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O ULTIMO POUSO

ENTRE OS VELHOS DO ASYLO COMO
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0 CASAL JOÃO E MARIA
JOÃO DEMARIA

Ali ns Irmãs são mães, e mais moças que
l, fllhoí.

F." biin nmn vcrilndo Isso,
De f.ielo. K' eom ontcrneclinerito que se yò

Mino nquóllns religiosas traiam os seus ve-
iljliilins. Não sc iipproxlmiim delle*» para lhes
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Judô c Maria
falar >liii que lhes ponham a nino nos bom-
tuos, niini doce nffngo. Não llies falam sem
ser ini tom siiavtí, com doçura na voz, como
.is mães nffcctúusas falam aos filhos. A's
vezes é preciso ralluir eom um delles, pnra
«luniovcl-o dc uma Iciinn, ou para contcl-o
num gesto menos comedido. E então a irmã,
seiii alterar a feição, seiii carregar o eenho,
mui ao menos empanar a lu/ de seu sereno
iiljuir, fa 1-o assim, por, exemplo:",- 

\"i-iih:i cá, Maricota. Aquieta-te que isso
Uno «• bonito.

•T-Oli, ma mire, mais je suis maludc, jc¦•ais nerveuse...
12 a velhinha Maricota. pequenina, breve,

«om seu rosto bronzeado, seus cabellos bran-
cos como a cabeça loura «le unia menina, trc-
lega, dejcin-se c fica iminovel, eom uma ex-
pressão de amuo. A irmã lòma-ii nos braços,
iiçoneliega-a e, cum um sorriso bondoso dá-
lhe ao ouvido um conselho numa promessa:
.--Então não te dou um presente.,.• Kn queria uma corda de pular, diz a ve-
Hiinha. já ucruiumodiida, já sorridente tnm-
liem, esperançosa da prenda almejada.

As outras velhinhas olham e assistem á
Scena, ninas ihdifférentès, outras aeliando
graça nas tráquinadas da Mnricotn, e outras
mialysiindo e talvez censurando, ile si para si.

Mas é impressão passageira que logo se
Dissipa para dar logar á quielude daquella
Diansão.

O sol vae alio. As folhas das arvores do
hníque douram-se de luz. Os bancos sob as
frondes vão se enchendo, aos poucos, daquel-
Ias créaluras, como aves que sc empolèirnm
para gósar a sombra,

No ar uma tepidez modorrenta (pie parecetudo contaminar, como si uni sopro dc le-
thargia que houvesse passado por ali. Ha
uma pausa em tudo. Divagando, tem-se a
Impressão de que aquella grande náo, quehouvéramos fantasiado, vne desprender-se dos
bancos de gelo e tomar de novo sen rnmo,
afastando-se ainda mais,..

li' a hora, depois da refeição, uma refeição
faria, sadia, de carnes bem cozidas, dc ba-"latas com molho succulehto, de pirão, acom-
paiilutda tle café, em grandes canecas, c pão.Os que têm a meditar, meditam; os quenão tèm, não meditam, inodórram. listes são
os que procuram apagar da mente a idéa

Í.0 
quo ficou para trás. São os sós, os que

icaram isolados por completo no mundo.

O venerando ptttlrc João Dentaria
Aquelles são os que ainda deixaram cá fora
Jllgiimn cousa do passado ~ uma filha casa-
<la quc 0 marido levou... Um filho ingrato
qne o mundo corrompeu"..; Uma esposa per-
Jura... Uni esposo arrebatado pela v.orngem
das paixões do mundo. E o cálice de fei é
tragado, nessa hora de qiiiêludc, á luz en-
Ümtecedora do sol do meio-dia, luz inlensa
C triste, qne tudo parece querer descobrir e
mostrar, penetrando n;is mais intimas recor-
ilações.

A essa hora é que o velho João. de Ironco
curto e busto largo, cabeçinhn redonda, co-
bertihhn de branco como um novello de li-
Jilio, deixa a sombra da sua arvore predile-
çla ii vae em busca da .sua companheira, a
volhinha Maria. Porque ali ha também ca-
saes de náufragos da vida, legítimos ca.saes,
ligados pelos laços do bynieiieu, com a ben-
Ção do padre, que até hoje confirmam, Jun-
tes, deante do altar, á hora da missa.

<foâo è Maria são ua «físses casos.

O PADRE

K' um casal esse i|tic ali foi acolhido, ç que,
pelo regulamento e condições do estabeleci-
mento, nâo podendo ter o mesmo pouso, vive
separado, cada um no seu pavilhão, uo seu
parquej cada um dc sua banda, vendo-se cn-
tretanto a toda a hora, através as franças das
palmeiras, por entro ns gelosias «Ias jancl
Ias, como uo tempo cm que eram namorados,
e podendo se juntai*, por alguns momentos,
como um casal dc rolas, á sombra da arvore
pivdili ela, «le rugOSO tronco <* fromlc basta,
arvoro antiga quc frutas deu, c que hoje
apenas sombra dá,

li' nli que sc renova, Indo dia, aquelle. Idyl-
lin quasi secular, cllc a sorrir, cila a cantar,
baixinho, ns mesmas cantigas «pie cantava
nii'r'oi.i, quando ii villa estava para elles co-
mo pnrn o dia o nascer tia aurora.

.loão e Maria... Lembra até, essa hlslo-
ria dos dous velhos, do Asylo S. l.uiz, des-
sas lendas das mil e uma noites.,.

Vão ali bater os velhos ás portas do asylo,
como á do ultimo pouso. Iv as portas lhes
são abertas, quer venham elles de longos pia-
gas, quer «lc perto venham. l'ns tiveram pa-
Iria na grandiosa Btirnpn, outros da Ásia prc-
histórica vieram, e até ila África os speci-
meus rijos ali vão lombar, desses que a flor
dc neve dão, quando atliugem o tempo, do
lollius no Japão.

Assim, João e Maria, cllc, filho das ter-
ras lusitanas, dessa raça dc herdes descobri-
dores, ella, nascida na frigida Albiou, terra
tias lendas e das águias negras. Assim essa
vcncravel figura de João Dcmaria, quasi se-
ciliar, oriundo da Itália, onde canta eterna-
mente a divina comedia, c onde até a terra
expande a sii anima dc fogo.

João Domaria é um padre, que já fez 97
annos c «pie até o anno passado ainda disse
missa e subiu ao púlpito.

Veiu J«ião Dcmaria, já ordenado, c pelo
nosso paiz levou a vida no seu santo sacer-
doeio, sempre como simples pastor da egre-
ja, devotado pastor. Um dia a sorte o trouxe
no Itio. Foi parodio, foi vigário, c quando já
alqiicbrndo, o.s annos a pesar por sobre a sua

O reverendo Danaria ha 60 «mios passados
frágil carcassa, a sua fé era a mesma e a
sua inspiração vibrava ainda, convertendo as
almas perdidas com a sua palavra convincen-
te, promettedora do perdão.

Latinis.ta, escrevia um poema sobre moti-
vos sacros.

O tempo passava célere e o padre João Dc-
maria, contemplativo ou absorvido pelos seus
deveres de ministro de Deus, foi surprehendi-
do um din pelo isolamento «pie sc fazia a seu
redor. Dc seu ali estavam no seu tugurio os
livros sagrados, os seus escriptos originaes,
n batina, o cbapéo já sem o pello luzidio e
o seu singelo solidéo, aquelle mesmo solidéo
dos seus maiores dias, aquelle mesmo solidéo
que parecia ter dentro de si uma sccntelhn
do fogo sagrado que o accendia todo, aurco-
lando-o, no púlpito augusto, do alto do qual
elle derramava a sua palavra, ora como uma
caudal incandescente, ora como uma torrente
de graças, triste solidéo que agora lhe assen-
lava na suu cabecinha tremula como um pas-
saro dc negras pennas assenta no seu ninho
de palha, num galho balouçantc. Sustentar-se
da hóstia? lira o pão do espirito. Mas a ma-
teria agora, com o tornar-se mais frágil —
oh! mysterios profundos — torriara-se mais
pesada, c elle vergava, vergava... Foi assim
que uni dia a figurinha breve do padre João
Demaria subiu, curvada, aquella caminho pe-
dregoso quo entra por um portão largo, dc
ferro, dn rua General Gurjão, o vae ter lá
em cima, ao ultimo pouso dos que recorrem
á égide de S. l.uiz.

Tantas vezes elle havia percorrido -aquelle
mesmo caminho, compondo na mente os seus
inflammados sermões. Agora ia ali recolher-
se como os outros que o ouviram até então...

Mas as irmãs, mas a administração não o
aeceitaram como um simples forasteiro. Re-
ceberaiu-n'o como um . filho predilecto quc
houvesse voltado de uma jornada regenera-
dòráj.pclo mundo, e que tornasse ao seio pa-
terno finda a sua missão.

li eis ali installado o padre João Dcmaria,
no seu quartinho hygienico, com um peque-
no leito, a sua.estante.de livros e manuscri-
pios, quadros de santos, orando e relendo
aquelles mesmos sermões que tanta lagrima
haviam feito derramar, e que agora, meio se-
culo depois, arrancava-as ao seu próprio
nulor.

Na eapella do asylo o padre João Demaria
dizia missa e pregava corii fulgoi'. O anno
passado disse ainda um sermão, quniído' foi
pelo mez de Maria' o poético c sagrado mez
mari.íno. Mas já a sua memória se fazia con-
fusa, c fazia cllc enternecer as almas, mais
pelo esforço supremo quc empregava, trope-
go e apagado. Foi o seu ultimo mez maria-
no. que o encantara tanto*, dc pregador e of-
ficinnle.

Não prega mais nem officin, o velhinho
padre, a vcncravel creaturn. Alais depressa
converte elle, hoje, as almag íieccadorás, com
ò seu a speci» augast*», semelhante a* santo
Leão Xin.

Uma votação curiosa
-•»•«-

0 CANDIDATO DO FEITO

A APURAÇÃO DE HOJE
A remessa dc votos tem sido multo moro

sa. Dlr-sc-ia que os Srs. senadores o depu-
tados procedem a um minucioso exume de
consciência pnra collocnr cm nosso qucslio
niirlo o ponto, a tinta ou a lápis, indicai ivo
dn preferencia dc seus corações... Mas, ain-
da nssim, temos mais dez votos, que, coiiscr-
valido os primeiros logares, alteram um pou-
co a votação dc outros colíocados cm logares
inferiores. Dizem mesmo — dlssc-o um depu*
Indo muito no segredo dos deuses -— que cs*
tá reservada para a ultima hora unia grande
surprc/.a, li' possivel. Até agora só recebe-
mos 9'2 respostas, havendo, portanto, grande
margem para um resultado inesperado.

Com os votos boje recebidos a votação é
a seguinte:
Rodrigues Alves 26+2
Tavares dc Lyra 13-f-l
ltuy Barbosa 9-1-1
Anlonio Cariou (nenhum novo)
Francisco Salles 5-|-3
I.auro Muller 6 + 
IHlfini Moreira (n. novo)
Da.ii.ta.s Barreto (idem)
Çarlãg Peixoto (idem)
Borges do Medeiros (idem)
Kpitacio ressoa (idem)
Homero Baptista (idem)

J. J. Seabra (primeiro voto)
Miguel Calmon (n. novo)..'.

28
II

10
8

8
8
5
I

No resultado dc boje apparece um concor-
rente novo, o Sr. J. .!. Seabra. As demais nl-
lerações são facilmente perceptíveis. O Sr.Francisco Sallcs passou o seu correligionário
Sr. Delfim Moreira e subiu ao quarto logar,
que tém por cmqiiaiito dc dividir com os Srs.Antônio Carlos c Lauro Muller. Os tres pri-meiros logares, porém, continuam com osSrs. Itodrigues Alves, Tavares de Lyra e RuvBarbosa,

Visconde de Pinfo
da Rocha

Tclygramma particular traiismiltido do RioOrando do Sul trouxe-nos a triste noticia dehaver fnllewdo na cidade do Bio Grande o Sr.Antônio Joaquim Tinto da Rocha, viscoude
de Pinto dn Rocha.

Depois de uma vida laboriosa c honesta, nócommercio daquella importante cidade rio-
grandense, " o Sr. vis-
conde de Pinto da Ro-
cha fallcce aos 84 au-
nos de edade.

Natural de Chaves,
em Portugal, o illiis-
trc titular chegou ao
Rio de Janeiro muito
moço, destinando-se á
profissão comnicrcial.
Daqui transportou-se
para o Rio Grande do
Sul, fixando residen-
cia na cidade do Rio
Grande, onde consti-
tuiu família .

O extineto deixa seu
nome ligado a varias
instituições pias c dc
beneficência do Rio
Grande, sendo ássas
estimado nos meios
sociaes e commcreiaes
do Rio Grande e Pe-
lotas, não só pela sua
bondade como pelo O Sr, Visconde de Pin-
seu caracter.. Era to da Rocha
fallccido agraciado
com a commenda da Conceição de Villa ViçOjf
sa, de Portugal; e com o titulo de viscondei

Por muitos annos exerceu o cargo de di:
ctor do Banco da Província e presidente
varias associações commcreiaes do Rio Gran-
do e Pelotas.

Casado com a Sra. D. Constança Pinheiro
da Cunha Rocha, já fullecida, deixa dous fi»
lhos, o Sra. D. Isabel da Rocha Meirelles,
viuva, e o Sr. Dr. Arthur Pinto da Rocha, co-
nhecido professor da Faculdade de Sclencias'
Jurídicas c Sociaes. Da sua família existe
nesta capital, no alto commercio, um seu ir-
mão, o Si*. Eduardo Joaquim da Rocha Pinto,
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A organisação judiciaria do Districto Fe-

deral, dando aos juizes togados a competen-
cia para ò julgamento dos Crimes em que não
corre sangue, e deixando somente estes ao
juru, reduziu muito o campo de actividade
dos advogados. Perante o juiz singular sâ
valem as provas dos autos e os argumentos
jurídicos. No jury os recursos de advoemim
são mais amplos e variados. Por isso a
Abreu, advogado hábil que é, está planeando
ir estabelecer sua banca em-uma cidade do
sul dc Minas, onde passou agora umas tres
semanas.

Para não perder o tempo, o meu amigo fez
algum trabalho no jury, Entrou em julga-
mento um tal Romão,. criminoso de morle.
Romão comptou um cavallo a um visinho e
não pagou. Ao fim de uma semana o vende-
dor foi reclamar o cavallo ou o dinheiro. Ra-
mão promclleu que pagaria no'dia seguinte.
O homem rciirou-se. Ao passar a porteiracaiu com a nuca varada por uma bala. Duas
testemunhas viram o Romão fazer fogo com
o clavinoie. Era"Impossível negar o crime. O
Abreu defendeu ó scelcrado. O jury o absol-
veu pela dirimente da... legitima defesa.

Belta instituição, o jury.
O outro réo que meu amigo defendeu foium cbrio habitual,, que furtara nm garrafãode aguardente e vendera, garrafão e conten'-

do, por cinco tostões. Depuzeram icstemu-
nhas que confirmavam contestes o delictoi
A prova era completa. O promotor fez uma
dcçusação tremenda. O Abreu não abriu à
boca para uma objecção.

Quando o juit lhe deu a palavra para a de-.
fesa, elle mandou o aceusado levantar-se. O
homem poz-se de pc, com a sua physionomiaalcoólica, os olhos empapuçados, os dedos Ire-
mulos. O AbreUj apontando para cllc, profe-riu o seguinte discurso :"Srs. jurados. — Olhae bem para o ac-
cusadol I (Pausa). Reparaç-0 bom I (Noad
pausa). Agora dizei-mc. Haverá algum de
vós capaz de affirmar que este homem, tendo
pilhado um garrafão dè cachaça, õ fdssc ven-'
der a alguém, jú não quero que por 500 réis,
mas por B00 mil réis ?

Deixo a resposta á .vossa consciência. Tenho
dtlol"

O homem féi absolvido. ,

õ híksi jíhB
IjS

Orlando Rangel vae fazer hoie uma Importante
communicação sobre os «colloides» á

Academia Nacional de Medicina - Que
sao os «colloides» T

•Julgava-se, como sc sabe, alé hn pouco,
que o "ÁTOMO" fosse a ultima parcelln dc
um corpo, quc a «livisilillidndc da matéria
nfwi tivesse uma unidade menor. Miik, ai
.•lAsl, apparcccn o "ÍON" (nome crendo porFiuraday, para dc modo geral designar ns par-
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Os "lons". ou "eleelrons", vistos em
uniu solução coltvide á ultra-inicroscòpia

les dc um corpo decomposto pela corrente
tflectrica) e deante delle descobriu-se que o
átomo, tão pequeno, parle mínima da ma-
teria, era, nada mais, nada menos, que uma
espécie de mundo ! Uma espécie dc .systema
planetário' completo. Descrevendo trnjecto-
ria cliptica numerosos corpos gravitavam
em torno de um centro, ú semelhança dos
corpos celestes. Eram os "ions". E o con-¦junto desse systema todo era... um átomoI

E foi assim que" "como a Chimiea divi-
diu um dia em "átomos" a sua "molécula"
wg por sua vez, a Physica dividiu os átomos¦im "ions" ou "clectrons" (Augusto Rlghi :
i.*Nuove vedute suirinliina struttura delia•matéria", pag. 8)."Quando se dissolve ua agua um sal, um
ácido ou uma base; as moléculas desses cor-
pos sc dissociam cm duas partes chamadas"ions", uma tendo uma carga dc electriei-
dade positiva e outra negativa" (RnymondUrillonct — "Les ions"). Estes seriam re-
sultndos de phenomenos chlmicos; mas cou-
sa de maior vulto vem da clectrolyse. Eni
1805, para explicar a conduelibilidade ele-
ctrolytica, Grothus foi obrigado a levantar
a celebre hypotheso de que a electricidade
decompunha a molécula. Claudius, em 1857,
trouxe ligeiras modificações a essa bypothé-
je. Mas em 1887 Airhcniiis formulou, defi-
nitivameute, a theoria da, dissociação ele-
ctrolytica.

Vieram as pesquizas experimentacs sobre
os raios calhodicos feitas por Thomson, em
Cainbridge, e continuadas pela sua escola.
Ma» só quando os physicos tiveram a genialidéa do "eheurvar" os raios cathodicos, fa-
zendo agir sobre elles. um canpo clectrico
¦o outro magnético, é o que o progresso foi•real. piéfiou-se, então, a medir a veloci-
ilude de movimento e a r.elação numérica
entre ^ carga elçctrica c á massa material
de cada uUl dos corpuscúlòs qüe gravitavamaesse systema .planetário microscópico. Acha-
ram, coni effeito, que cada "ion" era dotado
de unia maSsa cerca de duns'mil vezes me-
nor do que, a massa de um atomò de hydro-
gênio e que cada um delles transportava

,,unm carga elçctrica, numericamente egual
u «e cádá "ion" eíectrolytlco monovillente.

