,

, , Baptista; João
„ ,. ., .*• Andréa, rua Fonseca Telles"-• *». removido do necrotério da policia; Ma.ria, filha de Virgolina Tavares Oliveira tra"-vessa Margarida s|n; Edgar, filho de'JoãoFrancisco Oliveira, rua Oliveira Fausto n. 21.\Ilf; capitão de con-eta Artliur Ferreira
w - j ??.r,nelro' rua Anna Barbosa n 4-Hcrminda, filha de Manoel Pinto Oliveira ruâDias Ferreira n. 213; José Maria DussaD San-

casa
da Silva

ta Casa da Miscncurtua; isaoef Lamcgo Alon-so rua General Câmara ni 152: Carlos, filhode Francisco José de Oliveira, rua Cousclhci-ro Pereira da Silva n. 207; Esther, filha da(¦"los.de O Iveira Miranda, rua do Páo 11 20*Antônio, filho de Manoel Fcliciáno da Rocha'rua dos Arcos n. 82, 1" andar; Moacyr, filhadc Mana da Gloria Paiva, travessa ConstVn in5
Coelho D. 12; Julio Rodrigues Paulotcrio municipal. '

No cemitério de S.
los de Araújo e Sil
mero 29S. trasladado tio necrotério da poli-

necro*

Francisco de Paula: Car.
iva. rua Ruy Bàrbosn nu-

do

amanhã, no
cia.

—Serão inhumados
dc S. Francisco Xavier: D. Maria Cardoso GÜi-moraes, saindo o ataude ás 11 horas, dn ruaAffonso Cavalcanti n. 1-13, e a menor Maria,filha de Alice Braga, saindo o pequeno ésqúifeas 13 horas, da rua do Barro Vermelho-mero 121,

emilerlo

nu-

O Tiro Petropoiitano vae
fazer ura raid de

infantaria
No próximo sabbado partirá de Petróoo-lis, com destino a Merity, mim "raid" de in-faiitana, tun pelotão dc atiradores do TiroPetropoiitano 11. 12 da Confederação, sob ocommaudo do 1' sargento Carlos Lutz Filho.Partindo ás 10 horas de sabbado da cidadeserrana, os "raidmcn" deverão chegar a seudestino no domingo ás 9 horas

m**»

numa cama
141. Uruguayana.

1m 9(1
Especialista dás
doenças do nniir,

i garganta e ouvidos.
:, Rua yruguavtna, t

¦r.xi

!lO

A morfe de João
Andréa

Quaudo será feito o
sorteio militar

FeoefaTtálS 
^ &?% ^^quartel-general, e realisar-sc-á no ultimo do-nuugo da primeira quinzena do mez entran-te e primeiro da segunda quinzena do mesmo

. Dos sócios das linhas de tiro só ficarãoisentos os que já possuam as suas cadernetas
iLrn,sT'lslas' ou Síj*m 0S 4ue J'"1 M submet-
pnv****, 

** " *** ,*ci*<Ud« • í<"'«n- «*-

O seu enterramentò
inquérito O

A's 9
fúnebre
de
pa
era de prever, foram tocantes as manifesta-
çoes de pezar levadas á família do extineto,
nssim como também se revestiu dc pungen-te solemnidade o seu acompanhamento
nqudla ultima morada.

horas de hoje teve logar o saimento
do corpo do nosso inditoso collega

imprensa João Andréa, dc sua residência
a a neeropole de S. João Baptista. Como

até

No cartório do 10° districto policial foiaberto inquérito e proseguem os seus traba-Jhos para o esclarecimento do desastre denntc-hontcni. que tão brutalmente roubou avida a João Andréa. Pelos depoimentos jáprestados, em numero de quatro, está extibe-rantemente positivada a criminalidade doeliminem-** Euclydes Peçanha Ribeiro, con
pudor do auto n. 2.211, _t*t

.A» «iili.tnciai eoBtinaaaa.
agora foragido.

O encerramento das
aulas nas escolas

municipaes
Termina amanhã o anno lectivo das noescolas municipaes, e por esse motivo é -

nha que se realisa a festa do encerramdas cuias e distribuição dos prêmios ao<mnos da 1» escola elementar feminina do 5"districto, a cargo da professora D. Julieta Co*-ta da Silva Porto,
.Para que essa festa tenha o maior brilho adirectora dessa escola resolveu fazer hpôs adistribuição dos prêmios, um passeio com husalumnos, levando-os á Tijuca, onde lhes offere-cera um "lunch".
Aunuahnehte essa professora, por oceasiãodo encerramento das aulas, leva seus alumnos

a conhecerem os principaes pontos de paseiod.i nossa capital e assim já tem feito ha varies
annos.

*****
Br. Eilo;arAi)r;ujies ratarueiito da

pelo Pneumolioras — Rua S. José JhG,'áT.horas.

Principio de fogo na rua
Conde de Bomfim

Já passava de .1 hora. quando os moradores
da rua Conde de Bdmfim foram alarmados como barulho produzido pelo material do Corpodc Bombeiros. A policia do 17° districto. quetombem ali compareceu, verificou tratar-se tio
um priucipio de incêndio nos fundos da casa
de pasto de n. 801 daquella rua. de proprie-dade de Joaquim Manoel Corrêa. O fogo, quefoi logo abafado, causou um pequeno prejuirqmaterial, Foi aberto inquérito.

Drs.Leal Juniore Leal Neto
E-pedalistas <•_ doenças dos olhos, ouvido!,nariz e garganta.- Consultas de I is B — A*

i*en_ili» *». 69< ~
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O S11GMA
li a canção ;igii-docc(kr!ím^

femininos, armando braços vingadores, projectando em volta de si alegrias e
dores, flores c lama, debites c manyrios...

Um prólogo e seis actos
Amanha no CINE PALAIS

'ANoite Mundana
ANNIVERSAIUOS

1'nzcni annos amanhã:
O Sr. Iiugei-io de Miranda, Dr. Alexandre

Culaza.
—Fazem annos hoje: «
O Sr. senador Soares dos Santos, Dr. AI-

licrlò Furnni, énpitão-tcncnté Antônio Bunr-
illu- Pinto Guimarães, professora Angelina Ta-
volin, Dr. (ieiiserico Ribeiro, Dr. Júlio Ver-
gora, Dr. João Paulo de Mello Barreto. Mme.
Homero Miiistiniiclle, o Sr. Andrade Filho, iu-
tluslrinl eni Niclhcroy.

—Fnz nnnos hoje o Sr. João Lima Abreu,
do commercio dc nossa praça.
HANQPETES

Realisa-se hoje, á noite, no Assyrio, o ban-
«juclc «pie os companheiros de trabalho do Dr.
Sylvio Homero lhe offcrcccin pela sua pro-
moção a chefe de secção tle secretaria do Mi-
iíislcrio tias Relações Exteriores.
CONFERÊNCIAS

lis 20 1|2 horas, na Policli-
a conferência do Dr. Oscar'Estado clinico cirúrgico dos

Realisa-se hoje,
nica de Botafogo,
de Souza sobre o
plcurizcs".—O cnpilâo-lcnentc Miguel de Castro Gumi-
nha lambem fará uma conferência brevemente

sobre "A necessidade do preparo na paz para
ser forte na guerra. A Marinha como 1 actor de
grandeza de defesa nacional".

—O nosso collahorudor Sr. Medeiros c Albu-
qiici-«|iic fará no Ibcntro Municipal, brevemen-
te uma conferência, cujo thema será "Água c
sabão", revertendo 2."» "j° do seu produeto cm
beneficio dns caixas escolares.
PRIMEIRA COMMUNHÃO

Realisa-se amanhã; na matriz du Gloria, a
cerimonia dn primeira enmniiinhão de um gru-
po de aluiniios do Collegio Progresso, dc que
c. dircctõra D. Luiza de I.nrriguc dc Faro.
CONCERTOS

Foi transferido para sabbado próximo, 2
de dezembro, o concerto «|iic sc devia reali-
Sur no salão do "Jornal du Commercio", cm
beneficio das. creançás pobres du fréguezia
da Lagoa. Não perderão com isso os aprecia-
dores da boa musica. Esse adiamento dará
até ensejo á inclusão no jú interessante pro-
gntmmn de novos números, que farão a dc-
licia ele quantos acorrerem a essa festa dc
caridade.