Isso é süfficientc para se comprelicndei* o
que seja um "colloide". Ura liquido colloi-
dal não é uma "solução",;mas uma "sus-
pensão na agua de corpuscülos pequeninos",
da natureza dos que- acabámos de descrever
o animados dc movimentos "brownlaiios" —
que dão o aspecto ao microscópio de uma es-
pecie do movimento planetário, coino já dis-
semos. Esse pheiionjeno, porém, só se nota
{Iluminando o campo do microscópico eom
iwna lâmpada, (ultra-microscSpica) — Righi
compara essa 'Iluminação 

com a que faz um
raio de. sol, penetrando em. uma sala c pon-do, abi,./ciíi evidencia as poeiras que estão
suspensas ria sna almospherá.

¦Por gentileza dos Drs. Júlio dc Novaes e
Orlando Rangel tivemos occasião de obser-
vai* no laboratório deste ultimo, no Leme, e
no material que ambos estudavam, ainda, ha
T**S e so')ro IV? falarão logo á noite na
Academia. Offerecemos ao publico lia gra-vnra a" reprodiicção photographica desse
curioso phenomeno, «jue, certo, será publica-do pclá pririieira vez em jornal profano en-Ire nos. Os "colloides", são substancias não
dyalisaveis, contrariamente aos erystalloi-
des, que se comportam como ó sal marinho
e' o assue,aj*.

Elles compreliendem toda uma série de
substuncins' colloidacs haturucs, como as
substancias proteiòas, o glyconena (cm so-
luções aquosas), etc., e as artificiaes, como
as soluções colloidaes de silica, aluniinio,
sulfuretode ferro, saes de prata.de ouro, etc.

A Medicina, que é "uma arte qne sc serve
dc todas as sciencias", não tardou em lan-
çar mão dos "colloides" 

para curar mo-
lestias.

ftobin os introduziu em França (prata,
platina e manganez); depois Notter, Mail-
Iara, Chaufardct e- Grcnet; e fora de Fran-
ça:Loeper, Wabram, Berthamien, Wahram
ç muitos outros. As moléstias tratadas peloscolloides" foram qnasi todas as moléstias
infecciosas , (febre 

' typhoide, pneumonia'
rlieuinatismo, etc). Os resultados foram
bons. Mas, como cin toda a therapia activa,
tem os seus aceidçntes. Muitas vezes de-
polidas injecções"liã arrepios de frio e ta-
ehy.cardia. Em alguns desses accessos pódc
haver collapsò. Grcnet teve um caso de
morte. Na autópsia foi encontrada endo-
cardite aguda e stenose renal, com atrophia
d(í substancia cortical. Isso, poiém, piais do
«iue,. no remédio, sc deve respoiisnliilisnr o
çstado do coração c dos rins, antes da in-'
jeccao. A prudência manda não fhzer taes
npplicnções cm nephriticos e cardíacos: Um
ataque níals sério aos colloides o faz Abder-
halden. ("Les ferincnts dc defense de Por-
gaiiismç", pag. 83).• Elle diz que n "de-
epmposiçãò 'dos 

colloides pôde dní* lognr á
producção dc corpos susceptíveis dc. provo-
òAr tães reacções e de perturbar gravemente
o equilíbrio do organismo". • -

* * *
Que dirá Orlando Rangel logo * Acade-.

mia? O respeito á tradição da casa limpe-
dhi-lhe de dlzcr-nos o segredo de sna com-
niunicnçâo. Disse-nos, todftvti, o argumento.
Silo falar* das pnydfcseti èq». frtetaes eolM--

AS TRINTA VAGAS

lliE.llfMllH-.ll
Ha dias vem appnrrccndh nus jornaes a no-

tira de que a vommissão dc finanças do Sc-
nado estava inclinada a ceder A pressão dc
um grupo de pessoas inlervssiidns emquefos-
se incluída no orçamento da Marinha umn
disposição que permitiIsm* a matricula, uu
futuro exercício, de muis trinta alumnos «Io
primeiro anno na Kscnlu Naval.

Como já tiiihiimos ouvido do próprio Sr.
aliuiriiiile Alexandrino dcelaraçòcs em «uni-
pleto niitiigiinismo nos conceitos expressos,
procurámos- novamente o titular da pnstn «In
Ma ri n hn, quc, consoante no que já uos ha-
via dito, foi logo nos iiiitorisnmlo a decln-
rar que S. Ex. ern Ilicitamente contrario á
matricula du novos alumnos na Escola Naval,

O Sr. ministro dn Marinliu nccrcsccutou :
— A Marinha conta já com um excessivo

numero du olíiciaes dos primeiros postos c
iiotndameiitc agorn que estão tendo baixa os
antigos navios da esquadra e que os novos,
que não são muitos, raramente podem ser
mobilisiidos pela deficiência da verba para
carvão «pie nos foi concedida pelo Congresso.

Hasta que sc saiba quc pura uniu esquadra
quc possuo apenas dous "dreadnotiglits",
dous pequenos couraçados, Ires "scpllls", tres
pequenos cruzadores, dez "«IcslrÕjcrs", Ires
submersiveis c um "tender", um navio es-
cola, tres bydroíieropliinns, dous corpos de
marinha, duas pequenas flotilhas esladuacs e
algumas escolas, a Marinha possue, no corpo
de combatentes, duzentos capiláes-tencntcs,
duzentos pri meros tenentes, oitenta segnu-
dos tenentes e mais vinte e dous guardas-ma-
rinha e sessenta aspirantes, qne por estes
dous annos serão offieiaes.

O Sr. ministro da Marinha acha «pie, devi-
do no rejuvenescimento feito nos quadros,
cm virtude dns muitas, reformas ultininiiien-
te concedidas, as vagas nos postos superiores
vão, cada vez, mais. difficil mente oceorren-
do, de sorte que muito breve teremos talvez
de ver muitos primeiros tenentes' sendo rc-
formados coinpulsorinmcnle.

A plçthorn de offieiaes nos primeiros pos-
tos trnz conio conseqüência inevitável, «lis-
se-nos mais o Sr. almirante Alexandrino, a
morte de um dos principaes estímulos dos jo-
vens offieiaes, «pie é aquelle — conio aliás
acontece cm Iodas as carreiras — de poderem
aspirar umn situação dc destaque na classe a
que pertencem'.

Depois de fazer varias considerações sobre
esse aspecto da questão, o Sr. ministro du
Marinha concluiu ri-nffirmniido ser hbsòlu-
tnmcnte contrario á matricula de novos alu-
ninos nn Escola Naval alé melhores tempos

Sqnc 
quando mais tarde houver necessida-

e de mais offieiaes dos primeiros postos as
matrículas poderão ser reabertas mas parn
um numero muito limitado de alumiios, hu-
mero que talvez não possa ser maior de dez
cm enda nnno.

O CRIME DO ALMIRANTE

0 millionario tinhauma
opala, a pedra

fatídica I
Um trecho curioso, um detalheimpressio-

nnnte, com o sabor exquisito de uma su-
perstição que se sente, mas quc delia se
duvida, propálll-sc sobre a historia de uns
amores do millionario Cairlos dc. Araujo
Silva. Uns outros amores, antes deste quc
o levou á morte; mais livres, com menos
perigos e menos sacrifícios, mas quc, talvez
por isso mesmo, foram depressa esquecidos,
abandonados...

Um romance curto:.". Alguns dias, mezes
mesmo, de idyllio Apaixonado com unia ar-
lista dc opereth... Uniu filha da Rússia;
braiiea como u neve dos seus invernos c
loura como as espigas de trigo ao sol dns
suns aldeias. Depois de um espeetaculo da
Caramba, talvez a "Evá", em que a artista
querida se cxliibiu nuns bailados dc grande
suecesso, saíram juntos c ficaram assim dias
e mezes, entre flores e perfumes, num rico
palacete du rua Pn.vsuii(li'i.' 

E cila o esperava sempre com um riquis-
simo collar de opalas solire o eollo decolado.
Da primeira vez elle estremeceu... Opalas
eram pedras fatídicas, e uma superstição,
que o millionario não quiz levar a sério,
assaltou-o de súbito. Mas eram tão lindas...

Depois a dansarinn, celebre entre a nossa
roda dos que se divertem, a artista querida
da opereta ligeira, partiu seriamente enfer-
ma. Seriam a-j opalas ? Mas, como lembrán-
ça dos dias passados, cila deixou.com cllc
urita daqtiellas*1 pedras preciosas, • que pare-
ciam ainda guardar o perfume que cila
usava.

O millionario Carlos Silva, conta* um dos
seus íntimos, «Jesfez-sc da opala quando
sentiu o novo ahior, mnis perigoso, exigiu-
do mais sacrifícios. O'máo presagiò, o'agon-
ro dn pedra ficaram. O millionario' teve i>
fim trágico qne se sabe é ella, a dansarina.
ainda soffre as conseqüências de uma gra-
vo enfermidade. •¦ . ¦ -_ . , • • , . . ¦ -.

E' a scgundii vçz que uni eollnr de opalas
apparece com tão. trágica influencia sobrç
os destinos dos- que ò possuem ou o pos-
suiram. Ainda não deve estar esquecido o
que pertenceu ao inarquez de Carvalhacs.
Teria sido o mesmo ? ••,*.¦ - - • .

-•im*. »'—i '.—-—

Noticias de Portugal
Palmyra Bastos chegou
a Lisboa—O contrabando

de gado e cereaes
LISBOA, 30 (Havas) — Chegou a actriz

Palmyra Bastos. •
LISBOA, 30 (A. A.) — O ministro tias

Finanças ordenou rigorosíssima vigilância nas
fronteiras ao.norte, afim de evitar a expor-
tação clandestina tlc gado c cercaes.

daes electrieos e. vae interpretar o mecanis-
mo de aeção desses nieines colloidaes. So-
bre isso elle prometteu dizer cçiijüi nova. Até
agora sabia-se quc elles nâo agiam directa-
nienle sobre o sangue; mas, obrigando os
leucocylos a pôrem em liberdade os fermen-
tos quc encerram: E a esse fado suppõe-so
«pie se «leva a aeção cardiO-vascul.ir anllto-
xica, anti-iufecciosa e geral, exercida pelos"colloides". .

Mais algumas horas e saberemos o que
Oilaudo Rangel «ccrcscenUrá a evt pntri-monió scientfflco.

JDr, Nkcláu Citmcto

Jacobinismo ? Não...

cMoes lira/ileira-. llies leni
razão contra o llrazil. MçJ-

patriotas pôde, du falo, Pc"»

Kin uma piililieaçíii honleni uparecida so
acoimiivti «le janibiiia a atitude assumida
nqul, a prii|iii/itii «Io fnmo/.o projclu, coii-
cedendo o direito de voto nos estrntijelíõ/.'
Ha nisso mn evidente malentcmliiln.

Seria difícil descobrir qualquer Antipatia
contra estrunjeiros em unm coluna, «iue Ilu*.
tem tantas vozes defendido ns irtieicsses o
«iue, até em questões brazllelrns, llies Upi
«Indo, ás vezes, ri
mo o maior dos
conhecei* qne sua pátria iieiu'.sempre 

"tvní
ni/.âo; c, qunndo disso não ailvéiu para ela
nem perigo nem hiimilliiiçán, pode publica-iifiile rccõnhccé-Io*.

I'«ii Isso ò quo sp fez aqui mesmo, njío
lia muitos dias, a prnpozito dn eazo do "/Vil-
ngsou.

A população eslrijlljolra desla eu pitai i":
principalmente composta dc portugiiczcs o
italianos. Por si só, essas duas colônia» ri-
prczenlam dois terços do total. (Jiiaiido a
elas se juntem os francezes o Inglezes, ví-»«5
bem qne, si alguém apoia umn cniizn em
que ' os cidadãos dessas quatro nações es*»
tão empenhados, nilo podo deixar do ser con-
siderado por eles um amigo.

Ora, é exatamente isso que se tem fcll»
nqul.

No apoio dado á cnilZll eoiiiiiiu em i|iie<
Portugal, a Italln", a Inglaterra c a França
estão reunidos, sempre uos tem parecido que)
a política cncnpotiidumeiilc gcriniinófiln d<>
liruzll não traduz ns sentimentos de sua po-
piilaçáo. Nem os sentimentos nem os inte-
resses. K por isso a<iui sc tem reclamado
(pie (ninemos ao Indo dessas nações uniu
atitude de adezão mais definida.

Quem sustenta «*slc ponto de vista iuo)
pode ser considerado um adversário dos (pio
assim quereria prestijiar, solídnrizaiulo-sc
com eles. i

Mas nmn conza é ser amigo du alguém,
oferecer-lhe o sen inteiro apoio, admiti-lo
no seu lar, dar-lhe todas as distinções pos-
siveis — e outra muilo diferente é coiiscij-
tir que esse amigo queira dar ordens eiu
eaza alheia, suplantando a vontade do Icjl-
limo proprietário ua direção dn sua propvic-
dade, por achar ([ue este é incnpaz ile beiu
«liriji-la. !

Parece qne não haveria duvida na respos-
ta, si alguém perguntasse a qual(|ue.i* d"15
governos dc Portugal, dn Itália, dn Ingía-
terra ou da Prança: "Quem è qne V. con-
sidera melhor itlnigó, o que desejaria que o
lirazil estivesse declaradamente ao seu lado,
na gt erra atual, ou o que pretende apenas
dar o direilo de voto municipal nus ntie.io-
nais dc seu paiz. para a municipalidade do
Rio de Janeiro '!" 

(A desproporção é evidente. >
E exatamente pnrn que o Bra/.il possa ser

nma nação, cujo apoio tenha algum valoi',
é indispensável (pio ele não comece proela-
mando que só vè como remédio an mau go-
verno da sun capital a intervenção de ex-
tranhos. *.\

Assim, não ha aqui líçm antipatia, nem
prevenção contra os eslrahjeiros. , Nenhuma
sombra siquer dc jacobinismo.

Mcdrtvos c Alhiuiiivvqne
¦ 'mim* •

Temos ou não

temos fundos?
Ha dias,, numa das reuniões da eommissãò

de finanças do Senado, o Sr. Miguel dc Çar-
valho indagou do Sr. Bulhões si lhe pddin
dar informações sobre os seguintes pontos:

Si havia saldo no Thesouro da emissão de
,10(1.000:000$ e quanto poderia restar dò mi-
llião c meio dc libras esterlinas (pie tinha-
mos cin deposito.

O Sr. Bulhões disse não poder, dè niomeii-
to, responder ao seu collega.

A pergunta do Sr. Miguel de Carvalho teve
razão de ser, pois, segundo elle declarou, tjj
existisse saldo, não era necessário crear
novos impostos para enfrentar ò "déficit"
orçamentário.

Hontem tivemos occasião dc falar eom o
Sr. Bulhões, no Senado, e S, Ex. nos dc-
elarou:

—O governo já nos informou qne poderia-
mos incluir nn receita o saldo que Unhamos
disponível na nossa delegacia cm Londres,

—E quanto ao saldo da emissão?
—Isso não se pode saber uo momento

actual, Pois si ainda não terminou o cxcjt'-
eicio corrente, como poderemos saber si lia
saldo? Diga-me uma cousa: supponhamos
que o senhor tem uma certa quantia para
passar um mez. No dia 17 o senhor abre a
gaveta' Tem dinheiro lá. Isso é ler saldo'.'
li' a mesma cousa qne se dá com o Brasil.
Teinos saldo? Como poderemos saber si te-
mos saldo si o actual exercício entra pelo
outro anno?

¦ mm» i

0 inquérito dl NOITE
.lista dos papaveis, alé agora-: Uo-

drigues Alves, Tavares de l.vrn, Küy
Barbosa; Antônio Carlos, Lauro .Miil-
ler, Delfim Moreira, Francisco Salles,"
Dantas Barreto, Carlos Peirolo, Bor-
ges dc Medeiros, .Epilaeio Pessoa, Ho-
mero Baptista e Miguel Calmou,

— Não cslão Iodos na lisla.- Ainda iaÒé
muito estadista de gênio..v

..y
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Ecos e novidades
9 i ¦¦

I' Tinn eommlMlto da vllleullnroí dn provlif-)ln I,ii;;i-iiiiii.i elv Mindosa vdn em lliienot ANIcn Jinrii pedir no governo dn Sr, IriKnyenliroviiliiifliii tmiint a iTlmlmua fnlilfléaçífolio viiiim i|iiit nli ne cuia fniomlo eieiuidnlóiu.iiuiile "O iius-ii vinho d uiuKnlflvo ~ dlnem«i vili.iiUnrvi ni.iiilii-.linn — m ceillMlinlilit-
rei ipii' ii recebem (liroiliiiiieiile nãu querem«miro; mus u fiiltillicnvuo o cslA dvinonillsiiii.
ill '••UilliU-tilllltilIr".

li' u uu .iiilmiiim «lluneio, uni lli-jic nem
liiir, dn vinho rhi-liramJsnít*, uo llio da Juiu-l-
in. Nilo hn mullu* diai «mu A Nlll'1'K fei aie-i|un,i dn iiiulnclii du* faUIflcudorti curió.»¦.•!'¦ uma ivpurliiKeiii docuiuviiluda o inipirr..
slonniilc, tii-ih «iiuisí innocun, porquo, ítclo me*uns au' nfloni mio consta que «¦ Suutfu Publi-«a. a Ppllvln, a Prcfwituru, ou quem quer queseja lonliii lonuulii a iulclallva do uum arcoucnorglcn roíjlra «suei «IcKaliiiuihi* «iivcnenu-«liirts. I'. iiirlntllfforonw dui leopoiiMivelr, pela-.•uiili' 1'iililU'u desiiniiuou couipleliuuoulo oiliiipòrlmldros dhccloi doi vinho* rio-gran-«lonsos, quo eslão un contingência do se cn-

.'regar do pês e mão* oladoi no» falsifica-«Inre.i. ...in un. muitos diui cjue um «lr-sen Im-porlndores, o dos mais considerado.*;, iiiíiiilibertamente: "Sn» podemos lutar. Não lc-31101 oulro reincido sinão nos cnuslijerurniusvemieleis, Eu Unho, por exemplo, no meuJirni.izein ynrlos «iiiintos «I, vinho que nãojinss,, vender por menos do trinta o dous milrói», .Mu., niii/iiuiii 111'oK compra, porque as«iiMi.s lue-s o Ines — « citou vários falsifica-dores conhecidos — vendem a mesma «iiiun-l Idade e a mesma marca por dezoito mil••eis!' — ".Mm como conseguem Is.io ?" —•.Muito fnclliiionlo: clle» compram um quln-Io dos mísseis o dcsla quinto fiixein dous, Obarril, inni ns respectivas morem, 6 feito cmuma casa especialista da Saude. Tudo o com-tiicrclo rtiiihecc essn cn-:a o subo d:K sua cs-luiialiel.iile... Alguns importadores dirccloslinhani resolvido não vender mais vinho nessa Roíilc; mas, tomo não foi possível obter-su

!ii 

solidariedade de todos, a tentativa fa-liou... U ngorn que fazer f Ou nós lhes'Pudemos ei vinho, porque são elle.-. o» uni-vos compradores, ou nos arriscamos a sof-
frer prejuízos com a mercudoria guardadaIndefinidamente nus Iraplchcs".,-,O slluacloiiismo rio-grandoiise, quo anda •
prpçlnninr o sou interesse pelo commercio cbela industria tio Estado, alé ngorn ainda¦itio loninii ti menor providencia em lienefi-im «lu consumo do seu vinho no llio. E nhilesta como o llio Grande eslá arriscado a
jierder nina dns suas mais futiirosus Indus-
Irias, e ja uma excellente fonte de renda.

^tt|^gufaj^jg^^ m\bmtáàé iffi
O CRIME DO ALMIlUNTti

Us ira (KlintiK y i. W
Com o «Iciiolinonlo do -vhauffimr" lleivulu.

no Silva o Jiiiitn o tiutit do autópsia da vlcll-m», Ht'1'á enverrnilo o processo iuilHurado con-Ira o almirante UnpliMii Franco, iif.nsi.liui doinllliiniario Carlos ri» Silva, «uinnlo de tuadivorciada esposa.
Oh depoimentos tlti* filhas do casal c leste-inunliui da tragédia, não serão tomados pclu

BARBARIDADE
Umaortaicatr-anoada

em «ma mala
O faclo quo orn vamos realHtnr nflo lemexplicai'no c ulliiigo Ai ralas dn Imrbitririudr.l'ina criiidu, quo «o emprega nas fuiieçiWsdo uma seceu, trancou cm uma mula umavrçiincu do um Mimo e um nicx, depois do a

:--.,, «obrir com um lulmlelro «hclu de roupas,criai»i calmo • fugindo a mlnu. Islo, por quo ? Ilurbaridade, lôinontc.
,,. J'.shu inalviiilcx oceorreu no Interior da

*•. jQndt eiil icpulUdu o milionário !m 'f"."'»*"6*'.,1*»'i1*1 A-,í»««'e8 Lobo, reildcii.•¦f Carlos Silva i .M elu áo Sr. llorncio Teixeira, negoeianle cm

0 PROCESSO A ENCERRAR-SE

A GUERRA
ms"S'*-^*"^>"» ** s^»

quo npôi
cias,

• •
Os jornacs noticiam que o Sr. prefeito rc-solveu elnr o nome do Sr. cardeal Arco-

ivcrdo n praça Sacopcnapan, cm Copucabano.L admirável a "sans-façon" desse prcfel-to... E' possível, quando resolvei» liomc-
pagear o Sr. lluy Ilarbosa, chrismttndò com» nome elessc eminente brasileiro a tradicio-aial rua S. Clemente, que o Sr. Dr. Azevedo
podre ignorasse n existência de num lei mu-Jiiiipal prohibintlo tcrminanlcineiilo quc scdi o nome de pessoas vivas ás ruas c pra-ças tio Dislriclo lcderal. Mas, m-ssa óceo-eiao nao faltou quem, embora contrariando•scnlimentos de admiração e da maior vene-
pção pcln senador bahiano, chamasse a ai-•Jeiição elo Sr. prefeito para a illegalidadc
,<jue cpmmctlin, embora na melhor das inten-
çi"ies. O Dr. Azevedo Sodró nno quiz recuar;achou que um rapapé ao Sr. lluy valia bemuma illegalidadezliiha... Agora, porím, o
governador «!;t cidade ameaça insistir no mes--mo crime, para ser nfiratlavel ao Sr. car-«Util Ari-uvei-tli-.,, Ninguém contesta que oi-liele «Ia Egreja Brasileira mereça homena-¦,'ciis aluda mais sólidas c brilhantes do queessa tlc seu nome em uma praça de terceiraordem j mas a lei é lei, e como lei deve scrrespeitada. Si o Sr. Dr. Azevedo Sodré tem•motivos particulares para pleitear as boas
graças tlu céo, suba a ladeira «io Castcllo,íi meia noite da próxima sexta-feira, e váirecoliei' a benção dos reverendos frades bar-lititlinlios. E essa excursão traria aiiida a
ivmilagciii (le provar a S. Ex. que o melhor
prefeito nao seria aquelle que vivesse a sc
lireoccupar com essas homenagens aos pode-rojos, mas o que não deixasse no completo
abandono ruas e praças como aqucllàs dotradicional murro. . .

s«a¦ t*ina nola que nos foi enviada por pessoadigna tlc fé:
— Hn elias o ministro do Interior entrouílesassomliradamente na egrejinha do lnsti-tulo de .Musica c nnnuUou uni concurso queSim pareceu irregular. Para quc S. Ex, nãotenha egual trabalho no fim, vamos desde

ga chamar a f:ua attenção para o modo ir-1'eguliU'issimo pelo qual está esntlo prepara-«Io o concurso dc canto pnra premio de via-
gem. O regulamento do Instituto, baixadocm 13 tle outubro de 1915, e filmado pelobr. Carieis Mnxiiiiiliíino, «liz em seu art. ÍÍ65nue para ser tielmittielo ao concurso dc cantot necessário ser brasileiro nato e ter no ma-íciiiio 2j annos tle edade. A letra da lei éclaríssima. Para favorecer, porém, uma se-uliora muito respeitável, e que já tem a sua
jVida ornada por alguns netinhos, o secre-tario tio Instituto invoca uma portariasintiqiiissiina «le uma antecessor do Sr, Ma-Ximiliano paru dispensar aos inscriptos alirova ele etladc... Esse jú é iim primeirosyniptoina. ila outros, porém. O mesmo rc-gulnmcnlo do Sr. Maximiliaiio cslttbclececonv grandes minúcias o processo de substi-
tuiçao dos professores. Como, porém, o mes-Hio regulamento, em seu art. 2US, diz que«¦unnclo os candidatos a premio se revelamcm cgunltltitle de circiimstancias prefere-se o«ue tiver prestado serviços no Instituto, foin mesma respeitável senhora chamada a fa-zer parle elas bancas examinadoras, quandoJlie ialta qualquer dns qualidades marcadas}ip .capitulo elas stibslituições...

Seria, jiois, ele toela a prudência qtie S, Ex
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'•?"¦ Carlos Silva \. | .¦..'..
Desde limitem, a larde, ivpousa na sua sepiil.Itiiti no cemitério do Si l-runciaco dc I-aiilo oniilllonuiiii Curiós de Araújo Silvn, a vlvllinada tragédia. Scus icstoi inorlnci foram iuhii-

mudos nu quadro n. «, carneiro n. 14, do ondemais tardo scrüo Iransportiulos para o jtixigodu fiimilln, imqiicllo mesmo cdbiitcrio,

O chauffciir do nulo 71, de Carlos Silva,cujo depoimento, ao que se diz, irará
grandes esclarecimentos a ponlos aindanebulosos da emocionante, tragédia

policia, como era esperado, porquanto, sendotm taes casos testemunhas de aceusação não
serão admittidas a depor conlra o seu pae.Demais, as testemunhas até agora são cmnumero sufficiente.

O depoimento que prestou o Dr. José IU-beiro de Carvalho, noivo dc uma das senhori-
tas Baptista Franco, careceu de importância,
uno tendo sido elle, verdadeiramente uma les-temunliu dc vista.

O "cliauffeur" Herculano, da confiança doinditoso millioniirio, devera ser ouvido aindahoje, íwra encerramento do flagrante, que su-bira a juizo para inicio do suinmiirio, onde,
provavelmente surgirão os escândalos cm todaa sun plenitude.

O almirante Baptista Franco
ilha das Cobras

na

Conlinua preso, no Hospital da Ilha das Co-
bras o almirante Unptistn Franco; que deve
cm breve, ser transferido para a Brigada Po-
lieial, onde aguardará o julgamento..

S. Ex. continua tt manter a mosni.i nlMlii.lehx. continua a manter a mesma altitude p papeis de valor.

A proposilo dn nossa local do honlcm, nub-Aidimidii A epigruphe "(Jucm era o Sr. CarlosSilva", iccclK-moj umn carlu pediudo-nos re-clIfieasHeiiios a nossa noticia no pemto vn\ «íuedissemos ser «• Sr. Carlos Silvn nem do •»,„..
«litez de Abrunlcs (o Sr. Miguel Culinon duriu p Almeida), vislt» como, tifflrniu o niissi-vista, nunca existiu esse parentesco, fji i.s*„.dista do império, necrescentu, nflo teve fi-Ihos.

O ür. Araiijo Silva e sobrinho do visconde"Silva, com quem, cm scguiidas nupeias; sc ca-sou a bra. iii.nqucza dc Aliranles, tninbem Im.roíiczti dn Ciittcto,
As novas declarações dc Alme. Sarah

líriim esperadas revelações seiisdcionacs c cs-candalosns no novo depoimento que Mme, Sa.rah de Freitas llorgcs, ex-M me. liaptista Frnu.co, devia preslur a policia. Isso porque imnoite du tragédia, dissera madame que as' fa-/.in ,provando-as com documentos.
De facto, inudame tom volumosa correspon-

dciirii do almirante lluplista Franco, cm queeste fazia ullcgiiçõcs que a convenciam iiosentido, de sutisfazer as suas exigências nuenão us de caracter moral. '
Desses documentos, os mais Importantes fo-ram entregues ao advogado Dr. Pedro Tavares

quc irá tratar dos interesses dc Mme. Salrah.
O seu novo depoimento A policia, tomadohoje, no palaccle da rua lluy Barbosa, pelo de.legado Dr. Albuquerque Mello e escrivão ma-

jor Évora, não tem, no entanto, as revelaçõesesperadas, si bem que madame as promettes-sc puru mais tarde.
Disse Mine. Suruli, que, dc faclo promette-ra graves revelações sobre a conductti do ai-mirante Franco. Heservava-sc, porém parafiizel-n» c com documentos coqiproWtorios

para quando tivesse necessidade de destruirinsinuações a seu res|iei(o. O almirante Ba-
ptista Franco, disse ella, transigia sempre. Jávivendo Mine. Sarah com o Sr. Carlos Silva, oalmirante foi sempre solicituutc. De tudo, ma-dnme tem documentos, cuja maior parte estácom o Ür. Pedro Tavares, seu advogado.

Em oceasião opportuna, madame delles faráuso esclarecendo o crime do almirante quecila iiffiima ter sido premeditado... '
E mais não disse, Mme. Sarah, que, com fir-meza, assignóu o seu depoimento.

;, D. Sarah quer ser inventariante dos ®' bens deixados pelo Sr. Carlos Silva ¦'
Ao juiz da rrovedoria, Dr. líliezcr Tavaresrequercu D. Snrah Borges, que lhe fosse per-•nittido nssigiiar termo de inventariante do*bens deixados pelo finado capitalista Sr. Car-los Silva, constantes «le vários immoveis si-tuados nesta capital c em Pctropolis, litulos

nossa praça, A vietima foi ur u poqucnilado nome Cecília, que «6 não perdeu a vida
parque sou pae, penetrando no quarto onde
so «chuva a referida mula, ouviu o choro

— ——•»§«---«

OS MANEJOS DA ALLEMANHA
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para rebellar ús Índia:
A altitude correcta do emir do Afghanistâo
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O Sr. mimslro indagasse desse caso. que ésympt.omnlico, para que depois dò rcàlisado
jun concurso «me já se nnnithcià tle antemãolao parcial não tome a sua iulervençãoíiquclle caracter ele nota dissonante na bar-munia que deve reinar numa casa tle sons,neçordes c symphon.ias....

Abrem-se amaiihã, nos armazéns da CasaColombo, as graniles Exposições de Natal.Meias e calças ele St. Claus, cheias de brin-ítuetlos, a começar de 600 réis.
1 -mm-

Os estrangeiros e o Con*
selho Municipí

'. r.ommunicnm-nos o scguinle telegrammãdirigido pela União Brasileira no nosso col-laboi-ndor Medeiros e Albuquerque:--:¦••• A União Brasileira reunida cm assem-'Hk'fenv,nirK'::!*a *\to)mír, por unanimi-
ftattc mniiiiestnr a V. Ex. o seu inteiro caiieoiie,cional npftio e solidariedade 1 nobre
ílrollh? í!?rK i í'01' V- Ex> cm tk'fes« tol
téiicín «lV-iblr,ns,1"*Vontr*1 a 'toorto pl.e.tci-çao da Liga do Commercio dc conferirflos estrangeiros o direito do volo activo c
tómof «,r'r° ?»»??»'?, Municipal, tanien-íamos quo tao infeliz idéa tivesse o natro-cimo de um brasileiro, o Dr. Eduardo Fran-ca que, a mingua de argumentos, procurapara sua defesa menosprezar a nacionall-«lade brasileira 

çridicularisar os nVeritos de
¥t.",*-X n • .i,u,lm,e pereceu da parto da
g» Brasileira o mais enérgico protesto cdesprezo. Ao commtiiiicar a V. Ex. essa nos-fea resolução ti-ansmittimos os votos da mes-ma assembléa de applausos, felicitações cagradecimcn os ás dignas expressões detv..; üx.; — A directoria."

©s ©s-3rei©i@s da fio?ta
lesa ú2 Sar:ia Crssz

Iniciaram-se hontem, com a parle íiocliiF-na ns exercicios de fogo da fortaleza de SantaCruz.
A elles assistiram o Dr. Nilo Pcçaiilia ge-neraes Muller de Campos, Celestino Alves' Fe-lippe Ache c Silva Faro.
Tiveram inicio esses exercicios ás ÜO horas,

teriniiiaiulo pouco depois das 21 horas.
Conforme já havíamos nuiiúhciàdo o thema

desenvolvido pela fortaleza suppunhii quc asdemais fortalezas da barra estavam impossi-
bilitadas de ajudal-a a impedir que uma po-tlcròsa esquadra, bombardeasse o porto reali-
sando um desembarque na praia de Pirati.
ninga.

A Sanla Cruz fez primeiro os disparos comas baterias aiili-torpedicas, contra os navios
pequenos «Ia suppostá esquadra.

Nilo obstante não ter funeciouado o holopho-le «Iit fortaleza, ainda assim os disparos reali-satlos foram cfficícutcs, destruindo os ai.vos.
Hoje, pela manhã, recomeçaram esses excr.

cicios, atirando a fortaleza com os seus ca-nliões dc grosso calibre sobre a ilha de Cotun-dtiba, onde deveria estar escondida a esqua-tira atacante e, ao mesmo tempo bombardeou
ti praia de Plratininga, onde o inimigo deveriarealisar o desembarque.

Finalmente, foram feitos disparos sobre ailha tio Pae, nn hypotlíesò de que, retirando-se
a esquadra, tomara a direcção daquella ilha,O resultado desses exercícios foi bastanteapreciável, tendo todos os disparos alcançadoos alvos moveis contra os quaes eram dirigi-dos,

-Itf i
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Fazem-se com presteza, sigillo e —-

perteiçSo
ESCOLA REMINGTON, rua Sete de

Setembro, 67
iiTrn 

Elixir de Nogueira — Milhares de Curasi-rir -
PARA O VERÃO

Novidade em camisas, camisetas, ce-
roulas, collarinhos, etc, recebeu a a LA
CAPITALE-Ouvidor íG.i.

O fthesout*eipo da commis-
são ps*ó-busto Ruy Barbosa,
aceusado de um deafaflque,

ainda não se explicou.»
Ainda não está completamente apurado 6caso de um supposto desfalque dado pelo lhe-sourtiro da comniissão que vao erigir um bus-to a Huy Barbosa, nos diuheiros já arrecada-dos pelas subscripções abertas para esse fim.Como se sabe, o thesoureiro, o Sr, Thcophilo

Pessoa, foi surprchenditlo a fazer jogo muitoforte em uma dessas casas da avenida RioCraneo, o Club Mozart. Disso nasceu suspei-Ias e o Sr. Paulo de Oliveira Filho, que o co-nhecia, convidou-o a comparecer ft delegaciado 5o districto policial. Na delegacia estavaaccidentalmcnte. o Sr. Campos dc Medeiros'
quc faz parte da comniissão, tomando, cn-tão, o caso uma feição mais séria.'< 

O Sr. Thcophilo Pessoa não soube e-tpíicãí
perfeitamente a origem do dinheiro que Bistava,

O faclo, foi, no entanto, mais tarde, levadoao conhecimento do, 1" delegado auxiliar, fi-cando detido o suspeito. Ainda hoie, talvezseja dada uum solução, ficando tudo esclare-eido.
O Sr. Thcophilo Pessoa declarou que a suadetenção è illcgal, pois, estava prompio, tleaceordo com o que <; razoável, a prestar con-tas, o quc fará á commissão, nssim que a issoseja obrigado, ** . ' 

,E o caso está neste pé. 
''•''¦4«Íí!*-yí;ij;.'f,'i;,t-:

¦ —" 1

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

|v>.,. .tt
ü ««15 iecca Ephigenia (

abafado quc partia do seu interior. Abertaa mala infernal, foi retirada a pobre crcau-
çiiihn* quc já apresentava signaes evidentesdc asphyxia.

Solicitados os soccorros da Assistência,esta compareceu promptumente, salvando damorle a pequenita Ccciliu, cuja eslado. cn-tretonto, c gravíssimo.
A policia do 9" districto, tendo conheci-mento do facto, fez-se representar na pessoado commissario Solou, o qual, syudieando,soube que a autora da barbaridade fora uama secca da pequena Cecília, de nomeLphigçnia Maria da Conceição, u qual, in-terrogada, não negou ter sido a autora da-

quella crueldade, mas tambem não quiz cx-
plicar as razões que a levaram á pratica desemelhante crime.

Conduzida para a delegacia, Epliigenia con-servou-se calada, evitando dar quaesquer cx-
plicoçõcs sobre o seu acto. A criminosa temapenas 17 annos c ha pouco tempo que serve
á familia do Sr. Teixeira.

' '*am ¦**¦-—*

A Saude da Mulher
CURA. TODOS OS

Í&COMMODOS DE SENHORAS
¦mm—

[Nomeação e exoneração na
Guerra

Por acto de hoje o ministro da Guer-ra nomeou o segundo tenente Mario Limade Moraes Coutinho coadjuvante do ensi-no pratico do Collegio Militar de Barbaccna
é exonerou do logar de amanuense da fa-brica de polvpra sem fumaça, por ter sido
nomeado quarto official da Contabilidade
da Guerra, o Sr. Oscar Bandeira.

LONUHK8, .10 (A NOITE) - Na *«*iao deliontem, da Câmara doa Communi, um depu-
lado perguntou ao «ov«rnu nl Unham aldo pre.aoa oi agantea allamara no Afghanliiau.