» ***** *

Raios X ¦- Electricidade medica
Exames, photographins e tratamentos pelos
raios X. Applic. de electric. nas moléstias cm

geral. Dr. .1. Toledo Dodsworlh.
108. AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 central.

Amanhã-QUiNTA-FEiRA-Amanhã

buss Peari wisite

Só o PATHE' pôde offerecer dous
films verdadeiramente scnsacíonaes
Duas artistas de lama num só pro-

grammaMlle. Nafflarkowska
(da Opera de Paris)

No drama,.sentimental,' quatro actos,
Patlíé Brères

A Dupla Imagem
em que Mlle. Náp.ierliowska repre
senta o duplo papel de Aruldo e

Princeza Nirkina

Na IV. série das «AVENTURAS DE
ELAINE

A Curva da Morte
A mais sensacional e emocionante aven-
tura em que veremos Miss Elaine ar-
remèssar-se ao rio de uma altura de
MAIS DE QUARENTA METROS e,
numa corrida de automóveis, ganhar o
prêmio, fazendo eom que o auto rival,
na «CURVA DA MORTE», vire aos

olhos do espectador...

J0<^W'^''~^

í - Í* -. ./ % 3f0$? ^a^H___Pi^Í^w^^^wl

Surprehendente! Emocionante! Maravilhoso! m
Tomou nm pif ão e apa-

nhou nma surra
» T'or causa dc paixão antiga, João Pontes,
! marítimo', residente á rua Archias Cordeiro
ii. 172 no Meyer, tomou hoje uma grande
bebedeira c dirigindo-se á casa de uma sua

i.èx-amnntc, lã tevp grande discussão com Ma-
iboel Pereira, residente á rua José Bonifácio

tjfi, 270, que, armado dc um cacete lhe deu
lima surra jirostrando-o por terra.

A policia do 19" districto teve conheci-
fricntò do facto.

Amanhã, suceulenta feijoada
*~A Casa Assembléa, restaurante- de primei-

rn ordçm, tem diariamente o mais variado
''menu" e os melhoro» vinhos. Ilua da Assem*
Jaléa, 79, Proprietário. Ottomar Moller.

AOS INTERESSADOS
Í3" Óptica em grande escala. Importa-

ção directa, officina montada com apparc-
lhos modernos para executar qualquer tra-
bitlho óptico. Gabinete com instailação ele-
ctrica para o exame dc refroeção. 20 °|° de
desconto nas receitas dos Srs. médicos
oculistas, que forem executadas na Casa
Vicitas, á rua da Quitanda 99.

QUEM PERDEU ?
Foi encontrado e onlregue na A NOITE um

pacote de cartões sobre o movimento da Es-
tatistica Commercial.

***** »
Drs. H. Aragão e A. Mosas

(do Instituto de Manguinhos)
Exames de sangue, escarro, urina, vaccinas,

etc. RUA DO ROSÁaiO N. \ii, próximo á
Avenida. Tel 4480 M.

Da platéa
AS PRIMEIRAS

"O capitão Huxanns", no 8, José
"O cnpllao .Siuannu", u iuleressuiilo ope-

rela niirlomil de .1. Prnxetlc», nui-lni dc Ve*
llppc Duarte, de que Já tivemos oceasião dc
fnliir, quando da sun primeira rcproscntnçili
nesse mesmo tlioutro, elugluiulo-u, foi Imn-
tem á scena no S. José, agora pela sua nu-
t un companhia de operetus e revistas. Reo-
ta, portanto, falarmos só do desempenho.
Pode-se dlxer (pie a interpretação que (lenta
vex teve n peça nüo foi de molde n «Horl-
flcal-a, Vicente Celestino, «pie vnc nrogre-
dlndo como autor, com applausos dos iidini-
railores «In sun boa vos, fex bem o cupitfio
Roberto. Alfredo Silva, muito comedido, nqui
em sacrifício do personagem, no sargento
Bonifácio. I'cpa Delgado, Hhlra Mciidos e
Ciinilitla Leal, todas muito bem. Emfim, o
desempeiilio, eiu conjunto, du "O capitão Su-
zuiinn" do lionlem Ao S. José foi bom. K
os applausos do publico o denioustraram.
"Uma bella aventam" .no Phenix

A companhia que trabalha uo theatro da
run liarão de 8. Goiu-nlo não teve hontem
motivos «le grande estimulo. Além de estar n
casa bastante vnsia, sobreveio no intcrvallo do
2* neto n tragédia dc que foi principal flgu-
rnnle n almirante Baptista Franco. Compre-
hende-sc que uma scena de tragédia, o tão real,
logo ali A porta «Jo theatro, viesse arrefecer a
representação do trabalho de Flers et Cullla-
vet, do qual diz o programma ser "finíssima
e encantadora comedia".

Ií a reclame nuo era exagerada, que do ca-
racler fino o encantador na "Umn bclla hven.
tura" ja testemunhara a nossn plutco, quando
ha cerca dc dous nnnos a mesma companhia
dc Adelino Abrauchos, embora com outros ele-
mentos, a levou A scena no Recreio.

No entanto, as circiimstuncins acima nsst-
giialatlns, não prejudicaram a creação de Ade-
lina Abranclics que, comnl Mino. Trevillac,
linda deixar n desejar A critica mnis exigente,
«íue é naturalmente levada a se vingar na de-
feituosa traducção da peça francesa.

Aura Ahranchcs, saltitnnte c dc sorriso con-
tinuo, esteve de grande naturalidade no ter-
celro acto, auxiliando indircctuinentc os papeis«pie couberam nos Srs. Duarte c Sacramento.

NOTICIAS
Uma primeira hoje no Phenix

A companhia Adelino Abrnnchcs apresen-
ta-nos hoje muis uma peça de De Flers c
Cailluvet, nomes que dispensam qualquerrccommcndaçíi» para o nosso publico. E' a
comedia cm tres actos "I.c bois saefé", quesubirá á scena traduzida com o titulo dc"A fitlnha vermelha".
O festival de amanhi no Carlos Gomes

Realisa-se amanhã no Carlos Gomes a fes-
ta artistica de Jayme Silva. Vae ser um cs-
pectaculo duplamente attrnhcntc. Jayme Sil-
va, artista á antiga, correcto, representando
na revista sem ter apanhado o vicio ae mui-
tos de sons collegas — o exagero — tem uo
nosso publico muitas sympnthias. E o pro-
granimu de sua festa está bem organisado.
Serão representados: a revista "O Amor" c
o aproposito patriótico "Alma 

portugueza". Pelo nocturno partiu hontem para
S. Paulo, onde foi para assistir a estréa da
companhia Caramba-Seognamiglio, quo hoje
sc reolisa, o empresário José Loureiro.

 Realisa-se hoje no Carlos Gomes a
festa do corpo coral da companhia portu-
gueza que ora ali trabalha. Serão represen-
tados: a revista "No paiz do sol", o dispa-
rate cômico "Silencio calado" e "A Guitar-
ra". Haverá ainda uma conferência.

 Por ter sido acomincttido de moles-
tia dc certa gravidade, não partiu para São
Paulo com a companhia Caramba-Scogiiumi-
glio o maestro Vinccnzo Bellezzo, que se acha
recolhido ao leito, cm tratamento medico.

 Espectaculos para hoje: Recreio, "A
duqueza do Bal Tabarin"; Phenix, "A fiti-
nha vermelha"; S. José, "O capitão Suzan-
•na"; Carlos Gomes,'"No paiz do sol".

*****
Oleo para lamparina — AROiYlATOb

Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, mais barato!
Knr òntra-sc á venda cm todos os armazéns.

Depositários geraes: Co ta PereiraMniai C.
RUA DO KOSAHIÜN, 65

SPORTS
Tiro

A fc8la do Vasco da Gama
Resultou umn bclla festa o ultimo torneio

dc tiro promovido pelo Vasco da Gama c rca-
lisado no seu stand.

Duas provas foram disputadas, concorrendo
a cilas grande numero dc atiradores.

A primeira, disputada com carobinas. dc
6 m|m teve como vencedores: em primeiro lo-
gar, José Pereira Portugal, com 148 pontos;
em segundo, Joaquim Dias de Amorim, com
M2 pontos; cm terceiro, Manoel Ritmos, com
140 pontos; em quarto, Fernando Vigarano,
com 140 pontos.