O minlHlro dai Colonial, Sr. Aaitin Chain-
berlaln, reupondeu qua a Allemanha linha cn-
vlado, na primavera de 1918, uma miaiio ao
AfghmliUo, eacolhendo para ene fim um cor.
(o numero de anarebiataa indiano* que «*l-
dlam em llcrlim. A mlulo era chefiada pelotrrra.trmiilo Oudh, qua pretendia faxer-ie o
aobrrano da índia. Entio o kuUer concedeu a
Oudh ene titulo r Oudh, como novo "impera-
dor dai Indlai" partiu para o Oriente. Acom-
punhavam-n'o alguns offlclan alIernSca e tur.
coh a aquellr* anarchlitai acima referido»,
além de uma cicolta de muiulmanoi, recrula-
doa em Coniilantlnopla c «m llagdad.

Como chefe da miiaão mililar nllemá ia o te-nente von Ilentig, que era portador de uma
corta do chanccller allemão I)r. Ilctlimunn.Holjwcff para o emir do Aff-hanlitão, HubihOullah Klian. Nciia carta, o chanccller convl-dava o emir a dar ao pretenso" Itajah dc tuilax«h Índia» oi meio» delle libertar ai Indins dut.vrannia briunnica. Von Ilenlix foi encarre-nado de fazer peasoalmente ao emir rcvelaçõe*«obre ai rçlaçòei quc o «overno allemão dése.jaya quç de futurei viesaem a existir entre aAllemanha e o Afuhanlslão e entre ente nniz ca Áustria e a Turquia.

Elia mlHsão, depoia de variai perlpeciai. at-tingiu a I-craia e nli se dividiu em vario» gru-poi que no final do verão do anno pasmado,conseguiram penetrar isoladamente no Afgha-nl»lao. O» acua membros foram, porem. nre.so» logo que chegaram ao território do Afgha-iiistao e, no fim do anno, fórum transferidosdali para Calcutá.
i 

"ü* 
Í5x6ei. »*T" ««editar, — disse o Sr.Austin Chamberlaln — que o emir e o povodo Afghanlstuo deram pequena importânciaao» allemães e aos aventureiros Indianos queos acompanhavam. Mas a verdade c que a in-tçrvenção da Turquia no caso, sob a influen.cia allemã, creou complicaç5eg que collocaraino emir em situação difficil. Mas lambem é cer-to que, desde o inicio da guerra, o emir deu aovice-rei da índia a segurança de quc o seu pnizse manteria neutro. E, fiel i sua palavra, oemir tem repellido as mal» icductoras offcr-tas para abandonar a «ua alllada, a Inglater.ra. O emir tem usado mesmo da sua influen-cia para impedir distúrbios na fronteira".

O ministro das Colônias fez ainda outras re-velações de menor importância e concluiu:"Nfio ha nenhumas razões para duvidar daboa fe do emir. Em maio, do anno passado, oemir despachou a missão allemã, e rccuüou.sedshi por deante a ter mais relações com osagentes da Allemanha.
Quanto • pergunta do nobre depitfado te-nho a responder que seria contrario aos' In-teresses do Estado dizer neste momento o quesuecedeu aos membros da missão; posso ape-nos declarar que alguns foram feitos prisio.neiros pelos inglczes e russos quando saiam doAfghanistâo. As terros do terra-tenente Oudhforam tambem seqüestradas. Posso por fimdeclarar que o chanccller allemão dirigira cor-tos a vorios Soberanos da índia incitando-oscontra a Inglaterra."
Estas revelações do Sr. Cliamberlain, quetndos os jornaes de hoje reproduzem, causaram

profunda impressão.'', *jsj

J"l. EM TORNO DA GUERRA
mf>—

O conde de Sucena offereee um

liimhcm infligido ffrnvcti dorrotns no< nuitrn.tciito-lmlgnroH, os priiiielroii nu roglnu u,.Striiiiui e os ficguiidos u iwroétle dc Moiiiis.
—i -an 9— .

A ITALIA NA GUERRA

Ao longo da frente
HOMA, 30 (A NpITB' - O coinmunlcndo doKçncraliiilmo Ciulorn», publlradu é«(n iiinnhil«Ix ler «Ido de todo Impossível Intensificar tmopcraçõH ao Imino d.i frente em conseqüênciauo» temporaes. Soinêiítu tem liuvleln bomliar-deio, principalmente m. gcclorci a lésle dodorizla e na ret*liio du Viimcco,

¦ li0íi,Al ,!,ü (,íuv"s) — P ullinio f.iiiimiimV.i.do offIclnl nniiiinciii quc Ihhiu-ih. coutiiiiitirniiioin Ioda a linha «Je fieníe as liiihltuaes ncçile»(le artilharia, que se mnútivorniii iniii-. *. iv.i-. n*legião a leste de Oorlzlti,
No valle do Vippiicco nolarniii-so graudcimovinifulos do tropas inimigos, os iUiiich ín-ram iiilerrompldos pelo nosso fogo dc iirtlllia.ria.
No Carso cimlinuãmos a reforçar as nossa»obras de defesa."
. —¦ -cai» na»

NAS FRENTES RUMAICAS«»«.„-
Na Dobrudja

LONDIIES, 110 (A. A.) - naillograpiinh»dc liucnrcst que os russo-riininicos doiniiiaiiias linhas Inimigas na Dobrutljn, iinpetlinuo
qualquer moviniento du avanço.
A oecupação dc.Pitesci '. '; 

) '.{

sanatório para os feridos

Farinha Flor )
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovoafretooj ......)

«••a»
fl íaxaçâodo fumo em

corda
Recebemos hoje, dc Passa Quatro, Minas, oseguinte telegranuna:
"Protestamos contra h insinuação dos mani-pulndorcs c desfiadores, sobre ser a taxação doturno cm corda prejudicial aos interesses des-ta zona. r- Gastão Jardim & C, HerculanoCaetano & Coutinho, llabello & Koíhy, Romeu,?Sâa«f cP» l0 ;jcncdi?,°da Sil™ * c

O CAFÉ'
As noticias de alta no mercado de NovaVorlc trouxeram no nosso maior firnieza, teii-do sido vendidas aos preços de 9?50ü c 'JSiCOO

pela manhã, Ü.929 saccas e, no correr do'diamais 4.359, dando o total de 8,!>88 saccas
para o ultimo dia do mcz. A procura foimais que regular e muitos foram o3 lotesexpostos. Honlem entraram 5.890 saccasembarcaram 11.050 saccas eo "stock" ficoucm oDO.OOli saccas. A bolsa de Nova Yorklechou hontem com 5 a 0 pontos de alta cho.ie não lunccionou por ser feriado.

n-TiiiMM'^>'1*" *J!

IQucreis 
apreciar bom e puro cafó? ISó o PAPAGAIO '_J

"São Lourenço" *
brindes. LOPES SA' & COMI».

¦Ma»

Cigarros popularos, de
fumo Rio Novo, para201) réis, com valioso*

Pr. Alfredo Pinheiro -0'1,0™'50
doenças das senhoras, vias urinarias. Anplica 0*914 NÓo'sulvarsan. Cons. 75 Assembléa-l- andar. Teleph. Cent.3.Gbü. Uesirt. 844, N. S. Copacabana. Teleph. Sul 1.823"mim— ¦

COLLYRIOcara as -*-fIfiminaçõesdoi
MOURA BRASIL Rná Pr^yann,%

•mu—
Fistulas e fcridas-Usar o Elixir de Nogueira'" —- ' "i- ¦

O "Chico Barulho" que-brou a cabeça da sogra
"cisío' f,"m^l,'n!i*,iíl1P«l)licada domingo. Fran-Ks.=° í° Oliveira, brigando com a soarai- va
C"\ fi',"'""' ^°Usa' ««?í>4n"o?lhé "â

£abe<? 
•;! J ni -dlsse <I,le ° ««ebrodor do

JSiTcô Barulho-^0 C Unha por «Icllnlla

tilSo0 Sc^'^ «cou .sendo co-
desordeiro, inas Lw? Wl.««ra. >í5t* í'or «cr

fe quando foi ev h-T ?°to <le falar, ai-
/-»°Hcia, como ageme menta emm'^d» àa

Interessante declaração
do Sr. barão de Traiptí
PENEDO, 30 (Serviço especial da A NOITE)-*-• Chegou aqui, liontem, o senador barão dcIraipu. Intei-pelJndo sobre a politica, respon-deu que nada sabia, nada entendia c nada que-na entender.- *

CUIDADO COM AS
CRIADAS!

A prisão de uma ladra
Mme. Lago, residente ii rua D. Polvxcria. 49, em líotafogo, teve como empregada apreta Iseqttiela Silva. Ha tempos, Isequiela saiu«Je casa, tomando madame outra empregada.Agora, descobriu Mme. Lago, qlie vários talhe-res caros haviam desapparecido. Queixou-sea policia do 7» districto. O commissario Ma-iihacs, em diligencia, prendeu Isequiela, ap-prehcndendo em aeu poder o furto c ciicontrnndo mais outros furtos que ella praticarana casa do Sr. Paulino Flores, k rua GeneralPolydoro ii. 185, onde estava actualmenta cm-pregada.

mu— i.

Os estivadores e o"Silayl"
Vinte e dous estivadores

presos
A* policia niaritinia pediu o commandante«o vapor americano "üilayl", carregandominério de ferro ao norte das ilhas, garan-tias contra o facto de pretenderem estivado-res liliados á União impedir o carregamento.
Como precaução seguiu para o local alancha ' Tres de Janeiro" com cinco praças.Como suspeitos foram presos 22 homensde estiva, que sc destinavam, cm dous bo-tes k ilha de Mocangue, e que, segundo a

policia, pretendiam atacar o "Bilayl".
Os estivadores presos jogaram as armas«le que estavam munidos dentro d'aguà eforam apresentados ao 2a delegado auxiliar."———— 1, —ar» __

jíeneros Aliménlicios
kBONS E BARA^)S
\PrdcâJoséde fí/eno^âíoir/to

i mm— ii..- .^_>

0s direitos sobre o café, a
herva-ftiatte e o íiuiio do

Brasil na Argentina
BUENOS AIRES, 30 (A. A.) - A com-missão de finanças da Câmara dos Depu-

tados, no seu parecer sobre o orçamento
para o exercício de 1917, auiorisa o Ex-ecutivo a supprimir as reducções de direi-
tos sobre o café, a herva-matte e o turno
procedentes do Brasil e do Paraguay, sem-
pre que se estabeleçam accordos de reci-
procidade commercial, e estabelece uma es-cala proporcional, que vae de 5 a 15 porcento, para o desconto sobre os vencitnen-
tos dos funecionarios públicos, comprehen-
didos entre 200 e 8,000 pesos, exceptuando-
se desse desconto os vencimentos dos meio-bros do magistério publico.-ama

LISBOA, 30 (Huvas) — O conde de Su-cena offercceu ao Sr. Norton de Mattosministro da Guerra, um grande edifício desua propriedade, em Braga, afim de servir«le sanatório dc convalescentcs durante aguerra.
As minas de carvão do Paiz de

Galles

.LONDHÉS, 30 (Official) (Havas) r- O Mi-nisterio do Commercio assumiu a direcçãoll«s minas de carvão da região sul do Pniz«e Oulles e nomeou uma commissão paradeliberar sobre a queslão dos salários.
Uma opinião digna de ser ouvida f

u-iSW?' 8S P .H ~ A "I-helniieh
W estfaclischc /eilung", órgão official dosiiidustnaes allemães, comniciitando as con-«lições sob que devia ser feita uma paz im-mediata com os alliados, diz quc todo oterritório conquistado por effeito da guerranao pôde nem deve ser prussianisado, massim devera ficar constituído autonomameiitesob a tutela do kaiscr.

NOVA YOllK, 30 (A. A.) — Um radio-
gramma de Berlim diz que os nllenuíus soapoderaram tle Pltescl, não teiitlo, portíni.sido essa nolicia confirmada de Londres titca ultima hora.

AS RELAÇÕES ANQLO-RUSSAS
-».»»t^.

Inauguração de uma Cantara de

V A GRÉCIA E A «ENTENTE»
 mp*Hpm

O praso para a entrega do ma-
feriai termina amanhã
LONDRES, 30 (A. A.) — Tclcgrammas deaalonica annunciam correr ali que o gover-no grego vae dirigir uma nota aos alliados

protestando contra a exigência da entregadc armas e declarando não a fazer de modoalgum.
Os mesmos despachos dizem que o nlmi-rante Du Fournct espera apenas quc cx-

pire amanhã o praso dado pnra a entregadas dez primeiras baterias tle canhões de
grosso calibre, afim do agir com a maiorenergia.

... i" —i ia— ¦•»
i NA FRENTE OCCIDENTAL

-m,,'m-
No sector francez

PARIS, 30 (Havas); *i Communicado officialde hontem, á noite:"Repellimos um grande ataque dos allemãescontra uni dos nossos pequenos postos no localdenominado Filie Morte.
No resto da linha dc frente, canhoneio inter-mittente.
No sector Douaumont- Vaux a artilharia ini-miga tem estado mais activa."

Commercio
LONDRES, 30 (Havas) — A Inauguração«Ia Câmara dc Commercio Anglp-IluVsa deuensejo a que mais uma vez se verificas-sem os Íntimos laços tle amisnde que unemos dous paizes.
Para solemnistir o acto realisou-se um ai-

moço, a que assistiram mais de trcsciifná
pessoas, entre us quaes 86 notava n Sr. Ilu-bert Cccii; representando o primeiro hiinis-tro, Sr. Asquith, que sc achava ligeira mentoindisposto.

O Sr. Robcrt Cceil, depois tlc ler (ele-
grammas de felicitações dei rei Jorge c daczar Nicoláo, ergueu um brinde ;'t Câmaradc Cuninicrcio, que disse ser uin produetoda nlliauçit russa."E' uma alliaiiça, accresccntou, quc tuelosdesejam seja bem vinuti, ftiiídntla como 6
liara fins commutis de resistência e «jiic hade durar alô quc esses fins sejam atlingi-dos. Os nial-cntentliilos entre n ISussia e aInglaterra já dcsiippãreccriiiii hn muilo U-ui-
po c hoje ns conilições enlre os dous paizescorrespondem cxactnmentc ãs necessidades
dc ambos. E' da união elos dous paizes queresultará a prosperidade ele cada uni. È"
preciso que as casas boíiimcrcines inglezastenham Teprcsenlatjão na Rússia, como tam-bem t preciso que o commercio inglez esln-bclcçtt as suas relações separadamente elasdo governo. A grande tarefa do cdiniiiercip,concluiu o Sr. Róbert- Cecil, é rchffirinni' òsoffcrccimeulos dos governos e dos intlivi-iluos c intensifical-os por me' ela culturade relações."

O embaixador da Rússia, con-lc de Bcn-cltendoi-ff, respondeu:
. "A Grã-Bretanha c a Rússia com os scusalliados estão empenhados na mais terrivel
guerra que já houve entre nações civilisa-das; Reconhecemos profundamente quc tol oserá ainda uma tarefa muito dura assegurar
a victoria dos elevados itlcáõs e deis vilães
interesses por cuja conservação lutamos ;mas estamos unidos, mnis unidos elo quenunen, e esta confiança reciproca, esla uni-dade c coiiimuiiidade de nlina c espirito, é
quc constituem a melhor e mais segurii ga-rantia do suecesso.

A Grã-Brelinha e a Rússia aproximaram-
se umn du outra levadas pelo impulso ir-resistivel ela justiça dn sua causa, li', po-vem, opporltino de linm aviso olhar partinltJin das actuaes condições da guerra. Jáexiste um movimento muito poderoso parao desenvolvimento c nppròximnção literária

e scientifica. A nova Caniara dc Coiiinicrcii»
6 uma expressão da mesma solidariedade no
domínio do comiyiereiò e da industria c lia.de constituir neste terreno um importante
faclor pnra o estabelecimento de mais es-
treitas relações de aniisádo enlre a Ingln-
terra e a Rússia.

Os recursos naturaes da Russia, continuou
o .embaixador, são cguál.mciile incsgòlávcis,
e a combinação destes fãctores muito con-
tribüirti para o interesse e prosperidade tlc
ambo-i os paizes."

O Sr. Bcnclccndorff tci-iniiiou o seu tlis-
curso elogiando a clara previdência e a in-
qucbranlavcl coragem do Sr. Asejuilli, ns
quaes têm peri-iltielo affirmar c tlcsenvol-
ver os laços dc amisatlc formados elurnnle
os acontecimentos da guerra e crystallismlos
pelo esforço de uma magiiilude sem egual,
que ambas as na -õcs nctiitilhichtc cinprcgnin.

m%Tm\mftt»mm'

ESQUEÇAMOS A GUERRA!...
¦ ——d——

A CASA ggjjgggiP rcsoS-
veu, durante o iiaez de tjàta":.
vender o seu coSossal siock

No sector belga
HAVRE, 30 (Havas) =f Na linha de frente

belga nada houve de importante a nssigiialnr
durante o dia dc hontem.
Communicado servio

Cl IW ENTO ™b3v*-í"?-?z-~ToIeí?,one
Ii.lllíi msene S."n^fPAULO PASSOS & C

-«B*l»-
Dr. Hilário de Gouvêa-01!103011
ri? e garganta. 20, Assembléa, du 2 ás 4. Avlcglü'elas, ejuartas e sextas. D

: I?on- cafe, chocolate e bonbons sóMoinho de Ouro — Cuidado comas imitações/

Mi, CentraL—nua Santa
Luzia, 202

mm-
A Escola Normal do outro

lado
Enccn-.-iram-st lioje as extraordinárias «aJiscola Normal dc Niutheroy. Os respectivosexames serão iniciados no dia 4 de dezem-hro vindouro, só podendo prestal-os os alu-mnos; que tiverem pngo a taxa de matriculac obtidoi aicdui tf. anuo superior « auatroãooaiojn— ~~~

y.n

Leilão de objectos
(Tarte

IV O leiloeiro Virgílio chama a attenção dosseus amigos c freguezes pnra o interessante
leilão dc objectos de arte quc effêclüafa ama-ilha, 1 dc dezembro, ao meio dia, em seu ar-mazeni, á rua da Assembléa n. G5, onde desde
já se acham todos os objectos em franca expo-siçao, e onde se encontram cerca de 100 kilosde prata cm obra, bcllissimos bronzes nrtis-licos, moveis de «ulhentica fabricação de Mai-
pie, harmoniosos pianos, grande tapete fran-cez, mobilias • consolos dourados, cstylo LuizXV, valiosas porccllanas de Scvres e da In-dia interessante galeria dc pinturas a óleo. Illn.n flas ücicsas exionde se encontra Victor Mcirellcs, Benjamin IONDRES 30 (A A ^ v,\ iT" ,- ,Purlngrcco, Dccio Villnrcs Phrresirni L.Ji „-->-• Í ( * A,) ~ Em loc,íl a Unha
I'inlo, Vilet. Arcen o Silva. Dmiülnae' S 

,,.íl kaniía. os franco-russo-servios continuam a
tm.\MmnV$2ma^dmi'ám £S^ougJ'pl)Àer •S6'-">S v**nl!'fíe**s «obro os inimigos.• -— as-*s^ "¦"•'í •?. 9****} » oulr»*'*A O» |níle«i • iUlianoi,_por seu hido, têm

SALONICA, 30 (Havas) ;- Communicado of.ficial servio:"Canhoneio m combates isolados em toda alinha de frente.
Na região de Gruniste tomámos varias trin-cheiras cheias de cadáveres, fazendo prisionci-ios e apprehendendo grande quantidade demunições.
Os nossos aviadores bombardearam Impor-tantes pontos estratégicos inimigos na reirlãodo Prllep."