A segunda prova foi de pistola, vencendo-a:
cm primeiro logar, Custodio Gonçalves, com
4° pontos; em segundo, Dr. Afranio Coslu,
com 49 pontos, e efn terceiro, Joaquim Dias
Amorim, com 42 pontos.

—No próximo dia 8 de dezembro, o Vasco
da Gama fará rcalisar o seu grande torneio an-
nua!, sendo disputada a prova clássica "Vns-
co da Gama".

Hockey
Leme Hockey Club

Continuando o preparo de suas equipes, o
captain geral deste club escalou para hoje, ás
2,1 horas, os teams "Verde" e "Aniarello",
que se baterão em rigoroso training no rinle
do club.

Como juiz actuará o Sr. A. Rigaud.
Lisboa-Rio F. C. — Uin campeonato

Informàm-nos desta directoria que. se acham
abertas as inscripções parn o campeonato dc
damas que este club fará disputar, dentro em
breve, entre seus sócios.

Essos inscripções serão encerradas no pro-
ximo dia 1, na sédc social.

CycBistno
Club Motocyclista Nacional

Este club projecto para domingo próximo
uma animada excursão, em motocycletas, em
um dos recantos pittorescos detsa capital.

Pedesta-ianismo
Associação Athletíca de S. Christovão—-Trans-

ferencia do raid
O raid pedestre que esta associação está

promovendo com inscripção livre, ficou transi
ferido pnra o próximo dia 10.

Bilhar
Torneio de bilhar

Com numerosa assistência, realisou-sc hon-
tem, no Nobre-Bilhares, o ultimo match dc
bilhar cm que vinham tomando parte o cam-
peão Luiz Madureira e os amadores J. Lo-
bato c M. Guimarães.

Apezar de ter dispensado aos seus adversa-
rios 50 a\" de partido, o campeão do taco lo-
grou contar, nas seis horas dos tres jogos,
2.610 carambolas, emquanto reunia 699 o Sr.
M. Guimarães, e apenas 487 o Sr. Lobato.

O vencedor da prova conseguiu, cm cinco
tacadas dos tres matches, fazer 1.188 caram-
bolas,

Como juiz do jogo serviu o Sr. Francisco
França.

JOSÉ' JUSTO.
« ****** *

0CULISTÀ
São José.MS
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Dous films interessantes - Tres
artistas de nomeada

ODIO OUE RI
Piot.igonist.tst duas celcbriUaJcs da

ciiictmtogiapliia

Mathilde di Marzio £«"2
dotes dc bellcza fascinante c dc ver-
dadeita arte na interpretação dos mo
montos cruciantes da vida.

fníré llab j °0„&S
onde triumpliou ao lado dc Lyda
Borelli.

Completando o programma:

A linda, a meiga, a insinua ti te

Mlle. FABIENNE FABREGES
apparecc cm um film que 6 um

mimo dc belleza e dc
interpretação

MfllS
O ODEON
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i li
continua a affirmar a sua

hegemonia na arte do silencio

^¦i.................... .JA.........

Seis orphãos de pae
e mãe

Quantia publicada   605Ç200
tVanda c Maria das Dores Formo-

siuho, por alma dc sua avô  20?000

Total  .. 625*200

Estava apanhando pel-
xlnbos e apanhou...

Armando dos Santos, sem residência nem
oecupação, quandaLjicla manhã sc distraída
no parque do t:ainpo^airSaHtlAniiaLcm npa-
«liar peixinhos vermelhos, foi surprchendido
jiclo guarda do jardim, u. 87, de nome João
Baptista da Fonseca.

Admoestado pelo guarda, Arnmndo quiz
nggredil-o, razão por que foi miiiuoscudo
com Um valente soco no nariz. Conduzido
para a delegacia do 14" districto, ahi Arman-
do também portou-se inconvenientemente,
sendo por isso recolhido ao xadrez.

W3 poucas linhas
Joaquim Norberto da Silva, residente no

boitlcvard 28 dc Setembro ri; !I51, quando na
cntrc-liiihii dos bondes ú rua Senador lCuzc-
hio, procurava tomar uni daquelles vehiculos,
caiu ao solo,' contuiidindo-sc ligeiramente.

—O auto n. 452, conduzido pelo "chauf-
fciír" Manoel Francisco Alves, quando pas
sava pelo canal do Mangue, pilhou José (lou
çalvcs Franco, que montava uma bicyclcta
Gonçalves pouco soffreu, o que não aconte-
ecu á bicyclcta que ficou espatifada.

—Lourcnço Velloso, grnxciro da Central do
Brasil, quando, lioje, peln, pela manhã, foi pre-
so por um soldado da Brigada Policial, visto
estar sendo processado pelo carfoTio~~da dele-
gucia do 10° districto policial, reagiu, tentan
do nggrcdir o policial seu detentor.

¦ ***** ¦'

O cirurgião dentistaV̂aleotim Costa
communica que

muilou o sen consultório da Av. Rio Branco, 181, paia
a rua do Ourives, 27. Tel. 3.817 Norte.

TT
???.

ei
1
MCI

_p^Kl»l^l;JNSE_
—AMANHA

4; :JV ****** w^v_-.m._ 4
T
Tt
T???

33
Oc
(li
(J)mrr

»',

©»2

lü

>

tu

-;,j9f jjSf*£*\W&^^" -B—bBT^BK^^E^ofcJTO^^h^p*™»!^»—6—___f '<*9?^ :*->!^v^_P___ 3S___H__<?Q(iV**'_f^w^j!3v^_3

}> o "

H»_
fc, o Pi

'li BI O-

0)£.o
o.a »
?"
eu
2..no c
a ?o
i-j CD
aí n
BS

t
f
Tt
t
T

Entre esposa e amante fTA NOVA ANTIGORSEf
Drama em cinco actos da fabrica franceza «Le Film d'Art» e

Vingança da Terra

t¦T
Tt
-t
T

yViolénto drama em quatro actos, da fabrica «Nor-X
disk», desempenhando o protagonista o emérito ?*?

OLAPF FONSS ?!?
f
f*z* I% y-* A CD I I "T" ^™\ em espirituosa comedia.Â
w\_*» /"V r\ La I I 9*m*t fechará o programma.JL
Z************* **************f
«? i enc a^~.a~~x~ «^ «i^...,^i a~ n~~ :~» Vy LEDE descripção no "Jornal do Coramercio" X

de amanha ?;?

Dr. Meira de Vaeooneelloe -
Das 2 ás 4 1/2—Tol. C. 2.2C8

¦ ***** *
A viagem ao Brasil do chan-

celler uruguayo
MONTEVIDÉU, 29 (A. A.) — A Cnmara de-

signou os deputados João Buero o Luiz Hor-
rei-n para acompanhar o Dr. Bulthasar Brum,
miuistro do Exterior, lia sua viagem aò Rio
de Janeiro.

***** ¦
PERDEU-SE a caderneta n. 514 da secção

dc depósitos populares do Banco 4t Provin-
cia do Rio Grande do Sul.;

Os operários marítimos ar-
gentinos vão se declarar em

parede pacifica
BUENOS AIRES, 29 (A. A.) =-í A Federa-

ção Operaria Marítima pediu aos armadores
a reducção das 12 horas de trabalho, actual-
mente em vigor, para 8 horas, o augmento
de salários o pagamento á parte das horas
extraordinárias de serviço. O Centro de Ca-
botagem declarou não aeceitar essas pre-
tenções c rejeitou tainbom a inlervonção
amigável do Departamento do Trabalho. 15m
vista disso, os trabalhadores resolveram dc-
elurar-se em parede pacifica na próxima sex-
ta-feira.

....-.( i-i .

Doenças do appareiho dlges-
tlvo e do svstema nervoso. —
Ralos X. T Dp. Rentjto de Souza
UopeSi rua & jwí, $% <ic 2 âs 4.

A matança clandestina
* ¦

Garneiros e porcos abandona-
dos pelos contraventores

Ha muito tempo que a agencia ela Prcfci-
tura do districto de Irajá subiu que eram
abatidos, clandestinamente, carneiros c por-
cos. O agente, Sr. Mattos Vieira, andava cm
investigações, procurando apanhar cm fia-
gntntc os contraventores. Esta madrugada, em
companhia do guarda Aristides Tavares, sa-
bendo que sc ia rcalisar uma regular inataü-
ça, poz-se cm campo. E acompanhou os"açougueiros" até a rua 2 de Março, no 15n-
gcnbo Novo. Ahi elles perceberam que esta-
vam sendo seguidos e "dorani o fora", aban-
donando carneiros c porcos que foram appre-
hendidos p levados parn n agencia.