Outras noticias
LONDRES, 30 (A. A.) — O "Daily Cliroiü-ele publica tclcgrammas do seu correspon-dente dc guerra na frente balkanica, dizendo

que os bulgaros bombardearam a cidade deMonastir, empregando grandes canhões delargo alcance.
Igiioram-sc ainda os resultados do bombar-deio.
LONDRES, 30 (A. A.) - Uma esquadrilhade aviadores servios bombardeou as posiçõesbúlgaras cm Prilep, auxiliando cfficazmcnle asavançadas franco-russo-servias que sc npproxi-nwm das defesas externas «lessa cidade.

a preços que farão ienaSírar
uma era de paz!...

Qualquer compra dá direito a um
bilhete para o sorteio dc 5471 i**.;mios
paia o Natal.

¦ ¦*»»*¦ „

Morreu o insfrucíor
cio Tiro Havaí

Vietima de' syncopc cn nl ia ca, fallcceif, na
manhã de hoje, cm sua residência, ii rua
I-Iuratiytá 11. 204, o 1° tenente da Armada
Alfredo Sinay.

O extinclo, natural da Bahia, loiço qucccmplclou sen curso i-a Escola Naval, fez
a necessária viagem tle instrucção ao Velho
Mundo e obteve o galão tle 2" tenente, sc-
guindo para a Inglaterra, cm cuja marinha
de guerra foi aperfeiçoar scus estudos, 1I11-
rante tres annos. Regressando ao Brasil, fo-
1'iiiii-lhe dadas algumas commissõcs, serviu-
do tambem como ajudante tle ordens do nl-
mirante Baptista Franco, quando chefe elo
Estado Maior da Armada.

O Io tenente Alfredo Sinay exercia, agora,
as funeções de instruclor do 'Piro Naval.

Era casado com a Exnia. Sra. I). Myriam
da Cunha Sinay, do cujo consórcio de\\n
dous filhinhos, e morreu com 30 aunos de
edade. 'ma—'

Dr. Pimenta dc Melto- -^Z^
n. 5, ás D horas. — Itesld. Alloiiso Penna 11. i9

mu—
Elixir. dt. Nogueira,-Unico dc Grande Consumo
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Dez mil candidatos
para exames de

preparatórios
As bancas de exames do

C. Pedro II
r Pncei rar.mi.sc hoje, no Collegio Pedro II,
hs iiiM-ripçíies pnrn os cMiincs de preparatórios.
Alé á horn do fecharmos esln pagina o numero
das inscripções orn já Miperior n dez mil!

j'or um "lour de force" conseguimos olilcr
h orgnnlsntllo das banens examinadoras. (]ue,
iiu sessflo Bocrctn, foram assim constilindas:' 

PmltlgJIOS — Carlos tlc l.nel, José Julio da
Silva líamos e Mario Harri-lu; l.atiui — José
Cavalcante de Bnrros Accioly, Eduardo CC lia-
«!an'i c Mendes (le Aguiar; FrailCCSS — (iiisláo
Iludi Anlonio Mcnrlqiio dc Noronha o Adílen

iDcIpocb; Ingiez — Cullhcrnio Affonso do Car-
valho, Álvaro Esplnhclni o Pedro Cavalcante;
Allcmão — Manoel Snid Ali Idii. João Ribeiro
«, Aii.misIo Guilherme Meschlck; Álgebra — Eu-"geiiió (!(•• Hnrros Haja (Inbaglia, Arlliur Thiré' 
«• Aglibcrto Xavier; Arlllimoticn — Augusto
Jilesdiidt, Oecll'Thiró e iuiclytles Roxo; tico-
indriii c Trlgoiiomclrln — Joaquim ignacio do
Almeida Lisbon, Ilciu-Iqttó Ccsur tle oliveira
Costa e Alfredo Soares; Ocographia — João
Coelho (Umçnlves Lisboa, Piirnnhos «lc Mace-
tio. Stisscliind de Mendonça; Historia Univcr-
jsal — Joilo Ribeiro. Pedro do Coutto e Rny-
Inundo de Farias ljrlllo; 1'hysica e Chimica

>— Prnncisco Xnvicr Oliveira tle Menezes. Liinii
JMiiule-Ho o Menezes «lc Oliveira; Historia Na-
lu ral Paula I.opos, Antônio Leite e Oliveira
ile Menezes Filho.
__ »—m***—*

Está em Assumpção o pro-
fesspr Lapradelle

¦ ÃSSUMPÇAO, 30 (A. A.) — O profes-

!or 
Lapradelle, da universidade de Paris,

c-allsou hoiitem uma conferência sobre «A
icuiralidatlc», qu. foi muito concorrida, no-
lamio-sc entre os assistentes ministros, mem-
iros tio corpo diplomático, professores, ma-
istiadòs, estudantes c muitas pessoas.
O professor Lapradelle foi muilo ap-

jjvlaiididò.
-¦¦¦ I—I ******•*¦* ***tt\%Q& ¦—  ,,! ,¦._.

â pólitica de Corúúha
O ^Si-üternasEcir. dessa pa-__
vincisf exij.u.so do paü-iiã.io

radEcail
' BUENOS AIRES, 30 (A. A.) — Os ra-
tlicaes òpposicionistas da província tlc Cor-
tloba expulsaram do partido o Dr. Etiphrasio
Lo/n, governador tia alludida província, c
o-, membros do seu governo, Drs. Marti-
uc/, Capdevila c Barrerá, respectivamente
niiiiislrós cir. Fazenda, Obras Publicas c In-
leiior,

A Câmara- em sessa
A proí-ogaçao aí-ê S. S^I;vesír_

. .Coube ao Sr. Astolplip Dutra presidir a
Sessão de hoje da Câmara, dos Deputados, que. 'teve inicio, pelo relógio da casa, que se adia
intriisado cerca tle um quarto tle hora, ás
lli/J."., presentes 5-1 deputados. Ao Sr. Cosia
(Ribeiro coube fnzer ;i chamada, locando ao
Sr. Miiviiínier a leitura da neta da véspera,
que foi approvada sem debate,

Lido o expediente òecupou a tribuna o Sr.
Maurício dc Lacerda, que proferiu longo dis-
Curso sobre os direitos tios neutros em face
das leis iiitermicionaes, criticando a acção
dos acluncs belligerantes do Velho .Mundo.
O orador ficou inscripto para proseguir ama-
nhã o seu discurso.

A' ordem tio dia houve numero para vo-' Jações: 13,1 deputados.
Considerado maioria urgci.le, foi immedia-

lamento discutido c approvadó o projecto doSenado quo prorogn a sessão legislativa nlé«íl dc dezembro.
O Sr. Dunslice dc Abranches requercu dis-

pensa dc impressão para n volnção da rc-
dn.cção final do projecto 2-15 dc }915, sendoapprõvados o requerimento do di-atado ma-lranhcnse e a redacção alludida;

Por sua vez o Sr. Costa Ribeiro requercudispensa ile impressão para a immcdiatn
thseitssão c olação dos projectos 115 A e
250 A, do corrente aifho, ambos, sendo con-Cedida a dispensa de impressão e votados élappr.dvodos os referidos projectos.Ao scr votada n redacção final do pro-.iivio snlivc radiographin e rntllolelephonia, o
Sr. Cosia Rego pediu verificação da volnção:
nno houve numero — (J7 _ favor e quatro1 jfcphl-i-a, 7).

i Pcln chamada verificou-se já não haveride 1'nctov numero, passando-se, nssim, á se-
Ên.ndii pín-le da ordem do dia — discussões.
E sem debate foram encerradas as seguiu-

;'i|es, que eram todas ns que constavam daordem do dia: terceira, dos projectos dc cre-ditos — (1:2C0$179) pnra pagamento a Eu-
gomo Vida] Leite Ribeiro. (4:980?) para pa-ngamento de desapropriações ua Quinta da

j-Bon Vistaj (11:230$384-) pnra pagamento aOI). Ignâcia Luiza Barbosa de Rezende e.i-rnneisea Eugenia Barbosa de Rezende; se-
«mula, do projeclo que permitte o registonos contratos escriptos n mnehina; linlca,tios projectos dc licenças a Julio Galdino

I «os Sanlos, José. Cardoso c João Caclnno de
j Oliveira,.'.-Iodos' tln Estrada de Perro Central
,'do Brasil; a Eduardo Schmidt c a Antônio; Kòivsccij tln Cruz.

, Eram 14 1-|2 horas. Nada mais havendo atratar foi levantada a sessão, designada parn
I amanhã .1 mesmn ordem do dia dc hojei com ft votação da matéria cujn discussãoficou encerrada.

-, ******

Os suecessos de Matto
Grosso

Cfae-ajam sao Supnero&b rosfíaSieasocoicpsis ao Srr4.
Escolas, üe©

' Deram c-nir.-.da lioje nn secretaria do Su-iifcmo Tribunal Federal dous recursos de "hn-
lieas-corpus" concedidos pelo juiz federal «lcmallo Grosso ao coronel Manoel Escolastico-«Rim pnrn assegurar-lhe o direito ao cargo dê
,1" vice-presidente do Estado c oulro para o dci próprio presidenlc, baseando-se o juiz cm queiti presidente general Caetano tle Albuquerque

[:iO'i cleslituido pela Assembléa do Estndo;
1, Amlios os recursos foram encaminhados ao-presidente do Tribunal, pnra os fins de di-
iJ-eitii,

A GUERRA
*******

A situação na Grécia
Uma conferência tio rei com va*' \

rio» officiaes , !',._.
NOVA YORK, 90 (Ilavas) - A "Associated

Prins" recebeu uin lilcijramma do eeu cor»
rcapondeute em Atlieniw dizendo que o rcl
Constantino convocou c prctddiu uma confe»
renda de offlcluea doa regimento» da guar»nlçüo, perante oa quaca o preaidento do con»
Mlho, Sr, Lumbros, expox a situação, que ae
loiiNidera inalterada.

A reunião «ffitluiiu-se no quarlcl-goneral,10' muilo iiiisitlvtl que a declailo tomada
biiiitciii cm reunião do Consclliu du Corua ac»
jo hoje vci-biilmi-nle notirit-ada ao almirante
Uu Fournet,

O ministro da Guerra gn-í,'0 pe- ,diu demissão
LONDRES, 30 (Ilavas) - A Agencia Rcii-

tor recebeu um lelogrnmmn dc Athenas nn»
nunciiiiido que o minislro da Querrn pediu«Icinissno do cargo, por motivos dc saude,
sendo substituído pelo general línzzopoulos,

H __0l®_as._.S&a esti cüãs-
a Eazer a pia_t

O serviço civil obriga-
lorio
NOVA YORK, 30 (Havas) - Radlogra-

phani dc Berlim:
«O Sr. Bethmann Hollweg apresentou hon-

tem ao Rcichstng um projecto estabelecendo
o serviço civil obrigatório.

Falando sobre a gueria, o Sr. Bethmann
Hollweg annunclou novamente que a Al-
lemanha estava prompla u acabar com a
guerra desde que a paz que se celebrar
assegure a exislencia c o futuro do Império
germânico.» , •- ,
As operações na região de Alo- \,

nnstir
LONDRES, 30 (A NOITE) — O "Daily IfrlM-

nide" publica boje, um despacho que lh'e en.
viou o «eu correspondente junto ao Quartel-(lencral servio e no «iunl sc informa que a ar.
tilharia allemã de longo alcance bombardeou
no domingo Monastir, matando ulguns civis c
ft-rindo muitos outro1*, entre os quaes varias
mulheres e creançus.

O máo tempo continua a difficultar as ope-rações ao longo dc toda a frente dá Macedonia.
Sobretudo o nevoeiro impediu nestes últimos
«lias o uso du artilharia por causa «Ia grande
proximidade existente entre as trincheiras avan-
çndas. Em diversos pontos, os combatentes cs-
tão apenas cem metros separados uns dos ou-
tios.

¦ ***** I

.tinei
As graOiicações dos ministrosdo Supremo Tribunal Militar

em juizo
Nn audiência de hoje do juiz federal da Ia

Yurn propuzernm o almirante refoi-iiindo ,losé
Cândido Guilhobelj ministro do Supremo Tri-
buuol Militar, e os herdeiros do fullccido ma-
reòbal rofo-mado. João Nejionmcc-io do Mc-
(loiros Mullet, que tainlièiii foi ministro desse
tribunal, umn acção contra a União, para o
fim dc condeninal-h a lhes restituir as impor-
Ituicias que lém deixado tle receber, eqüivaleu,
lcs á dilTercnça entre a gratificação animal de
12:000$, fixada ein lei dc 1893, pnra os mem-
bros do mesmo Iribuiml, c a dc 7:'-005>, a quea lei orçamentaria do lo'9Õ a reduziu, sob o fuii-(lamento tlc que esta reducção é inconstitu-
cional, visto como a Constituição Federal se
oppõc á reducção dos vencimentos dos niiigis.
Irados.

**ts**_fc*

Passou por Soledade o
capitão Fleming

SOLEDADE, 30 (Serviço especial da A
NOITE) — Acha-se nesta localidade, de
passagem, o comniaiulantc Thiers Fleming-,
da casa militar tia" Presidência da Hcpu-
blica.

ser sor
alistados

Dos '112 volunlarios de um e dous nnno:;apresentados, sómenlc trese foram aççeilos
pelos corpos pura os quaes foram destaca-dos, por eslnrem com os papeis em regra,Díísta fôrma, serão sorteados para esta ca-
pilai quinhentos homens c muis ura terçodesses, que preencherão as vagas que se de-rem naquelle total por isenções,-

A 'nicnina Aitla, tle anuo e meio de eclacle.tiJlia dc Joaquim Pinheiro, residente a rua
João Caetano n. 205, aproveitando-sc tieum descuido tias pessoas da casa, foi á co-smlia ingerindo grande .quantidade dc fce»rozenc.

Aida foi soecorrida pela Assistência-, sen-do g-rave o seu estado. A policia do Modistricto leve conhecimento do facto,

Tres mezes de prisão porter dado bofetadas
Em sentença dc hoje, o Dr.'Sampaio Vian-na, juiz da '1" Vara Criminal, cotuíeniuoti atres méezs -de prisão- Domingos Nogueiradc Sa, que, no dia fi dc agosto do correnteanno, esboleteott Maria Antonia dc Figuei-redo, no interior do botequim da rua Tei-xcira ii. .99 cm Copacabana,

Um andarilho em Muzam-
binho

ASnB1NHr°V30 (Sen^° teclai aaa iNUHL) — Esta nesta cidade o audari-no Eugênio Pcrez Brihucga,ha sete annos. que percorre,o nosso continente.
¦i .«ag»!»,'' »i
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Enceiramento das escolas
municipaes

^•»„,^,RC"an''rÍ'i€ !l0Je as ailI*'s has escolas¦rt i:ii cpaes. Por esse motivo, cm todos csm st c 08=;-foram realisadas festas, havendo(l Mi.oi.içao de prêmios ás creanças. Na 7a.escola mixra «o 7o districto, dirigida pelaAda.hj«za Guiomar de Andrade'"?MVe um interessante festival, revê-

Um operário reclama seus
salários em Juízo

Ka audiência dc hoje do juiz federal da1 Vara propoz o Sr. .loão Freire uma acçãoconlra a .Nova Companhia Estrada dc Vev-roda Bnhia, pnra o fim dc compeliil-n a,
ííll?!t:1-íl,Mlci Pagar-lhe a quantia de réisoUtiijxioO, proveniente do seus salários por ser-viços prestados na construcção da seocão dciheophilo Oltoni, da mesmn estradai no dc-curso tlc setembro dc 1914 a junho tlc 1915.- <«39tB>

O DSA MONETÁRIO

professor
ft'--InruJo
jhiciila

s...c«"cjn_as o seu grande aproveita-

O cambio funceionoii, mais ou menos fir-me: pcln manhã, ás taxas dc 11 27|32. nosIwncos eslrnngeiros, e n 11 7j8 d,, no Ban-co Uo Brasil; depois, aquellcs nassai-nm asacar a 11 13|10 e esle a 11 27|32 d. Aolccfinmenlo, porém, ns taxas voltaram a seras da abertura. Pnra os esterlinos houvenegócios a 21 $309 e para a* letrns «lo The-souro com 4 »\* de rcbalc. Como era na-lural, poucos foram os negócios cm apoli-ces, cm geral. Para ns acções «cotaram-se
veadas de 500 das Terras a 7J600, 100 de Lo-tenas a 12*500/ o 200 das Docas da Balna a 23?000.'. ..--

*)pW**\(l**iJè,mi*\ I.
OJ^snwjJoJ^ Despach0 co,lecHvo

dosJPossos
Era uma exploração de crendices

-•<!•-

A POLICIA ACABOU COM AQUILLO

J-lat/inutc dn custi th ffaittusinat t ap suns jimiicditiçOcs
Desde hontem que os moradores «In rua Sc-

ilhor dos Passos, nas proximidiidcs do lll 170,
estavam alarmados com a 'noticia dc que nos
fundos dc umn fabrica tlc espelhos, iiislalla-
tia cxnctnmeute naquclla casa, havia nppareci-
do um duende, no aspecto dc uma mulher iiiri»
da joven. lisse phtiuliisiiia foi precedido pelo
iipparccimcntt), no mesmo local, dc um braço
e uma mão, em fórum dc figa, envoilos numa
gaze.

A policia do 1" districto leve conhecimento
desse fado, e julgando-se tintar dc mira inu-
tnsia, limitou-se a fnzer dispersnr o povo, den-
Ire o qunl havia grande numero de turcos, que
queriam ú viva força peneirar no estabeleci-
incuto nlludido.

Hoje, novas cousas alarmantes foram propa-
Ilidas, começando desde as primeiras horas do
dia a aggionieriição dc tlcsoccupudos naquclla
run.

A' tarde sendo verificadas novas oceorreu-
cins, a policia resolveu agir com mais ciier-
gifl.