Ul. fiDulilO Hc'!!?Çües.apparelliosc via» Urinaria
a Misericórdia. Oporá-

c via» urinaria?
UniK»,â%»(*.Ttl.&9aiC.

Consultório Medico
(S«) i.e rexpniiito a carlas asslgnailas comliilelnei.)
M. A. N; F. — SI tudo sc iviluxisse 11 umn

iliiestiin desse gênero, comprava-se um "for.
irtilnrin" e lodo miinilo ucrla mcillcnl

V. A. It, 1). A. — liijccvõfii dc allllcue.
S. A, L. V. do O. — Aeeucla ciilccliu, I»

grs.; mel branco, .'III grs.; Infusão dc salva,'.ilu gr*. Fura lavar 11 boca c gargarejar II ve-
xes por dia.

A. K. I«. 13. \\. T, O. — Bxnino,
M. Y. A. — Niinlitol caiiiphoratlo, 'J0 

grs,;
resorcina, 2 grs. Appllt-iição directa bübrc a
Ivsilo.

Vi A. I\. I. A. — Procure dlrcctnnionlo o
direclor: 6 pi-,M»n muito iiccesilvol v nttvit»
i-itisn,

A. II. T. - Exame.
.1. A. It. It. O. S. - Desde imundo '.'
U.H.A.N.A.D.A. — Notrlto do soillo, 1»

ci-iilg».; ngun ilislilladn esleiillsuilu, Kl gi-.i,;
pnrn injcccAi1» dc meio ceiitimetro cublco dia-
rias, durante des dins. Suspender por outros
tlcx dias pnrn depois tomar esta outra formu-'iimilrllo de sadio, 'JO eeutgr.i.;nguu itlstilladn
o cstcrillsaita, 10 grs.Mcsina quanlIdade e mo-
do de tomar por de/, dln/..Suspender, ainda,
por outros dez tlias, para tomar cata terceira
formula: nltrlti» de suillo, .'III ccntgrs.; ngun
cstcrillsiida c dlstillaila, 10 grs,;Tuilu isso si ifi
.-teu medico concordar.

.1. R. 1». A. — Exame.
O. N. — Esfregar os pes com ngun c espt-

rito; mandar examinar o escarro.
F. G. D. — Mandar examinai' Iniubcin i>

seu escarro, ,
DIÍ. Nir.OI.AC CIANCIO.

SliCÇAü INHDirORlAl.

Liga do Commetrc.o
.tQUELLES QUE NAO NOS ENTENDERA»!

Não hn nadn pcor parn discutir um nssiim-
nto do «|uc a pouca attenção c a sequente mu
inlerpi-claçài) tios conceitos.

Çiiiiiuilii um medico sc encontra deante de uni
enfermo, deve procurar saber o histórico dn
doente, os seus antecedentes c ns dn moléstia.
Só assim poderá (liiigiiostlcai', prognostienr c
proceder 110 Irai a mento.

15' o caso. Apenas leram o nosso primeiro
artigo c souberam, por alto, sem talvez lerem,
os antecedentes que o provocaram, c agora o»
lemos a -lanccar pequenas plirnses c propnsi-
ções cujo respign se presta ao scntimcntalis-
1110 para assim armar 110 cffeito.

Foi desta fôrma que se apegaram íis nossas
plirnses dc pretendida nacionalidade c ao con-
ceito do cruzamento africano.

Analisemos a cousa como a cousa c c com a
maior calma.

— (Jue é nacionalidade ?
Os diecionarios, que são os livro» que não)

nos devem mentir, affirmnin que: micionidi-
dade ii o procedência nacional de pessoa ou
cousa. Ora, dizer «pie nós procedemos dos un-
cionaes portuguezes e africanos é offcnsn, é in-
juria, é cnlüinnin ? 15 uma vez que não pròcc-
demos dn índio, que e o verdadeiro indigeiiii d»
llrnsil, é injuria, é i-aluninia dizer que não te-
mos u verdadeira nacionalidade ?

Emquanlo o Brasil for um paiz «pie necessi-
Ia de inimigraçao e que estn se fizer eni grande
escala, não podemos possuir a verdadeira na-
cioiiulidadc. 15 o «pie não í- verdadeiro é pre-
tendido.

Dentro de séculos, tal qual suecedeu ás na-
ções mnis antigas, então, sim, teremos a verda-
déira nacionalidade que, por ora, nenhum paiz
da America possue.

Aqui está o puro senso dc nossos conceitos, a
.sã interpretação do que escrevemos. O mais é
explorar sem cabimento.

O Sr. Medeiros c Albuquerque desvirtuou,
dc.de o principio, a questão; e agora, não po-
«lendo discutil-n no seu verdadeiro terreno o
deante de provas que apresentei contra ns suas
asserções, ainda mais desvirtua o assumpto, ex-
plorando-o com falsas interpretações pnra ar-
mar ao cffeito c laccar os ingênuos.

O "O Paiz" entrou no laço; c, em artigo pu-
blicado hontem, sensato em todas as sua:; ob-
servatjões finaes, suggcsllonoií-se com o Sr.Me-
deiros e Albuquerque e foi injusto nas refe-
reucias á nossa pessoa.

Nós não dissemos c nem dc nossas palavra;
sc pôde, honestamente, concluir que ikío liga-
mos ao conceito de pátria nenhum valor.

Em primeiro logar, pátria hão é hueionàli-
dade: são eousas completamente diversas párs
serem assim confundidos por jornalistas qiid
são emeritos inanejniloi-cs das letras. Mas uma
vez que querem sopliisníni- o caso, vcino-nos
obrigados até a estas minúcias tle significações
que siippunhninos pcrfcitameiilc nítidas.

Em Segundo lognr, para provar que sabemos
o que é ligar valor ao concedo de pátria, 6 que,
era nossa vida industrial dc 27 nnnos temos
cooperado, ainda que modestamente, para fa-
zer a nossa pálrin respeitada c conhecida no
estrangeiro. Nn Ilalia c na Republica Argcnti-
na fizemos publicar centenas de milhares de
folhetos de distribuição gratuita, tle interesse
pessoal, é certo — mas oiídc incluímos, por
pensamento dc patriotismo, gravuras; noticias
e informações das bcllczus notiiiaes de nossa
terra.

. Podia deixar de o fazer, porque nada me
obrigava a isso. Si o fiz, foHexactamente por-
qúc tive o pensamento dc nosso paiz.

Islo é sentimento dc. pátria; nacionalidade,
meus caros conlcndorcs, é cousa muito diversat

O Sr. Medeiros e Albuquerque c os que cai-
ram no laço armado pelo sentimeiitalisino, em-
prestam, para melhor impressionar — uni as-
pecto genérico aos nossos conceitos. Ma.s isso õ
um jogo tle palavras que não parece bem nas
mãos de polemistas dc boa intenção.

O "O Paiz" d\/. 110 seu artigo de lionteni que
o Sr. Medeiros e Albuquerque possue ama
grande capacidade de lógica, por ler feito con-
alusões a nosso respeilo.

Quer "O Paiz" apreciar essa capacidade, de
lógica, com o.s próprios conceitos do Sr. Medci-
ros e Albuquerque ?

S. S. sabe que na França, cm razão de se ter
descoberto que a espionagem nllemfi chegava
ao suprasiiiiinio da aslucia, fazendo com que
mulheres iíUeniãs se casassem, pro-forinulu,
com francezes, para o fim unico de serem
i-onsiileradas lrancezas e assim melhor pode-
rein exercer o seu execrando mister, o gover-
110 difficulta ii niituralisação; S. S., sabendo'do tudo isso, achou que era razão lógica para¦argumentar agora com o facto, appli.caiitlò-o,
como exemplo c "fac-símile", ao llrasil, eni
vista de agora se pretender que os csli-nngei-
ros, de. determinadas condições, votem e se-
jani votados para uma administração... fo-
cnl...

E' estupefaciente a capacidade lógica de
S. S.

Outra lógica: — Opponlinm-sc todas as
barreiras contra a idéa aventada dos estran-
gciros na administração local; porque isso fc-
iv, offcnde, humilha a nossa nacionalidade.
Mas 11111 qualquer vivenle estrangeiro, mesmo
sem capacidade moral, material ou rntclle-
ctual, que se naturalize.;.. e-sse pôde iiuinc-
diatanicntc ser deputado c até senador!

E' interessante; não parece ao digno arti-
culista do "O Paiz" ?

O Sr. Medeiros e Albuquerque apegou-se ao
nosso conceito sobre a colonisação tio llrasil,
sempre com o fito pouco generoso dé armar
ao cffeito.

Quando, 110 primeiro artigo, nos referimos
a colonisação do Brasil e da Argcnliua, paru
provar que, por agora, não possuímos a ver-
(ladeira nacionalidade, escrevemos uma di-
gressão histórica — uni pouco dura, é certo —
mas que ninguém pode contestar. Pela diire-
za delia é que, para mais uma vez confirmai:
o aphorismo popular, foi encontrado um pon-
lo vulnerável em nosso artigo.

Nesse ponto nós apenas tiramos uma i-on-
clusão puramente scientifica, sem nos preoc-
coparmos com o aspecto sentimental delia-.
Nada mais.

Pcor, muilo pcor ilo que isso, estão os jor-
nacs cheios, diariamente; ele cohccitbs sobre
ou nossos homens, gciicralisníido-os, com epi-
llietos os mais offensivos, iiijuriosos e ca-
lumniosos c com linguagem bom pouco ge-
niTosa!

Terminamos hoje fazendo ponlo final, p--r-
que não desejamos servir de mira de e.v-
plorhções, por desvirtuamento 'dos nossos
conceitos, uma vez que quizeram interpretai*
mal os nossos pensamentos-.

Todas estas discussões são, cm ultima :111a-
lysc, uteis ao assumpto. Somente se discute o
que interessa, somente se resolve depois eiuo
se discute. Não imporia que haja feridos om
seus interesses dc politicagem: o csscucinl t]
que o argumento interesse, apaixone c rcsul'
lc um facto,

Dr. Eduardo França.,
Rio dc Janeiro, 28 — 11 —91G.
(Transcriplo elo "Jornal do Commcrcio"i

dc 29 — 11 — 9l6.>
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ACABA DE SAIR
DO PRELO

. ___________________________________________________________¦

I
¦.___••__'»•_• . __^fM-__ tBw^ <IS * i_íiílfflaBHl*_fHfc^ ¦

fl' d vi>rmllK F^ '; - j'ÍaI SIUw!

l__1__Pflflllil
fc ITMII

Oalraccüti publicas, sob a fl»c»ll»
«acio do io verno federal, As ü 1)2 •'aos mibbailos ás 3 liorns; a rua

Visconde de Itnboruhy

Á NOlTB ~ autrU-reln»; % ** Novéàtoé de Igíff-"¦--TeBBBBP

Papei» pintado»
CAIA IWANDÃO

Acubmiin. «le riteber si iililmai noWdad.. «a pupeli pintado. ele.de .00 léii• l".n, por itio clisino a muuiç...) .loi fjrs. me-trca tle obri* o proprietário., uris oiii»»hi. |..ni.f, parques eiltiiioiveildmieto atino râii pípclt pluludo . qu» eni lo.li»ii» cauí cut.nml.aa iil . hio «0 na etii» IHANH .0, A
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AMANHA

Mim

Os Srs. lavradores e todas as pessoas que sc dedi-
caiii ás industrias rumes, não devem deixar de adquirir
o nosso NOVO CATALOGO N. 58, pois encontrarão
no mesmo figuras e descripções dc machinas e insttü-
mentos os mais modernos.

li' o catalogo mais completo dc MACHINAS PARA
LAVOURA quc tem sido lançado á publicidade e con-
tem instrucçôes iitilissimas relativamente ás machinas
mais apropriadas para a cultura e beneficiamentó de
ARROZ, GAFE' e dc todos os cereaes do Brasil.1^. UPToN «& C

Por «SOO, em inteiros

Sabbado, 3 dc dezmbro
A's 3 horas da tarde

Novo plano—349—r

_o:oooSooo
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AVENIDA9IO.

OA

LOTERIA
BI

KRACAHOUT
dos ÁRABES
DCLANORENIIR

O m .lhor alimento para aa GriaaoM,
para 01 GonY_U»o«_,taa, para oi Velboa

Nave ea fwe piMiiam w wiHlMirtN.
y por» 01
ILlH-1

____!
te, Ww> êm. UXmlm-Hrm», WAN» . fliir_i.cH.

"1

1
Por 3:. 500 cm quintos

Os pedidos dc bilhetes do lii.c»
rior devem ser ucompanlindos de
mais 600 réis puni o porte do Cor»
leio c diriiíidos uos atfcntcs Kcracj
Nazareth & C, rua do Ouvidor
ti. 94, caixa 11. 817. Teleg. LUS-
VEL c nn casa V. Oulmaraes, Uo-
ínrio, 71, esquina do beco dnn Cui.»
cellas. caixa «Io Correio 11. 1.273

ASTII.MATIC0S - O Ho e os Cigarros
le Al.vs_i.iiii Exibard, ..cm ópio nem

morpliínn, produzem mn allivio imino-
ilinlo c a cura completo, »m poucotempo. Ercpcrimentnc-os, ficaicis siirpre-
l.cn.lidos do resultado, quc obterei* e os
rccoiuinendaicis áquelles «pie como vús
soffreih.

jLarga S. Bento n. 12
S. Paulo

Av. Rio Branco n. 18
Rio dc Janeiro

( 
I ara receber gratuitamente este magni-

lico álbum cortem o coupon c nol-o enviem
com o seu endureço certo.

-_¦___¦-_¦__
pa /_^V\ «^"-W 0F4 t*SmVMm\ RÍGAS

São cxpellidas com o

XAROPü VEMIFH DE PERESTRELÊO

\fé^^mmimi
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crean-Agradável no pahidar, não irrita oa intestinos, mio lem diclu nem priva as
ças dc sons hábitos

p VERMI1UC0 PEIIESTRELL0 é l.ixitlivu o o sen iuo é ,1c cffcilo secura tanto
>ara as creanças como para os adultos. Vidro, 3I$Ü00. Ilomelle-sc nclu Correio umvidro por -ISOlIO, seis vidros, por ia$500, o doze vidros, por :i5$000.

Vende -sc na a GARRAFA GRAND E
Rua Urugu .yana, 6 G-Percstr ello & Filho

Prisão ele vcntic, dores ele cabeça, digestões difliceis, falta
dc appetite, enjôo; zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, não

existem para quem usar as

IPflulas Reguladoras Silva Araújo

"OUnguentoSantoBrasUlcase"! M0 Antiuzonloo Jtiui"
Cum: lendas, ch.tus, ulcerts, fridrasl- Cura em Irei dias: febresintermitten»etc. Pfitani «Ptigueii.o Sinto Bmilí.m-jfe., seific», maleitas, ete.se», tabrit-u: Ptiiimincin S. Joaquim, Ali.ii.i_ * " —....

Itiia Marechal Flurlnno I'ci^oto n. 17H
RIO

fnb__.nlc-rilA__A( KL. ICO A.
ÜESTEIIIA PI.IRNTI.L

Illua Marechal Floriano Peixoto n. 173.mo

S. PAULO._ .

Oaranllda pelo |ov.?ii<. dò

Quiiu.i-icii.i, 30 do corrente

iww
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WÁ' 'Á\wO

wwníl' \_¦ ^_B rl^r Si

¦ ^^_____* _i_____r

*%

CLUB PARISIENSE
 [i na casa

fUN^ADO KM -19-12

Por i$8oo

Bilhetes & venda em
a» cas.is lotericas.

todas

ALTA NOVIDADE
UM

Folhinhas e Blocks
para . 817

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Entrega ímmediata
a domicilio

ENCOMMENDAS
A'

. DUAS A' NOITE
i-íleito certo e suave—Vidro ií#5oo

 

CAUTELAS DO FVIONÍE DE SOCÇORRO
CONDIÇÕES ESPECIAES

45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 45-47
Casa GONTHIER fundada em IS67

H_nr_ & Armando

u Gnl

A CULTURA PHYSICA
Prof, Enéas Campei lo

Quci-ei. «ei*
foitcs e sa-
dio»'/
tíuereis pos-

iiiír o vo.s 1
busto ile.t.i-
volvido e cor-
rieir os voi-
sos «lofeito»
plijsicos 7

Mnlriciilac-
vos nas aulas
«Io Centro de
Cultura Phy-
sicti, A nia
União do La-
ilnrio, 118, ou
esrrcvci pe»
«lindo o» an-
parnllioí du
Cjmna.Üoo

«1e.|uarto,ipic
ous'ai-' 10$c

l'2*>000, com pesos de I ou 2 klos.
Am encontrarei, tamlicm taliellas paru

gyiiuiBslica siiccna 3?,rcgras para exerci-
cios, çoin pequenos pesos, a 28 e to Ios
os meios para a vossa cultura pliy--*ica. Rònietteni-se para o interior me-
diante vale postal Não osquci-aes da
conservação da vossa saude, deixando dc
escrever imincdiataiocnte, pedindo os pro.spectos ou informações ciiciiinstaiiciiiiliu

.Não se acccila importância cm scllos
0 Cenlro dispõe também de gabinc-le para massagens. Atlemle a chama-

dos a domicilio, 'l.i. 4.452.