O Dr. Pereira Guimarães, delegado do dis-
triclo, foi informado de que a menor lisme-
ruída Beiro, que fora a primeira a prop.lar
tacs cousas, havia cm sua residência, no n. 100
tln mesma run, sido submctlida a uma provai

de espiritismo, provocada por sua mãe liSlllC-
raldlna liflio, compareceu nli, verificando que
üsincraitlii, apresentava vchcineiltcs s.vmpto-
mns dc nllciinção mcnlni. Por isso, enviou-n ao
giibinele medico da Policia Central, afim de
scr ç.Miniinudu e dc lá removida para o lios-
pilai Nucional dc Alienados.

Pelo tiuç a policia já apurou, chega-se á con-
t-iusão de que tudo se resume num desses tris-
lcs casos dc exploração á crendice populiir,

A fabrica tle espelhos ha cousa de dez ine-
zcs que funeciona uutjucllo predio, tendo an-
tes ali sido estabelecida uma fubirca dc col-
cliõcs,

Grande numero dc prisões tem feito a po-
liciu, aproveitando u opporluiiidndc do nppa-
i-ccimento ali dc vagabundos que infestam o
distriçlo.

Assim agindo, a policia deu uma batida num
predio em riiinas, cffectuniido outras prisões
tlc (lesoccupatlos.

A menor Esmeralda, protagonista do caso
curioso tio apparccimcnlo de um funtnsmn
nn rua Senhor dos Passos, foi entregue pcln
CliefiUüra de Policia ti sua fámilin, com a
condição dc evitarem ti reprodueção dos fa-
dos tle (jue cila foi a causadora.

iSSSllÉIliHlSi,
ÍH fllfílí0 OKIIfl

.illili
Presidência do Sr. Urbano Santos, Lida e

approvada n nela «In sessão «interior, pas-
sott-sc no expediente, que constou «le varias
proposições Ja Caiuara.abriiitlo muitos cre-
ditos, dentre os quaes o dc: 1,203:000? para
oceorrer ás despesas feitas com o Contestado;
de 1.094:000?, papel, c 1.1-17:000$, ouro, pnra
pagamento da casa liuupt &;, por «liffcicn-
çn dc cambio no fornecimento dc armámen»
to, c '.,301:000? pnra a Murinhn. Foi lido um
officio da Cumara pedindo ao Senado que
tratasse de consignar nos orçamentos a ven-
lia para o pagamento tios dous novos snp-
plcntcs tia redacção dos debates daquclla ca»
sa do Congresso c muis o augmento tlc ven»
cimentos do Sr, Oito Prazeres, Foram lidos
pela mesa vários purcccrcs dns eommissões,
dentre os quaes o dá de legislação c justiça
sobre o projecto referente ao sorteio mililar,

Annunciada a ordem do dia o Sr, Urbano
Santos poz cm volnção o .projecto sobre a
reforma do Acre. O Sr. Lopes Gonçalves fa-
lou pela ordem, requerendo que «a. commissão
dc finanças fosse ouvida sobre o assumpto,
vislo representai- o projecto augnieiito dc
despesn para a União,

O Sr. Urbano declarou «jue primeiro poria
cm votação o projecto c depois o retmeri-
mento do senador amazonense.

Posto em volnção o projecto; iodos os seus
artigos foram apprõvados sem interrupção.
Apenas quando sc tratou da parte do proje-
cto que determinava fazer-se a eleição tios
representantes do Acre para a Cnmnra o mais
breve possível, o Sr. Sá falou pcln ordem,
achando que sc deveria fixar o dia dessa
eleição. Os Srs. Arlhur Lemos e Miguel do
Carvalho pediram a palavra e discutiram o
assumpto, terminando por concordar com o
senador cearense, Ficou assentada a desigua»
çno dc dia pnra as eleições.

O Sr, Lopes Gonçalves mandou á mesa
uma declaração de voto contrario ao projeclo,Termhiada a votação deste, foi poslo cm
discussão o requerimento do Sr. Lopes Con-
çalves. O Sr, Arlhur ¦ Lcinog falou pela or-
dem e combateu a volta do projeclo á com-
missão de finanças, O Sr. Mendes ds Almci-
dá falou concordando com o Sr, Lemos, 0.
Sr, Lopes Gonçalves defendeu o seu reque-
rimento e procurou demonstrar haver au-
gmento de despesa para a União pelo pro-
jecto c a receita do Acre estai' computada nos
orçamentos parn 1917. Posto a votos o rc-(juerimento foi rejeitado, npcnns votando seis:
senadores pelã sua npprovação.

Proseguiudo os seus trabalhos, o Senadosuspendeu a 3il discussão do projecto quefixa as forças de mar, visto terem sido apre-sentadns duas emendas e scr por islo. becos-
Silvia a audição da commissão dc finançasO orçamento da Marinha foi approvadó cm3a discussão. Aniiunciando a 3» discussão doorçamento do Exterior, falou o Sr. Mendesde Almeida que. disse muita cousa e termi-non apresentando tres emendas: uma mnn-dando consignai- na verba respectiva a ajudatlc custo para os quatro ministros residentesultimamente creados; outra mandando pagar-os seus vencimentos, e outra suppriuiindo averba para os quatro primeiros secretáriossupprimidos. O Sr. Alfredo Ellis combate asemendas do Sr. Mendes dc Almeidu, acliau-do-ns ínnociias. Diz umas cousas desagrada-veis no Sr. Mcndé3 e termina achando quecflas nao devem ser npprovndns.

O Sr, Pires Ferreira apresentou variasemendas que a mesa não acceiloti, declarandoir ciicamiuhal-as á commissão tle finanças,de accordo com o regimento.
Continuando a discussão fala o Sr Pires

Ferreira que defendo ns suas emendas c dizestar disposto a disç.util-as cm -plenário Foiencerrada a 3» discussão indo u proposiçãoa commissão dc finança» para dar parecersobre ns emendas.
Foi cnccrrndu e adiada a votação, por fal-ta tle numero, da terceira discussão do pro-.lecto «le reforma eleitoral. Annuncinda a 3adiscussão da proposição da Câmara coliisi-derando de utilidade publica varias associa-çoes eommerdacs daqui, de Alagoas c Per-nambuco, fnlou o Sr. Arlliur Lcrnos. Encerra-das outras discussões sem importância c não¦Jiavcudo numero pnra votações, foi suspensaa sessão.

As eommissões da
Câmara

•'eojTÍPj-n.aação «9o PÃsSi-scto
federal e as datasMí?c«cD.aes na cosiimissão de

jus.ãça
ciM^ã0^' S°b " PÇW-«-cIà do Sr.
r*n '% í2rv>&$y. 1 .«-'omniissão dé] constiíuil
Deplull^ c r1^ d* müíSSS-

, ?.~d0i Slr*Í í?°"-''1>« Mniu sobre a ort a-
o'^;^ d?.£!^í^l°, I^tleral. por a.chi- «mas

sido pedi-d, i 
° 1',e0IlsllU,.ciyilil'!!i- Tendo ..«.o ,,«,.„,.tia _lista dos papeis relativos a essn oii,

W° Si-, Arnolpho Azevedo, ioilt dcussno da ípestun adiada.

ou

O Sr. Mello Franco explicou A commis-
-eíh-nidT 

1V° m fJ"-C n'di!íiu l"'":ècct 
"cò 

-
vos m i ,-íl 

'T1,r0v.nsa.0I l!° B^ÇStQ Gouçnl-
von,)?, . : lela 9?íS»lidndc do tempo. Hn->eu(lo apenas umas vinte sessões até o fim
SrTr^ÍM en"h?1' ,k'11,1)0* ^4o appro
s tlism, Ç,tl° 1.,)l;0JCl:l0n ,)i,ra emendai-o otsuhsjituil-o em 2» ou 3" discussão,
<nwJ»; i0neyr .obsci'V''i quo a situação fazquesito do projecto cohsubstàncindo nas
Não hl dá°nSCllad°- Wc> ™im> d™

n é ,? sc" nsseutimento.
<A,iMi Vcll,tllio. Cainará pede licença para

foím (.r;LC011Un,Ssa° 1,ln i'«i««:imentò dcíntoimaçoes no governo sobre a concessãode carteiras de identificação. «-"'U-"5"'0
U Sr. Nicauor Nascimento declara tine o

_fe» 
d^^ Cn"'il^ «Ho tem 

qra_ão

S?o ,m/n »T,afIlm'Y' ?m /ilação ao asstt,_-
fcnVt? i 1,. i ' ln'es,(leVt.e da Republica . in-

. ]™J tudo e « 'lu.alquer cousa que possa
• f' Mn qTe1' i1- lci1el*'i"»'',l no ponto dc

ílíi n • earí,utlas l'° seriedade que ciladeve .otlcrecer para « pratica daseleições.

****

Um perverso condemoado
O Dr. Auto Fortes, "juiz .da Primeira Vara

Criminal, conclemnou hoje á pena de dous
annos tlc prisão cellular o réo Vicente Pi-
nheiro 'Maurício, vulgo (.-Cearense», um mon-

.... stro' flue tlésgroçoú para sempre duas infe--—ííkw._creaticinhas de tenra ndait*  \%

nossas

,«y°,JV'i Florií,I1"o «le Brilio secunda as pa-Ja\ tis dos que combatem a referida emenda

eilfnífMr 1,olíl,;JOS sc cansassem a alistarUu ores tle accordo co.m todas as exigências''!„fr»1»e. a. ultima hora, sc facilitem
roiJklíülflta5l0,:ts,.<1" alislainento a iutro-

òni*101ne1,I.Ç.'le 
'Utljvuluos acaso não devida-menle habilitados á inseripçno eleitoral.

ii.ii.viio'- a i!s c?l)lií;;K'ôcs dndas, foi acoiir
ro ,,' ;i "°, Sl'\y9m^A n retirada do seuicquerimciilo. Nuo .o tendo feilo, porém o-tlepiilado carioca, foi o requeriiuento Vc-

Passou, então, n commissão n ouvir A lei-tura dp parecer do Sr. Pedro Moacyr sobreos, leriatlüs nacionaes, O Sr. Gonçalves¦waia tlcclurou que seria volo vencido, por¦nao_ concordar com o inclusão dos dias 2-1üe i.cvoren-o c 14 tle julho com preterição do
nd,, tlc "K"0, ° Sr' Passos de Mirandaohtcmj)ci'a que a inclusão do 14 de julhoentre ns dnlas nacionaes c apenas um equi-loco, pois que o decreto que os iiis.lttiiu
consagrava, não o dia 14, mas o dia 

'4 
tlc

.Hillio, destinado a commcinorar a liberdadetios povos nmericnnos, por scr essa a datatia Coiiyenção de Pliiladelphia, em que scassentou a organisação dos Estados Unidoscm nação independente. O Sr. Pedro Moa-eyr explica que a inclusão do dia 25 dedezembro entre os feriados c conseqüênciada neccilação de uma emenda do Sr, Ho-sniiiiali dc Oliveira nesse sentido. O Sr. JoséGoiiçalvcs( diz que preferiria a manuteuçãodo tliaji 2 de novembro, consagrado aosmortos,-a innbvaçaó do 25 de dezei.bro.E , também, conlra a inclusão do -54 de ju-lho entre, ns datas nacionaes. O Sr. Pru-dente tle Moraes, declarando não concordar
com a inclusão dc umn data respeitávelcomo a de 25 tle dezembro, mas muito rc-speilm-el como data religiosa, cnlro as datas
nacionaes, quando de entre cllns se esclue
o 13 de inaio, pediu vista do parecer, o quelhe foi', concedido.

. ¦ -¦ mi**» » —

Actos do ministro da Guerra
O minislro da Guerra, ein despacho dc

boje, declarou «o chefe do Departamento tia
Guerra «jue as companhias orgnnisndas pnraa guarnição dos estubelecinieiilos militares
constiiuem unidades administrativas c, co-
mo tnes, devem ser consideradas independeu-
tes dos coinmandos, tias regiões respectivas
c sob ns ordens direclas d aquelle tlcpnrln-
nicnlo. tal qunl como acontece com n 4a
companhia que guarnece n Escola Mililar.—- Por neto de hoje o iniiislro da Gner-
ra nomeou o mnjor Melchiscdcck de Alhu-
quenjuc Lima chefe de divisão da Director
ria do Matçr|ãl Bellico e ò 2o tenente Lauro
de Oliveira Pimenlél contl.iiivantc de gèográ.»
phia do Gollegip Militnr de Porlo Alegre, e
licrmHliu ao general 'Pantnlcão Telles, in-
spector da nnnn tlc infantaria da 71 região,
com sédc no Rio Grande do Sul, a vir aesla capital, bo próximo aa_»- J-

MINISTÉRIO DA CIUKMIA
Promovendo — Na nrlilhnrln: a coroncl o

graduado Uoillfuclo Guines dn Costa, pnra o
1" batalhão; a tenente-coronel o graduado
t.lciiieiitiini Giiliiinrucs pura o 1" grupo do
obiizvs; a major o graduado Jusó da Gosta
llnrbosa, pnrn o 17" grupo a cavullo; a capi»
liio o graduudo Frederico Siqueira, pnrn a '.*
do 17" grupo u cnvnllo; a 1" tenente o 2° Ar»
gemiro Diinicllas, Nn Inlniitiiria: a segundos»
IcnviiU-s os n.plranles Omiiiiii Medeiros, Ma»
riu Feriiandos de Alincldu, Gurlos Vllliicn,
Leonidas Itoclui e Oriundo dc liiirros,

Gruduuiidu uns postos liümcdlntameiito su»
porloros, un nrlllhurln: o tcnenle-conuicl Fi»
loto Pirei Ferreira, o major 1'nullno Frclliig,
o cnpItAo Oclíiviunii dc Suuzu Gomos e o 1"
tenente Manoel dc Sallcs Guimarães,

Transferindo — Nn nrlilhnrln: o lencnlc»
coronel F. do Alcncastro Araújo, do 1« de
oliii/.cs parn o (|. suppl,: os majores Adolph.0
Fninlliar, do 17° u cavullo jiara o !>¦ do 3", c
Narciso Lopes, desle piirn o q, Mipp).: o ca»
liiláo Innocüiicló líosa tlc Queiroz, «ia li" du
11" do .l» paru a 8» do 4o do 2', c dcsla pnraaquvllii o capitão João Pfcil.

Nn llifanlarln: os capilács Álvaro Mnrian-
te, du 1* do 52' «lc caçadores para a 1« de
metralhadoras; 01ynn.Ho de Oliveira Giiluiu-
rilcs, du 2' do 4' do 2'' pnrn a 2* dò lã** (jo5", e Ileriniuio Cnstcllo Branco, desln pnrnu 1' do í>2' dc Ciiçudorcs,

Classificando un 2' do 4° do 2" dc iufan-
tnria o cnpilão Sabiuo Thomaz tCAqiiiuo.

Gonccdeiido iiccresciinos sobre vcnclmcn-
los: 20 "," no professor do C, Mililar do liiode Janeiro Alviiro Maia. c dc 10 *,' ao pro-fessor desse estabelecimento José dn GrncnGoulo.

lle^irmaiido: o coronel do q, supplemeiilnr
tln artilharia Manoel üórllllio Bentes, o 2'
tenente intciidcnlc Glemcnlò Ferreira dnSilva, o sargento do 4' de inlanturia Américo
Adão, o cabo do •!«" de caçadores Anlonio Se-bastião da Silva, os músicos dc 1" classe ,1o-sé Anizio do Nascimento c Vicente liamos deSouza, respeclivuineiite do 7" de iiitunlnria edo 48" tle caçadores,

Abrindo o credito de 8:509§898 puni pagn-incuto tlc gratificações que compelem no nd-
junlo do C. M. do Hio de Janeiro Apblliiinrlo
liiislnniante,
MINISTÉRIO DA MAU1NUA

Nomeando o capitão de mar c guerra lide-
no Augusto Pereira para o cargo dc coininnu-
dnnte do couraçado "-Floriano",

Aposentando Bernardo Pinto Bandeira nocargo tlc pralicò-mór da práticagòm dá barrado Hio Grande tio Sul.
Concedendo a gratiiicaçno addlcional de"l" sobre seus yenciincnlos nu mestre dc20

esgrinm da E. Naval, Manoel Gonçalves
Corrêa.

Concedendo medalhas militares dc ouro,
prata c bronze a vários officiaes, sub-offi-ciaes c inferiores da Armada,
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Abrindo os créditos dc (IÍ):7íS7-í001, parapagamento a Antônio Mãrcclliiu) lVcguciráCosta, em virtutle tle sentença; dc 7O:8(5O?000
para pagamíciitõ dos juros de apólices du cin-
preslimo tle 1877, relativos a janeiro e feve-reiro tlc 1914; do 5:5008000, pnra pagamentodo prêmio n que tèm direito II. C. Pereira& C„ pela construcção do rebocado. "Nc-
pluno".

Cassando os decretos que aulorisnram ofuuccioiiamcnlo na Republica dns socieda-des A Tritimpiial, de seguros miiluos, com sé-tle em Hio Prelo, em Minas Geraes; "A Fia-tcrnal", de pecúlios por mulualidnde, comsede cm Bello Horizonte; a "Dote Pnrannen-se", com sede cm Curilybn; a "Mutua tlcitauiia , «le seguros de vida, com sédc emIlautia, em Minas.
Saiiccionando as resoluções legislativas queaulonsam a abertura dos crcditos tle15:12(j.¥3ü5 c 8:800?í)77, para pagamento, re-spcclivanicnle, a D. Constança de Mello Bnit-dcira c ao Dr. Joaquim Cardoso du Mello•Heis, em virtude de selençn judiciaria;Abrindo o credito especial dc 5:'QG1S818

para pngnmcnlo a D. Maria Augusta "Nãylor
cm virtude tle sentença.