OranBare Rotisserle
PROORESSE

Largo «le S. Preneiseb do P.iuln, 11
Telcpiione 11,811 Norlo

J08È MIGütIZ UOMINCIES
0 mais confortável salão,
riimorosa coiliiiio;

Menu
AMANHÃ AO ALMOÇO:

Mo)'oi.nai<e dc badejo cmn camarão.
i.oloiNl cotido ao l'rogre_u.
Ca.uiú á li.iliiana,
limai au-pot.

AO JANTAR:
Peru recheado á brasileira.
Caca comp. lenta.
Montou, cl.opp á americana.
Casa espcc.nl e.n frios, frutas, conscr»

vai, queijos, mnntcijins e comestíveis
finos,

Serviço esmerado para pie-nies.
Succulenta gairofcira

«:

(in i. i
CASA

Pacheco Moreira

Telephone n, 250, N.
fflJÉÉijiMiMI

LATIM
Portuguez e Arithmetica,

para o Gymnasio. A' noite, cur-
so comniereial, repetições de la-
tim, para o exame da 2? época.
Rua do Rosário n. 69, 2° an-
dar.

Orando l.aboralono e 1'liiuTnacio iluniõco

~-~-~---T~*~-T_nuii itiiiiii mimmm

PATHBAI
ediViilliii.il il.. Biiillii.-n .1

COMI
a miur.ü : rua.senadorEuzebio n. 53 - Hio. Iilii.l; nia. da Conceição n a6 I
| 

- Nicllioroy Preços: 3« on 5> dym.iainiS..çfi„. MO róis; 1» ou i, .$000 I
1 - , lo"" 

'o I° °.'' 
Tm' pU,r,a '|Ua"*"CT k'»"'> "wis 'M ^ P-P^lüro, ovo" Im ieiiüo-se o excedente cm scllos. ' ¦ ¦

¦ii _¦_________¦ ^^£^^£^|^Qg_V_BJi' grosso. I

Mâosellluilam!
Com os preparados para i

pelle. Usem só.. PER0LINA ESMaL-
TE, iiiiiou ipie adquire c conserva
n 1 .lli.zn da culis. Approvado peloInstituto de llcllezn de Paris c óre-
n.iiiilo pela Exposição «lc Milnno. I'rc-
ço 3$000.
Eiiconliii-se n venda cm todas as

pcr.iiinarias aqui o cm S. I'atilo.
_J-B_> : - SETEMBRO 186

ACADEMIA DE COMMERCIO
FUNDADA EM 

^«^PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO

I INÍC A í»*^6~"'r___-__ ,Ens',noSuperior «leComnier-

de 9 «1

cio, no Rio dc Janeiro, que confere diplomas
de «caracter official» (Lei Federal n. 1.33Q* Janeiro de 1905). J

CURSO DE FERIAS
para preparo do exame dc admissão e matricula directanasegunda série do Curso Geral (dezembro a março)Aulas Ei._r__.js e N@cturnas
ENSINO ESSENCIALMENTE PRATICO —

PEÇAM PROSPECTOS

IJsgotnmcnld nervoso, falta dc nppc-lito, engi..giti.nionlosgaiiglioiinrios, im-
potência, rachitismo, nciíra. .henia Omais eoorgico tônico. Único que conjum so frasco laz atigíncntar dc um adous kilos 110 peso. Sfiilia.es dc curas.liin todas as .pharmacias. De.. Bi-ncaiica' ..I. mn. do Hospício ii. 0, G™'^--»U;> l-^e Março .,. 11 J TheodoTo Abreu]

Penteadeira
Klna Merlo

Exectitam-so ponteados modernos c porfigurinos.
Especialidade'cm ponteados parh noivas.

Allcii.lc clinniiidos a domicilio.
Rua Inliniigó, 10, Copacabana,

TELEPHONE 785 SUL

IÍÍE11IU
:«

ASTHMATICOS
a «õ eVMTIVa <« «tTIWA é 0

ipÒMJft ESTRítLÁ
(LIQVKC? HE J.'_TTO/__.

«g MARIO UOHAUX49, Rue do MâBbouge, Parla.Dceolt dtuntc dlt: o«_»»_ f crf.-«« itiurê tormlr tedt . ncltt.
TEKDE-8E w tom» as BOA» PHARMACIAS

Malas
A Mula Cliinez.i, ú rua do Lnvra.lio

11. (II, 6 n .a.a que mnis barato vende,
vi .to o grande sorlimento que tem; chama
n attenção dos senhores viajantes.

Compra-se
qualquer quiuilidadc dc jóias vcllms

com ou sem pedras, dc qualquci' valor e
cautelas do aMuntc dc Socçorro»; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias 11. 37.

Joalheria Valentim
Teleplione 91)4 Centra!

DENTISTA
... Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

ta peln Faculdade do Medicina do llio
do Janeiro, com longa pratica. Traba.
Ilios aaiii..lidos. Consultas diariamente.
Consultório, .-ua da Quitanda 11. 48.

1 ' ¦¦¦ ' ¦ ¦ ¦ 1 »»

Sociedade Anonyma RiogriuidciiãC d. Sm -
teios^Sídc: PORTO ALECI.Ií-"ImIííií
em Rio de Janeiro: rua da Quitanda,
107, 1-

Capital integrallaado .' 3Q0;QQ0f0QQ
rundo de garantia  M7 3__>«430
Pramloa diatrlbuldoa até 3oia|1016.... 707:5oo|ooo
Baiuiuciros: Banco Pclotcn.sc c Banco do Comm.rcio dc

Torto Alcurc-GRANDE SORTEIO DO NATAL--
Em dezembiors. 61:900^000 dc premios — Côntri-
bttiçào mensal: io$ooo.
Reloçâo dos prestamiitaa daita Capital ji sorteados:

Exma coiiMilezn «In Dlnsimircn; l)r Pedro Alfoiuo Mllilolli, miiiisiio .iosupremo Tribunal; ...urccl.nl Carlos Euacnio Uuluwrãut; deiiulailo Joiiqlilin L,Pire» Icrrelro; Fran is.ro l.oi| ti:.; Rr. João IlaptMu Fúuttmm Xavier, dn?Jornal «lo Commercio", Germano Ba.ttüher; Dr. J0W110 ioié Lopes (í vcMih
pr. PauloCcr.1111.10 lla«>l..,rlier; Or Caetano Netto Góliiuo; J. da Coita Cor-ría.do Banco «In Província tioII O «Io Sul; Bnlicrto Crus (9 voxeiji P Pil-mira Lara «Io Almeida; l»r. Oicar Maciel; llru. Illva limito Pimentel; Dr. Ami'.lico Ludolf;Eduiinlu Pinto lirij.1; 0 A. F Selunlilt (â vèzos): llr Heiirf.tioluisloclioi; coronel Vilnl Co-to; Joaiiuiin Duiuto K .rells, dn 