•mot* »

A eonimissao (íe finança!

porção de deisoeraçoes
A cominissão dc finauças. do Senado esle-vc reunida hoje c, enlre oulras delibera-

Çoes, resolveu approvar o parecer tio SrJoão Lyra favorável á abertura do credilocspccinl dc 104:160-?, para pagamento dopessoal da Imprensa Naval. O Sr, João Lyraapresentou parecer c.a commissão approvouas eincndas cm 3» discussão ao orçamentoda \niciio: autorisando o governo a cucam-
par desde já a E. de F. Norlc do Páraiiáeinitlindo parn isso títulos pnpel de jurosdc 5 y ao pnr; a construir sobre o rioIguassu, no Porto União, uniu ponle parnpussngem franca para animaes, carros, etccm tleiniiiula de Palmas, podendo, parn issodispor até dc 1,000:000$; a entrar ein ac-côrdo com a companhia S. Paulo-Rio Grun-de, pntvn a construcção, no menor prnsó pos-sivel, dc raniacs de .jaguarlahyva a S. Joséc ate ás minas de carvão, etc; nútorisaiidpo governo a despender até. ti quantia tle2.000:000?, parn a acqiiisjeão dè material
paru uma usina de ptilverisaçno tle cnrvnoalé 50,000 toneladas aiinuues, acquisição dedoze locomotivas destinadas á queima dç car-
vão cin pó c duas especiacs para a queimadc carvão nacional bruto c patente para n
queima de carvão em pú em locomotivas;
dclenninaudo que continue em vigor a nu-
torisação ao governo pnra conceder ás com-
panliins c empresas de navegação e^isten-tes no pniz os favores concedidos ao Llòydcmqunnto era sociedade nnon.vma, etc;, elè.,
uma vez que elius sc obriguem u não nlie-
nar navios e o ser fisculisndns; aulori-
saneio o governo a explorar o trecho do
cáes tle Recife já construído, por ntlminis-
Irnção ou contraio, estabelecendo taxas", des-
tiiiando a renda á continuação dns obras,
cie, clc; a mandar nsscnlur mais umn li-
nha tclegraphica daqui para S. Paulo; a per-miUir o governo do Estndo do Mura-
íihão a transferir a pessoa ott empresa ido-
nea o contrato tln Companhia de Navegação
a Vapor do Maranhão; autorisando o go-
verno a reformar os serviços dos Correios,
no sentido dc diminuir os quadros respedi-
vos, etc, ele, "ad referendum" do Congrcs-
so; aulorisando a concluir as obras da ií. dc
F. Oeste de Minas, tle Barbaccua a S. Jono
tVEl-Hey, abrindo pnra isso o- credilo tle
150:000-?; suppriuiindo a emenda n. 11, ap-
provada em 2a discussão, c accrcsccnte "fi-
bando a companhia obrigntln n dnr nndn-
nicuto ú construcção ,no praso de tlous nn-
nos, sob pena de caducidade"; aulorisando
o governo a entrai' cm accordo com o cu-
geuhciro Gastão da Cunha Lobão, para pa-
gamento das despesas feitas provndunicnlc
com a construcção tln estenda tle rodagem de
Sçu.un Mndureiru n Bagé, no Acre: mnndnn-
do nccresccnlnr ao art. 01 n. 15, depois da
pntatvra addidos, "inclusive 189:5(i0? pnrnnddidos da secção de construcção da E, de
F. Cen Irai.

O Sr. Ellis den parecer sobre as emen-
dns apresentadas ao orçamento do Exterior
em íl'1 discussão, e a commissno resolveu
approvnt- ns tio Sr. Mendes tlc Almeida.

Tnmbciu foi approvada a do Sr. Pi-
res Ferreira determinando que todos os chan-
cclleres dos consulados do Brasil na Eiu-ó-
pa só vencerão ortlenailo e gratificação de
acc.ttrdo com o decreto n. 1.501 A, do '2'í
de novembro dc 190(1.

O Sr. Bueno dc Paiva relatou as emendas
apresentadas em i.-1 discussão no orçamento
da Agricultura'. Taiiibéni fornm npprova-
dns ns de ns. 1 a 4, 0, com nllernçno; 7, re-
ferente a dentistas, e 8, sobre lentes dns cs-• n colas subordinadas a.o Ministério da Agri-—A-Mlturalí *-  -'

Na Câmara discute-se o
bloqueio ingiez
O Sr. M. do ..m :m'(I;i po-sponde ao Sr. Alberto

Sui-mouto
-O discurso do política Inleninclonnl pro-íerldn .lionU-m pelo Sr. Alberlo Siirmento

teve hoje rospostn do Sr, >,iuiridn dc l.u.cerdn, dcputnilu que, como dissemos, havia,nproswilndo o requerimento em lornii tio«uai discutiu nqucllc ropresciliinio d,. SitoPaulo,
O orador dc l.oje confessa mio poder cou.cordnr com n douln opinlflo du chuiicelliiiria brasileira, interpretada un uracilo cru.«litii tlc neu collega Alberlo Snrmenlo, AliOufcrencln Nuviil dc Londres, como diz obr. Mnurido. embora não nillflcadn par-lieipou do caracter de congresso, legislando,nn ncccpçtio laia deslo verbo, nn previsão(lo estado tle guerra. Em éoiifcrciiciii ela-Ijorndn nu ímz parn prover ás necessidadesdn guerra, c que só poderia ser ilonunelnddpor outra conlcrciieiu, ou, mesmo que assimnao rosse, em liypotheso nlgiimn poderia set*revogada no estado do guerra.Pussa a se referir ao tribunal tle presas oa ostabolocer dlsliucçôos entro o coiilrnban-d. i condicional c o absoluto; apontando nVoWçflo inglcza. Considera Inqualificável a.nllitude da Inglaterra, que, depois de havei*proclniiiadii cerlns prcacrlpocj de direito iu.icrnncioiinl, ns dcnuiicia á revelia dos pai.zcs signatários, c com grande mcuospre-to«lus nações que náo f|gm-aram em cun tia-loraçno, mas que, como ninguém Ignora, os-Iuo iialurnlnicnte sempre sujeitas á i-cper-cussão moral do tacs confercnclns.Aborda a questão do café, criticando aresolução do governo ingiez em considerai-aqucllc nosso produeto como um succcdnneoliquido dos chamados alimentos .o poupnn.çn; un opinião do Sr. Maurício o café é uintciurorisndor, uni tônico, um auxiliar tle nli-mcnlnçiio, não pcrlôncendo, portanto á dns-se dos viveres, islo é, ú do contrabandocondicional, O sophtsmn do governo ingiezt-, na expressão do orador, de um cnrhctei*bysanlino.
Deixa dc parle, porém, cssc ]ilnno do seudiscurso. Adiuiltc a denuncia da Confereii-cio Naval de Londres, mas invoca as cou-

yençoos de Haya, ainda não dcnuneintlas pc-Ios belligeranles, pnrn se referir á liberdadeuo commercio dos neutros, nssceurntorhi tiaexportação, vislo que si assim não fosse cs-tnria desfeito o principio du soberania, Mos-tra que, como c reconhecido pelas nações obloqueio se limita aos portos o cidades 'tio
pniz belligeranlc e, embora haja duvida,sobre sua ncção quando sc Irntn de com-mereio de neutro pnrn com o pniz blçqtica-(lt, é verdade cr.vstallinu, principio consa-
grudo cm Irnlndos c convenções, ser licitotodo c qualquer cOmiuercio tle neutro n neu-tro. E' por isso que até o considerado con-
trilhando absoluto; islo é, n exportação deormns, não pódc ser impedido pelos* belli-
gernntss.

A Inglaterra, porém, tem violado todnsessas regras, todos os tratados que assiguoit
o que ainda não foram denunciados,

Ncslc ponto S. Ex. foi advertido dc queeslava finda a hora do expediente. Pediuentão a palavra pnrn amanhã, o que lhe foi
concedido.

—ases» ¦-

{V-orío por uma locomotiva
A's 15 horas, M.niioel Mendes, residente tiruu Lnvrndio n. 54, na oceasião em que, na"gare" du Central, procurava atravessar a

linha, foi plhndo por uma locomotiva, queo inalou. "
O seu cadáver foi, com guia dá delegacia

do 14" districto policiai, recolhido ao' ne-
crolcrio,

i caetp- - -.

Juiz de Fora vae ter sen pala-
ceie das repartições municipaes

JUIZ DE FORA, 30 (Serviço especial da'
A NOITE) — Foi iniciada a construcção tio
palacete destinado a abrigar todas astepar»
lições publicas municipaes.

Fallece o Dr. Arthur
Achilles

RECIFE, 30 (A. A.) - Falieceu aqui,.
;io Hospital Ppr.tuguez, o Dr. Arlliur Achib
les, director tio serviço dc estatística tia
Estado da Parâhyba.
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Bellos moveis
A' VISTA L; A PRASO

Whbilier
c______

RUA CHILE 31
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Loteria da Capital Federal

extrahidá lioje
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Vendido nesta feliz casa
Sabbado — 5G>:O00$0QO

NaíaJ — Mil contos
]iAi'.ii.ri'A[-:-\'(is
lStui Sucliet, li líriliicisco í: C.

¦Vf iFr*^_iiv-t.-tij-i.Li_-.L-'. aB8B *--jí«7i-»t»--7i-* m_3PMCagSS-3 ^=rB^Tt^rmTxm j|
— ¦——_..» i ****** i ii .i —.„i ******

Julga-se do gosto artístico
P*- ¦¦¦ I ¦¦-»¦ ¦¦ ¦' I. ¦¦!,-¦! *******

de uma pessoa pelaíorma'
por que tem mobilada a
sua casa.

LEAKSSiSO ll^iST3l_S ã C'
OUKBVES, 39*41--1-3

OUViDÜK, 93-95.

, ^.-^51.^, ......
inlesliiiacs e do apparelho urinario evitam-
sc usítntio Uroíormina, precioso unliscjilico
desinfcefante p diurelico, muilo agradável ao'
paladar. litíi todas' ns pliarmacias c drogai
rias. Deposito: Drogaria Giffoiii," rua Io dd.
Março, 17.

Cosliunts tlc puro linlio bmn,
~ co e ares sol) nici.lidii. Çonle*

cçtio tlalMiiie. Vni-gtts, Olllcina do 1'alacio tias NoivaJ
lUttt tln ürugunyniia n. X'ò.

Faz desconto de io % nas vendas d-i
todos os inoveis, no próximo mcz de de«
zembro,

Rua cia Theatro n. -i

9, Largo da Carioca, 9
{.1 tinto no portão da Oiilom)

Moveis n prestações, Capas pnra. inol.ilia, 9 peçns-
Oojjlüoa, Olcwlo» dc o,0o o b,7o, metro 3J5pp c l?oo_
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Mme. Yvonne -
do rolic», lil'iiiM"., ale. — Ruo
Vulafogo.

IM nrrlviíú do Paris,
avac un graiid cliolx¦':.- Palmeiras 11, M.

Leão da America
Alfaiataria c chapelaria

Ternos dc casimira a |5>, 50$ c Éo.fiooo
Trabalho esmerado. Aviamentos supcr.o
res. JCCÇilO Je cliapéos ii preços bani-

tissimos
Rua Marechal Fluriana Peixoto n. 64

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA
-a-Iftt

Prof. Miguel Pereira»
tultoiiu 1'i.ia u um .lu Rosário, MO,

Transferiu
o ;.;u emi •

Helena IMIoüo líurnar-
di ui

Vlelaliiino Ucrnnrdini, João Um-
berto c ltoiin I'ilott.>, Octavio Villárl-
nhos mui esposa Aiinit.-i 1'ilullo Villa-
rlnho e fillios, agradecem penhorndos
a todns us pessoas que os acompanha-

 i-iiiii no Iriuise doloroso por que pus-
saram com a perda dc sun idolatrada esposa,
rime, sogra e avó L>. HELENA P1LOTTO UEIl-
NAHDINI, e de novo ;is convidam para nssis-
Ur ás missas que pelo 7" dia dc seu falleci-
mento inundam celebrar amanliã, sexta-feira,
1? de dezembro, nas matrizes dc São Fran-
cisco Xavier, nesta capital e de Mendes, no Es-
tado do llio, íis ü lioras. antecipando seus
agradecimentos.

D.

t
Monsenhor João Nicoláo

Alpen
O Aposloludo dn Oração da Matriz

do Sagrado Coração dc Jesus manda,
na sexta-feira. Io dc dezembro, resar
missas ãs <i 1|2, 7, 7 li'J, 8 e 8 ]i2, ho-

ras, un sua Matriz, pelo repouso eter-
iio da alma do seu muito pfcsndo c

.„,.,..  direclor, c pede o comparecimento
dos fieis para assistirem a esse aeto dc cari-
dade.

í
¦.'.MliíK,!

João B»|ilisl;n Rordont
amigo.

Adi-iiino dos Santos convida todos
os amigos c admiradores do pintor
João Buptisln Bordou a assistirem ú
missa que manda celebrar amanliã, As
il) horas, nn egreja dc S. Francisco

de Paula, por almn do seu lnolvidavcl

D concerto, não; o ensaio
geral io concerto do maestro

llpiíio Pereira
Escreve-nos o maestro Elpidiò Pereira a car-

ta abaixo, que satisfaz:
"Sr. redactor — Não íôra o desejo dc de-

fèuder a reputação artística dos cxccllcntcs
professores que formavam a orchestra de queIJIWii.MU.V.l «JIIV l'"l'.»H,)|| *t VI.)i<.i.Mlli «,¦>»- -IIJ1

eu dispunha ante-hontem, no Municipal, at
Ungida pela affirmaçfio tão dcscriibãraçàdi
quanto mui informada do Sr. E, Ue M.. de que
venho, hii mezes (?) fazendo ensaios geraes
ilo meu concerto, o que quer dizer que, si a
i-iso tivesse sido levado, só poderia ler sido
por incompetência da orchestra, (ninguém
ignora <iue um ensaio síi é geral quando a or-
chestra entra em scena) pois qne, si assim não
fosse, seria loucura da minha parte gastar
tanto dinheiro com tantos ensaios gemes sem
necessidade, jú teria* deixado dc Indo o inei-
«lente provocado pelos " terríveis" "coiitra-
tempos" que, no ensaio geral de ãntc-hohlcm,
no Municipal, tanto irritaram o representante
«lii A NOITE. .

Não, o Sr. E. Ue ií, eslá mal informado:
só rcitlisei dous ensaios geraes, o que S. S.
assistiu,c um óutró.iia vespern,cómo aliás fazem
qiinsi- todos que se mctlem a organisar uni
coiu-ei-to syiiiphoiiico, não só paru evitar au-
gmento dc despesas, já por si tão grandes,como, mesmo, pela confiança que impõe a lo-
dos a competência dos nossos professores de
orchestra.

Ü que acontece, porém, é que os ensaios são
bem a provei lados, tanto quanto o tempo per-mittc, o que não aconteceu com o causador
destn pequena e irritante discussão, que não
passou de um ensaio geral "por honra dn fir-•nia", somente, como commuiiiqíiei á impreii-
su, para ter a ocensião de provar o meu cs-
forço e a minha hon vontade, c, também, aexistência do meu concerto, já lão abalada
eom as transferencias a que,'bem a meu pe/.artcnlio sido forçado, ' !

Passou, porém, .despercebido «o Sr. E. De
M. o estado de espirito em que todos estn-
vamos, desolados com a transferencia, estadodc espirito pouco propício á nltcriç.".o neccssii-
ria liara que a interpretação dos números exe-cútndòs corresse feliz, como aconteceu nnvéspera, quando todos trabalhávamos eom oiviiior interesse, ainda convencidos da reali-Ração do concerto no dia seguinte, tanto nssim
que somente uma parte rio programma foi(executada,

Não fosse a transferenciai o ensaio teriatorririo hem, como na véspera, e o concerto, ánoite, teria provavelmente sido uni concertoncccilavcl, pelo nu-iios quanlo A interpreta:
tão.

Ií aqui ponho ponto filial, mais uma vez pc-cliiido a A .NOITE ncceitàr os agradecimentos
do admirador, etc. — Elpidio Pereira,"

******** *

Aniiiinelurn-se hu dias retfaboftt nos do»
mililos do prefeilo fainlliur. Prut«iid.«n»sc
comer, beber o fumar. O repatrio serin nerviilo
ua l-.*.*«ilii Profissional lllvudavlu Corre», uma
«Ias «li-peudinsisiliiiiiii ««reuc/u-, do Dr. Axevc»
do Snilié, quando ainda simples director de
lu st nu çá», para «IvsKrava do eii»liio munlcl-
pai, Fuuiiou.se o estabelecimento dc for»
ma original, coino mais tarde scrA relutado,
cheio «le funi-clonnrlos nomeados sem aiilorl»sin-ii.i em lei, ha pouco com o quadro uiigimii-
tudo pela iioiiii-nçán «le um amparado pelo pis-t.iliin, instituto iinilc o perfumimo Conta Leite,
dc liluri..-.,-, feitos, montou um Kubliicto e um"hmidoir", ornados com os requinles «Ia arte
e com os requisitos do bom anulo.

l-.ulrc as múltiplas novitlaiies do nosso liou-
verei surgiu ii de preparai' us moças pnra o
mister du cozinheira», Dahi a preceito «lesão
iiioiniiiiciil.i culinário, n Içado com citrcpllo *•
furor. IVmIc não ensinar ás meiilnas n confe-
ccito de um saboroso papnricho ou a prganisn-
vim dc um gostoso doce, mus dvseiiipenhn a cn-
su magistralmente o seu papel produzindocheirosos plléos puni o ogrcglo burgo-nieslre omais pessoal riiilviinle. Não «! raro, ao melo-
din, mi ir o governador da cidade do seu gabl-nele, descer a escadaria, desllsar pela rua Oc»iieriil (.'amara, parn o lado do campo, c entrar
peln poria Inleinl, mnndnda abrir pelo nctual.•ecreliirio pnrn as suas evoluções, utirnndo-sc
,\ devora «le um cxcellèntõ almoço, fartamente
regado com o sueco da bella uva, vindo de For-liigal o da França, apezar da presente «llffl-
cuidado de transporte; Não í também difficil,
a hora do "liinch", ver chegar, daquella ban-da, umn bandeja, com toalha de renda; Irazeii-
do caro chã- com deliciosos bolinhos e nlé sor-
vele», sendo estendidos sobre a mesu que o
previdente Costa Leite mandou collocnr no ga-liincte, para esse patriótico fim. A escola tãocsplcndcnteincnte dá conta de sun Inciiinben-cia que, eom Justiça e com verdade, já recebeua denominação de Hotel Pedagógico.

Ern nesse dcparlamenlo dn administraçãodo município que o director d'"A Eqiiilatlvn"resolvera promover, ú mesa do almoço, umademonstração dc apreço ao senador Itivadavln.I-.llcs andavam zangados, O representante rio-
grniuli-nse queixava-se de perfidins do seu sue-cessor, alcandorndo nn govcrnaçito da capital,
graças ao seu trabalhinho, sendo enumeradasns suas fclonias, ns revoltas da ereatura con-tm o çrendor, em habito nas expansões desse
protegido. Chegadas as lamúrias ao conheci-incuto do pae do pimpollio dos sete empregos,logo sc tratou dc destruir as prevenções c ne-iilium logar mnis apropriado para o restiibelc-
cimento da harmonia do «pie o recinto dc umbanquete com esmero trabalhado. .Einquiuito, porém, esles magnatas iam en-cher o estômago, cmpanturrnr o appareího di-
gestivo. ajudar a descer o bolo alimentar como fino Pominard, o espumante cbampagne o oexcitante Uciiedictiiio, com energia, apuro egnrbo, o fiinccionulismo via chegar o fim domez sem n chamada para o recebimento dosordenados atrasados c os operários, os pobrestrabalhadores, os jornnleiros, desde agosto pri-viidos das suas diárias, gemiam ao pesodns necessidades, acossados pela fome, eminicias dc desespero, em ímpetos «lc exaltaçãocomo aconteceu nn explosão da estrondosa'
vaia desabada sobre a cabeça do chefe do
governo da municipalidade.