'papelaria 
Mcíl»dei; Alcides Augusto Hlst (2 vczi_.;Pr Joíii Pérolia nego Filho; ücorgo W.Cooaa (í vezo»): I) An.aula dciinin. Monwoi; Dr. Bienno Maciel! Lul/ MFolippn; Paulo Ki-licr; Anlonio Dia« Soliiinlm; Allrcdo Krouleiii; Joaquim MarioGuerra Leal; Antônio Joaquim Hobollo, do Üaticu da Província «0 II. (i. doSul; Júlioi|>slorFiilm; D Knedina «le Lima Moreira; Dr. Conrado Muller «lctniupos (i veiei); Dr. Frederico Cnmnoi; Saturnino (iomes; Frederico ll.-vs;Francisco Heili.ii; Armando Cor«» Bnrccllos; Pedro Mallieiroí; L.ltiiii.lo íc-coufl.r; Loúrival nilicirodo Hosario: l.uii iluníiin.. dc Freitac, Allrcdo Alberto.In Aiirnoa .10; C U Zut.ott.i. D. Antonictia Baib.ua Brandi'...: II. Lamal.isl .a Scliinidl; D. Ili!.. Ida ll.ingel Cnmus João Willmanii; Ijoiic (JuiiçalieiCurto; I). Krnestii.il dn (i.imn lii.lro: Salvador Forreiia França: Fraíni ,;i,Cosia; Fl.ireiillno Seabra; Aibortiu.. Mnrcollòs ll.l.niro; Carlos do t/neno»:Ernesto Jorge Bulau: Clliiiono .la S.lm Monteiro; Francisco Uriblor; JoaquimFerreira do Oliveira (i vezes); II Muna Pereira no Carvalho; Dr. DumlngojMaga.iuo; Ma.io lleclitingcr: Àthaydo Marfim Corria, do Banco da l-ròiluclado Itio (iti.iidc.loSul.

KizI^l -Fi7____W I
-VáM * m^^^a»à_ai_a_______|^^^w_ 
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MEDICINA OE PARIS

Pílulas e Xarope

faz-se qualquer postiço de
ai le com cabellos caídos

3Ç000

3$000

Penteado 110 salãp
(Maniciiiel— Trata-

mento das unhas
Massagens vibrato-- rias, applicação
Tintura eni cabeça
Lavagens ,le cabeça

a 

2S000
20$000

2S000

«=

Pcrfuniarias finas pelos me-
lhores pregos

Salão exclusivamente parasenhoras. Casa A NOIVA, .16
rua Rodrigo Silva 36, antiga
Ourives, entre Asiemb.ía c
Sele dc Setembro. Telcpiione
\I.027, Central

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

antigüidade em jóias ; p .ga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
jheria.

•' C0ULAR1 iL
Qí\f\ 5VPHILIS

Er-PUaiFICAoSANCUb

IPüdlfll
para canalisaçãc dc águas

VEUCON, MüfiEMiI * COMP
Praia do Caju 11.68. —Telep. Villa 109.

Fabrica de vigas Ocas de cimento ar-
modo, vergas, lagcotas para .divisões,
mais. leves e econômicas deíjuc qual-
quer outro artigo similar.

Vigu3-madrcs innssiças e poates paracercas.

DINHEIRO
Einpres.a-sc sobre Jóias,roupas, fazendas, nioíacs,
pianos, e tudo que repre»sente valor

Rua Ltslz de Cantôes o. 60
— TELB PllÕNETofa NORTE
(Aberto das 7 horas damanhã ãs 7 da noite)

BENZOIN
Para o cmbcllczamciito do ro_o e

das mãos; relresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro 4Sooo. Pelo Correio
SSuoo

PtMJuinaija Orlando Range

Cabellos brancos
Usae brilliaatiiia «Triumplio» para acas-

tanhal-os. Frasco 3S000. Vcnde-sc nas
seguintes perfumarias: Bozin, Nunes,
Caia Postal, Garrafa Grande, Cirio, lfcr-
mnnny o Granado _ C. o em .Nictheroy,
drogarias Barccllos, Slixla c Lopes.

To8S8*Bronchites°Asthma
O Peitoral de Juruá de Alfredo do

Carvalho, exclusivamente vegetal, êi.
que maior numero reúne de cuias. In-
números álteslados médicos c de pes-soas curadas o aflirmam, A' venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Rio
e dos Estados.—Deposito, Alfredo dc
Carvalho te C—Rua I' do .Março, 10,

J. LIBERAL & C. |

CAFÉ' SANTA RITA

^^^^_m2Sí lw<l*_S_K-^_fl_r

ttuado Acio n. 81.Telcphono 140-1 Nortee rua Marechal 1'loiiuno, 22, Telephone
1.218 Norte.

m
 ^mjmmmvmmwmmmfiimmMmmMmMmmW

jãdmissão á ESCOLA NORMAL
-»--M--M--wi_MiM_M_MM^i_*ift-M_na_Baaãa

No aja .nado CüiíSO NORMAL DE PHEPARATO-
rífi p'NaTrcenSarldades feí!uzi(la?e leccionado por EX-t_fi_.L_.IN 1 IvS professores, iniciou-se o CURSO ESPECIALele aclinissão á Escola Normal

URUGUAYANA, 39 H'ANDAR)
Informações ele ij horas em deante

—CAMPESTRE—
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte

Amanhã
,. ., „ AO ALMOÇO:
Cosido fniiiil.ii.....!
Rabada com ctirurú.
Ovas de tainha".

'AO JANTAR;
Leitão ú brasileira!...
Frango ao Rossini.
Comnrões torrados.

Todos os dias ostras cruas.
Canja— papas — caldo vede — polvofresco.
Ruas peixadas c l.a.alhoiidus.

PREÇOS DO COSTUME

Petisquefras a portuiueza
Filial da Casa Barrocas.- Tel. íf.972 Norte
105, rua do Hosario, 105, entre Quitanda

c Avenida
Casa matriz Telephono 1.255 Norte.

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

AMANHÃ, ao almoço:
Salada dc roballo, feijoada cm canoa

língua Rio Grande cem batatas.
Á0 JANTAR:

Sopa purê a la Conde.
Peru eom arroz de fonío.
Perna do porco com farofa.
Peixadas e bacalhoadas,
Todos os dias ostras frescas, mexilhões

c cucas.
Vinhos superiores.
Chopp da Hjmseatica,
Manoel Fernandes Epccaj

A SyMiilis vencida por pouco di-
nneiro pelo iloyo produeto

fraiffe

MANCEOL
Solução estável, csterilisnnte o
injectavel do Ncosalvarsnn, expe-
rimciitadn com suecesso uos lios-
pitacs S, Louis, Bcaujon e outros

de Paris e Buenos Aires

Professora de córte
; Habilita a cortar por escala geométricae pratica qualquer modelo, inclusive tail-
leur, em poucas liç.es.

Também corta moldes sob medida e
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

Y PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana 146 i: andar
TEL. 8.573 NORTE

CLINICADENTARIA
Salas apropiiadas a cada

especialidade
Anesthesia—-Clinica opera-

toria —¦ Prothese e
Orthodontia

CirurgiCes-doatistas
d. Paulo de Miranda
R b. Ebert
Prof. Sebastião dordSo

Rua do Ouvidor, t5j
(Canto de Conçalvcs Dias)

TELEPH. 4492N.

Consultas dc uma hora
cliente. para cada

¦8

!F_l<__B___
Compra e vemle nickel, pra-

ta, notas da Caixa e letras do
Thesouro.

Encarrega-se de compra e venda
de títulos da Bolsa.
Rua da Candelária, 32 — Tel. Norte 4132

Pintura ds cabellos - 0[';™i.
RA tingo cabellos particularmente, só a
senhoras, com Ilenné. Anualmente ga-rante a maior perfeição no seu trabalho.
Duração quatro mezes. Completamente
inoflcnsivo. Preparados recebidos daEuro-
l.a pelos ull.nios vaooros.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Telephone 5.800 Central.

de PARIS
Assignatura 9 Etiqueta

illviftj^vfl B______^__ F -jZ*-* l,f-» ^A B^R

¦—-____————— - \
I

A CURA DAS ULCERAS
_ fendas chronicas, darthros, empigcns desapparecem
miallivelmente em poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antthcrpctica) de Th. de Abreu. Mi-
lhares de curas. Depósitos: Bragança Cid, rua do Hospi-
cio n. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 245.

€?•_. ^ |i/ ^^f^f

&M mSMUím 11~m" H mrL _____& B t<4í _ _l _ D _ ____. tf "•"» ^^

^8=J-^te_r___sSgr^Vr^t^At U ídj£*~\^^

piolhos,
De garantia

A IDEAL II
Moveis e tapeçarias

— RUA S. JOSE' -
Teleph. 5.324 C.

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sorlimento encontra-
se nn CASA DARBOSA, praça Tira-
dentes n.0, junto á CiuiilSariaPro-
gresso.

N. B. — Nesla casa cobrem-se
chapéos e fazem-se conceitos com
rapidez e perfeição.

A FIDALGA
Restauram onde se reúnem as mellio

res familias, Rigorosa escolha feita dlá-
riainentc, em carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação dc marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ROA S. JOSE', 81 -r Telep. ..513 C.

Modista
Faz vestidos por qualquer ligmino com

toda perfeição, rapidez o preços baratis-
sinios. Rua Gonçalves Dias, 37, entrada
pela joalheria Valentim.

TELEPHONE 091 CENTRAL

THEATRO CARLOS GOMES

Vendem-se
Jóias a preços baratissimos :' narua Gonçalves Dias 97

Joalheria Valentim
Telephone _. 994 — Central

Para irrigação de' plantas e hortaliças. Destro
lagartas, abelhas, formigas, insectos cortantes, etc
absoluta. Fabricado por Mac Dougall Bros., Ltd. Mánçh-stcr.

Pedidos em grosso a Roberto Rochfort.— Rua do
Mercado, 49.

Casa Crashley, Ouvidor, 58 ;
Casa Flora, Ouvidor, 61, e
CasaJardim, Gonçalves Dias, 38

==%169, Avenida Rio Branco, 169

».

(Em frente ao Hotel Avenida)"A PREDILECTA»
Camisaria, Gravataria, Perfumaria e Alfaiataria.

Artigos finos para homens, senhoras e creanças

CASA DO JÚLIO
.

^ Btm.i*ii/^wmEgit_g*^,

SEM COMPETIDORA!
33 e 34- AVENIDA MEM DE SA' - 33
Dormitórios com grega ou bnlaustro com 0 peças, de peroba, deüboS»Ditos estvlo liollaiidez, com 0 peças, do peroba, do Bú..$ Di os cstylo allcmão, com 0 peças, dc peroba, de 53o* ..'.balas de jantar com 16 peças, e-.ylo a.lemão, dc 68o5>  ,'.Ditas de imitar com 16 peças, cstylo hoilimdéz, de 7ooS 1|2 mobília para salão, 0 peças, com estolo, do 1 .òs  

'
• l- d'ta para salão, 9 peças, simples, 'de loo$ a.... " 

" '
Louças de toilette, escarraJciras, baldes,jarros e muitos outros árticos,

e 34

53i)Sòoo
0So$0uo
58oíooiT
«ill)$Ci.O
75o£oò0j
3o(i$ooé<
liojooo

WÊ
Único que com nm

colher

adquiri.lu ou herclilaiia cm todns nsmii!iil'csliiçò03, Rlieiimalismo, "Ecze-
ma-, ülceras, Tumores, Dores museu-
lares e ossens, Dores do cabeça no-cturnns, cti. e todas doenças"iesul-
Inatos do impurezas do sangue,
curam-se iiiliulivclmcn.e com osó Irasco faz des.ipparocer qualquer ninjiilosláçâo. Uma !ipos as rntc.çocs. lim todas as pluirniacas.

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-dade clc moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; ..
iiiaRiachuelon. 7, Casa Pro-".resso.

Empresa TEIXEIRA MARQüES-Ccrencia
dc Ai Gorjão — Companhia do Edon-
Theatro de Lisboa

HOJE HOJE
Espectaculo completo—A's 8 1/2 da noite

Grandioso festival ein beneficio do
corpo dc coros.

A apparatosa revista de costumes por-tuguezes ein dous actos
NO PAIZ DO SOL

cm que toma parte toda a companhia
SAUDADES ÜE PORTUGAL, palestra do

professor Exmo. Sr. ALBINO VALLADAS.
SILENCIO... CALADO, disparate co-

mico em 11111 acto, da Eduardo Garrigo.
pelo actor HENRIQUE ALVES, com n
Cüllaboraçãò dc toda a companhia,

Representado exc.usivainentcpelo corpode oro., o ai-roglo de Jayme Silvo, mn-
sica de llernardo Ferreira, Dcl-Ncgro cAlves Coelho—A GUITARRA,

Amanhã, fcsla arli. .ica do director descena c cnsaiador JAYME SILVA—1« re-proícnlação do aproposito patriótico—AALMA PORTUGBHA - i rwista - 0

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

» Tournée » Ciemilda d'Oliveira

HOJE-A's 8314 —HOdE
Exilo colossal da opereta

A DUQUEZA DO
BAL TABAMN

Traducçâo dc LUIZ PALME1RIM oREO0 BARROS, versos dc BASTOS TIGRE
Protagonista, CREMILDA D'OLIVEIRA
Brilhante desempenho de ADRIANA

DB NORONHA, JODITIt RODllIGUGS.
ALEXANDRE AZEVEDO, ANTÔNIO SERRASALLES RlDEIllO.otc.

Grandiosa « iiiise-cn-scciie t.

vmtiTünmn dirccvii0 d0 n,M,,,ü

Amanhã, í»
BAL TABAR1N. IW.-i DUQUEZA DO.

Cinema-Theatro S. Josó
Empresa Paschoal Scgreto

Companhia nacional, fundada om 1 de
julho de 11)11—Dirccção sceniea eloaeior Eduardo Vieira—Maestro director
daonheslra, Jose Nunes.

HOJE—29 de novembro de 1910—HOJE
Tres scssOes — A's 7, 83/1 e 10 1/2
•Ia, 5a o G» representações, por eslacompanhia, tfc lindíssima opereta nócio-

nai, em tres aclos, original do escriptor
J. Praxedcs, musica do maestro Fclinnc
Dmirlo '

Q CAPITÃO SDZANNA
Drilhaiito ilcseinpcnlio por todos osartistas,

A maior viclorin do theatro popular
Oj especlaeulos começam pela eshi-biçào de films oinematugraphicos.

Aiiinnhã - O CAPITÃO SLZANM. Emlensiilos-MORRODA FAVELIa. . .*'

THEATRO REPUBLICA
¦ü-.. ¦ -^_-T_f_L J*™-r*"1 *t9amlmB^ma^%^-V~m-m\WISmMmmmfMmt%

Empresa OLIVEIRA 4i C.
Companhia dc opera lyrica italiana RO-Í0I.I & BILLORO. dc quc faz partea notável soprano lyrica ADELINA

AGOSIINELU. Maestro director e con-
eertado.-, Cav. AHTURO DE ANGELIS

ESTRFA-Sabbado, 2, í.s 8 3/4
A opera cm tres actos, do maestro Vcrdi

O TROVADOR
^Repertório : « Bailo in Maschern » •

« Manon », do Pticcini; ã Tosca ., _Bo-nome », « Cavalleria Ruslicana n; ¦ p..-
gliacci j, « Fcdora n. « Rigolettô», 9 Ma-non », de Massenet; « Barbieré di Scvi-
glia », t. Tratiata », « Migno»», .. Cur-men ». Trovatore», < r«.#ritai», Imm _eLammfmwor.

Domingo, « ¦alinéc _

Preços: 1-iiza? o camarotes. 16$ ; fau-
touii. c bilhões, 3S ; cadeiras, 2$ ; paio-nus o entradas; 1J00O. Bilhetes desde iaa vanda no theatro.

ClBAItET _].STAI.]U.\T ÜO
CLUB MOZART

O primeiro recreio do inundo clcs-aiite
HOJE, asO horns-Co.ilii.iiin-iin ,1o o.»

tiúinloso suecesso do nrograiiinia de ar-Uslits sob a dirccção do aristocrático
aliarelier G1USTIN0 MINEHVINI, cômico

moderno, o mnis queridorioca.
élite

HOJE — Montimoiiial suecesso — !!")_
^ JIJA.NITA, ci.iiironeli._a russa —LILI

FLORV, chiuitciise française.

1'rogram.iiá:
ITÁLIA FRINE, cantante lvriçn italiana.
LA liELLl SILIANA, estrella ilaliana;
G. c M. MINEHVINI, .10 novo rcperlorirf.
LA LILI, chnnlcuse française.
JUaNITA, cançonclisla russq.
LA CARMELITA, daiisanna a Iransfor»

moção.
RAUL fadista po.tt.çruoz.ROSITA-, cançonolisla hespanhola.

Orcheslra dc tziganos, soli n
do distiuclo professor brasileiro 1
NEltV.

ilircci;(W
ERNES1X,

"
|'

CU1CI ALEGUU! AR1E!