Rodeados de todas ns facilidades, com osvencimentos dc outubro na algibeira desde odia 31, quando os outros funecionarios estãoa leite dc pato ', c ninda devorando fumegan-les preparados da cozinha, o prefeito c os seusseqiiiizes não teriam tempo dc voltar a sua
preciosa attenção para os que se estorte-
gani nas vascas da agonio.

Preparados já se achavam pnra o avançanns supimpas iguarias com esmero condi-montadas, quando se divulgou ii nova do pro-posilo da participação dos operários na fes-Uva comidcla. Elles, calotcados e famintos,estavam resolvidos a participar do ognpe.E desde logo o amphytrião, escamado jácom n vaia da véspera, cogitou de adiar alestança, como medida dc salutar prudência.1-aItay.i um pretexto. Este veiu. O depu-lado Álvaro Baptista, cujos costumes seve-ros suo notórios, não gostando de tomar
parte em manifestações desenroladas com odinheiro dos contribuintes, lascou um tclc-gramma excusatorio, esquivando-se pordoente dc comparecer. Não era a figura
principal da reunião, não era o alvo da ho-menagem. Em tal caso, como de costumesomente restava ler o despacho, anles do bn-ter dç queixos, ou apenas no mesmo darpublicidade. Mas o naufrago da administra-çao municipal estava á espera de unia taboadç. salvação c aquella caiu do céo. E, zás:adiou-se a pândega, sem din marcado. Nãoe n primeira vez que um confortável mas-ligo, apezar de feita n despesa, è frustra-do, so com a ameaça do gesto indignado eforte do populacho irndo.

J^L^DO

Bricio Filho
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0 melhor e
mais elegante
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"Artes Graphicas"
E' o terceiro numero do anno I, o ultimo

publicado, da exccllcnto revisla dc propa-
grindá — "Artes Graphicas", que so edita
no Hio, o qunl temos sobre nossa mesa detrabalhos. Publica escolhido texto e estam-
Pa nítidas gravuras. Sua "eouverture", acores, è bem trabalhada e de cffeito.*****• —r *

liinipadoi* o policio.' universal
M TODA fl

¦ ******<

Em poucas linhas
prendeu. João

á rua dos Ar-

Doe.:t;as ila iips)arel5io cl.fles-
fívo o do sistema nervoso. —
Raios íí. — üp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4,
•• —*—*$*>** 11 ..

E' baleado um imprudente
Hontem, cerco das 2] horas, quando no Cir-co Americano, sc renlisava uma funeçãô, oc-correu um fneto lamentável.
Lçonidiá de Miranda, aliradoraj na oceasiãocm que luzia exercícios dc tiro no alvo feriugravemente no lliorax com um projectil 

'de 
es-

pnignrdn Klaubcrt, o seu compnnheirò de es-
j-cctaculo João Mm-ccllino, dc ]« aiinos. soltei-ro. nli residente. E! que M.ircelllnb, imiiruderi-
temente, sc eoll.n-.ira por detrás do alvo queestava sendo mirado. '

A policia do 17" districto teve conhecimentoun occorrcncja, abrindo ingucrito ã rtsptito^

A policia do 12" districto
Martins, portuguéz, residente
cos n, 50, que maltratou o menor, de 12 an-nos, Manoel Gomes, seu visinlio, com nm fiode arame, porque o mesmo, traquinas, subis-sc no muro dc sun casa.

O menor apresenta- os vestígios do espãn-cnmcntc pelo corpo, embora ligeiramente—A' policia do 20° districto queixou-se ho-
je Manoel dc Castro e Silva, dc que os ln-droes, a noite passada, haviam roubado 37metros de cano de chumbo <le sun residência,n rua Santo Antônio n. 21. A policia promet-teu ngir,

— ¦ *\tt iALUGA-SE umn casa em Ijotafogo, comcinco quartos e tres salas. Preço módico.Com ou sem niohilia. Trata-se na Pensão Al
pha, Cattele n """ia»,

Uísi ftari-io snysterios®
m

Na rua Primeiro de Março
Soccorrido pela Assistência, por ter sido en-contriidò sem fnln e apresentando uni ferinien-to nn cabeça, foi recolhido á Snntn Casa uniindivíduo de côr branca, com 60 nnnos pi-esu-miveis, pobremente vestido, qua M achavacala» m tm Priaeesr» é* Úu%*.

Meioseculoaser
viço da Santa

Casa I•
, Ha iuv.Uami.jiU' melo icculo, na dala de
hoje, em lUUil, o enlflo iiruvedur da Smila Ca*
»a da Mlscrlcoriliii, coimelheiro iSaeharlas de
does e Vanconrello», nnineava o actuai conla»
dor da iccrcliiriu, cormivl Muuoel Joié de l'ul»

va Jiinlnr, pura *.\i-r»
cer o curno de ama»
iiucnsc do cicrintorio
da administração do
liimpilal geral, prumo-vendo-o nostvrlormeii»
le a eserlpluriiilo o of»
fieial du secrcluria.

Elevado - ao cargo
tle r.inliidor na prove»daria dn conselheiro
1'aulliio José Soares de
Sou/u, foi esse acto ru.
tlfieudo pelo nctual
provedor Dr. Miguel
de Carvalho, « nesse
iiiisln ainda se acha
lioje.

Durante esses «in-
cocnla anima do servi»
ço actlvo na Santa Ca»
sa, ondo é o decano
dos funecionarios, tem
cllo desempenhado va»
rias «ommissÍHS Im»
portnntcs e quer na sc»
cular easa de caridade,
«|ucr fora delia, o Sr.
coronel 1'olva Júnior
tem dado provas «lc lu»
Iclllgencln e aotlvida-
«lc, tanto quu em dl»
rectorins de sociedades
dc beneficência ¦ e de
centros sportivos, quetiveram suas épocas,
exerceu cargos de des-
laqiie, tendo sido pre-

nmv.nu do Tiirf-C.liili c secretario do : Prado
Villa Isabel, nu administração de que fizeram
pnrtc o conde de Affonso Celso, Itiuil de Car-
valho, Francisco «In Silva Castro, Segadas
Viaiina, Leite de Castro, Cláudio da Silvo,
1'aulo Dellino e outros. Mesmo na imprensa
desta capital S. S. tem cullahorado, occultau-
do-se sob o pscudonymo de "Mnrius".

Também durante u revolta de 181)3, o Sr,
loronel Paiva Júnior prestou assignulados
serviços uo governo, como commandante do
11" batalhão du Guarda Nacional, razão pela
qual o marechal Moriauo lhe conferiu a pn»
tente de major honorário do Exercito.

O decano dos funecionarios da Santa Casa,
alquchrudo c já csgotndo pelos muitos annos
de actividade, ainda hoje, á hora cm que o
photogrnphámos, para lá sc dirigia, a pensar,
talvez, na diffcrcnça entre os funecionarios
publicos, nposcnliiiios com .10 annos de servi»
ços c os da pia Instituição, obrigados i| truhn-
lluir alé morrerem ou se inutilisarem dc
todo...
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si.lelltí

Escolas prolissionacs sale-
símias de Nicthéroy

• . i

Encerramento das aulas
Serão eiiniTudai no próximo 41» 9, As IShurai, as aulas das «-cuias profiislonaes sa-leilauas, «in Nlcllicroy, tom o seguint* pro-gramma iAN 13 liora», recencOo de S. lix. o Dr. NI»

Io Piçunhii, picslileiite do Eilado, ll.vmiui na»
cluiiul. Km M-íulila iuauguracSo da «xposicAo
dos trulmlh.iü, Allocuçilo por um alumno. Dr,
Nilo IVçiinliu (murcha) | Abrindo a ses-uu;
hnlrvgii do» diplomas h seto uluninos quei-iiiivhiiram o curso piufissloimli Discurso do
Dr. Júlio Vlnimu, puraiiympho do» diulo»
mudos: Alliieução por um diplomailoi lly-
mim nacional; l.'Uccelo linncnxicrltn (poi-liu); ll.vmu.1 (hoineiiagvm ao Dr, Nilo Pc»
cuiihu); Proli.go u offürcelinento,,. (poeslu);
Kiilrcgii du prêmio du urbanidade "Profcs-
Mir Octacilio" ao alumiio iiua mais se dis»liugtilii; Mniguridii uiiaiiirku); Vida eolle»
itiul... (versus pur um meudo); Cm heroe
entre todos,., (dlalnng); Un al dell'imlmut
(romniua); llosus u espinhos... (rlnius);Pelo Sport (canlo)j Alda (final do U" aeto):Caução húngara; Um brasileiro (cançoneta);
Distribuição de prêmios de condueta, reli-
gi.i.i, estudo e aproveitamento no officio;
Frócs «In Cruz (dobrado final).
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Guaranesia i

maravilhosa combinação de CL A*
RA.XA E MAGNESIA FLVIOA.- PODEROSO AMI A CIDO -
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ff rario para hoje do ! 11
ll PARISIENSE ll
l\ i hora-i//jò-2;'45-3,2.5Í ! li
Vk Ai^-h* 5-^25-7,10 jil\ 8,15-9 horas-0,40 lã
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DIVERTINDO-SE...
POI ROUBADO

O Sr. Álvaro Bastos, residente á 111.1 Had-
dock Lobo n, 355, foi esta noite ao Club dos
Tenentes, na Avenida. Madrugado, tendo
saído, deu por falta de sua corrente de rclo-
giOj a que este estava preso.

Continha mais a corrente nm anel è uma me-
dolha. O Sr. liastos deu queixa n policia do
5o districto, «pie está agindo,

******

A bem do Interesse
publico

*ar Deveria toda casa que vende óptica teruma nistallncáo especial para o exame de re-
fracção, afim dc evitar o grande perigo quecorrem as pessoas que, precisando muitasvezes da intervenção de um medico oculista,limitam-se unicamente a escolher ás lentes
para seus olhos, da fôrma a muis conilcmnn-da e perigoso. A Casa Vieitas, com a instai-iação do gabinete na sua secção de óptica,
para o exame da vista, o qual é gratuito, veiu
preencher perfeitamente as condições neces-sarlas: prestando a muita gente, sem distin-cçao de classe, ó mais consciente e'iuestima-vcl serviço. Com o exame de refraceiio vèri»lica-se quando o cliente precisa unicamenteusar lentes ou si deve submetter-se a um tra-lamento especial: 110 primeiro caso, snbe-serigorosamente qual o gráo das lentes a usar,e 110 segundo caso, aconselha-se immediata»
mente a ir a um medico especialista.

A Casa Vieitas pode provar que no seu ga-binete, á rua da Quitanda n. 99, já se sub-metteram a exame de refracção 21.000 pes-soas, em dous annos.
« ***** 1 —¦»-¦:

Um festival no Zoológico
Domingo próximo haverá 110 Jardim Zoo-lógico um festival artístico, gymriiVsticó encrobatico, em que tomarão parte conheci-(los artistas.
O programma do espeetaeulò será desen-volvido «o ar livre, cm local apropriado,

¦ ***** i

FESTAS
A'» Exmas, scnhorim profeisoras du Es-

cola Normal rccommendumos a liquidação da
Joalheria 1'dmundo Carneiro, & ruu üonçnl-
ves Dins 11, 20. Oceasião pnra presentes c lem»
brancas dc valor e dc pequena dcspez.i. Bro»
eli.es, pulseiras, unels de gráo, etc, etc.—* ¦ «¦us*. 1

E' reconhecido um
suicida

Foi reconhecido o cadáver do suicida quehontem se atirou sob as rodos de um trementre as estações de Engenheiro Trindade c
Paciência.

Ern clle Francisco Alves Teixeira, de 18annos o côr prelo, solteiro, servente de pe»«Irciro c residia em Guurutiba cm compa-nhln dc sua mãe e irmãos.
Foi reconhecido pelos seus parentes quan-do no necrotério do cemitério de Campo

Urnndc.
- ****** ¦

Cuidado com sua roupa
• A Tinturarla Paulista pode lavar, tingirou limpar a seceo sem cstragnl-a. Telephone

574 N. Manda buscar e entregar a domicilio.
¦ ---

Ivvno-rin-a
Liquido para limpar metaes.

******

Soldados do Exer-
cifo que impedem

a acção da policia
Fazem parte dc uma turma de agentes che-

fiados pelo dc n. 235, Emygdio Rocha, os rc-
serva» 201, 252 e 72.

Hontem, quando cffcctuavam a prisão de um"pívcttc" conhecido pela alcunha de "Murai.»
gã", no morro do Capão, no momento em queesperavam o trem na parada da Villa Militar,
foram aggredidos pelo bagageiro do comman-
dnnte do 1° batalhão de engenheiros, e quesouberam chamar-se Aguiar, que a viva for-
ça queria restituir a liberdade ao "pivette",
só não o conseguindo pela calma com que agi-ram as autoridades. Aguiar foi buscur maiscompanheiros, para conseguir pela força a li-
berdaile do seu protegido, mas os agentes, per-cebendo os seus intuitos, corernm a bom cor-rer desde a parndft da Villa Militar até Deo-
doro, onde tomaram o trem com a sua presa.O delegado do 23° districto vae enviar umofficio no commando do batalhão de enge-
iheiros, nesse sentido, e afim de não ser per-turbada a acção da policia naquella zona.

 ¦ ***** i

¦ ****** ,,•,.-

Iã§ipr?eBisa carioca

BHUM
De ERNESTO SOUZA

— CWJOSOTADO -
Broncliites, Itouqui»
dão, Asllima, c tu-
bcrculusc pulmonar.

Primeiro dç Março 14

Uma festa em Friburgo
Em homenagem ao Tiro n. 24 realisou-se

em Friburgo, no dia 23 do corrente, uma
festa offcrecida pelo Trio Luso-Urusileiro,
de que é director o maestro Brito Fernandes.
Essa festa, que leve logar no thcatro daquel-
la cidade fluminense, constou de um espe-
etaculo dt gala con, a representação da hl-lariaate peça "Elixir da vida", original do
maestro Fernandes, e de uma apotheose em
que a actriz Balbina Milano recitou versos
patrióticos. Eni ií-mi.c do Tiro ií. 'li falou oseu instruclor, tenente Paes Brasil, quc agra-
deceu a Homenagem do Tiro e pronunciou
palavras d'; incentivo á mocidáde para sc
prcpar.ii' paia a defesa da pátria,O produeto do espeetaeulò vae ser nppJlca-
do nn cr,hstrucçào do "stniid" do T:io 2\.

i.i. ¦ *m**m**-***

| Br. Mies de Menezes I
I Clinica em (jeral — Esp. moléstias das senhoras I¦ o partos. Cons. 11. Carioca n. 8, U ás 5.—Teleph. I

i 0Ü6.C'.—Rosid,, Av. Mem de Sá, 72. Telcp.OliC. 1
| Chamados a qualquer hora. i

A imprensa carioca coutará dentro de pou-cos dias mnis um matutino, independente edc grande informação, que se intitulará "A
ilazao . Ue feitura inteiramente moderna, onovo diário, que será critico, literário e no-tieioso, dispõe dc um escolhido corpo de rc-dnetores. Estão installadus ns suas officinas4 • rcdacfiM á nu 4a Qailanda *. 6**

 i ***** i
A3?- V. Ex. deve fazer uma visita â Cosa Ctn-tra (mitiga confeitaria Castcllões onde en-contrará finos e deliciosos sorvetes e a maissaborosa salada de frutas.

"Lunch" da moda das 12 ás 18 horas
Grande sorlimcnto de frutas frescas c em

calda, conservas, vinhos finos, "champagne"
de todas as qualidades, que vendemos a pre-ços mínimos e nos encarregamos de entregar
a domicilio. Telephone: Central, 5973.

*****

Oanniversario de D.lsabel,
a Redemptora

O Sr. conselheiro João Alfredo recebeu daSra. condessa d'Eu a seguinte carta;"17 de setembro de 1916 — Eu (Seino Infé-rieure) -- Meu prezado Sr. conselheiro JoãoAltrcdo — Já subc quanto me penhorarnm asdemonstrações dc affcctuosa lembrança a quedeu logar no Brasil meu septuagésimo unniver-sano, manifestando-se estes sentimentos pelagrande concorrência dc assistentes á missa quealguns amigos promoveram na saudosa egrejadc í\ossa Senhora da Gloria do Outeiro, c pc-ias amáveis referencias a essa «lata que li emgrande numero de folhas do Hio de Janeiro cdc outras capitães do nosso caro paiz.O príncipe e nossos filhos me acompanhamno meu agradecimento. Desejando que cllechegue de nossa parte ao conhecimento demaior numero dc pessoas, rogo-lhe que di pu-oliculndc a presente carta.
Como sempre toda minha amisade t cou-fiança. — Isabel, condessa d'Eu."

numa cama _
141. Uruguayana

DORMIR
«Berta» é prolongar a vida.

Dr. Dantas de Queiroz curada-ruBEiicuLo-
lliorax e outros methodos modernos'ile traliimcnío! Con-i.sulUí úu 8 it U a» nwulU. llua Urògüajaua, iiy$}.

0 suicidio de hontem na
Estrada Real de Santa

Cruz
, Noticiamos honUui o suicídio do InfelliÁlvaro de Siqueira lleln.-uu Estrada Real d«

Santa Crus tm frente A residência de sua nol-
¦' .'.i'iv ;*•-'-,» 

¦*.-*i;-*m*\",,*-i ¦',

Álvaro Siqueira e a mui iliilcihóá Anaeli*
na Amoeilo, pela nuul se sulehlou

va, a senhorita Angelina Amocdo. Seu enter»
ro saiu hontem á tarde do necrotério da po»lleiii paru o ccinllcrio do S, Francisco Xa-
vier, sendo feito a óxpensas do sua fuinilla.- - ****** •

AOS SRS. BACHAREUNDOS
A .IDAI.IIIvlUA Oscar Machado pede pura não

fazerem ucqilisivúo de seu anel «lc gráo sem
primeiramente verificar esses artigos no seu
conhecido estabelecimento, á run du Ouvidor
ns. 101 e 103.

i ****** i

Dr. Ktl^arAl»i-suilcsTÍ•^VS3^,
Eclo 

Pncuinolhoras — itua S. José .OU, as 3oras.
i ***** i

COM ° ü>° te FETHOLKO OL1VIEH obtém-
se cubellos fortes, sedosos e isentos de

cuspa. Vidro 3*. Nus perfumarias e á HUA
LKUÜUAVANA, 00.

i ***** ¦

Tres prédios destruídos
pelo fogo

S)

Ha rua Senador Dantas

Xari$Nal„eírot(.:

Uma senhora atira-se de um
sobrado, ferindo-se

Foi rápido o incêndio «lesta noite. O fogo,
que teve inicio na loja do predio n. 86 da
rua Senador Dantas, onde é estabelecida com
fnbrica dc espelhos a firma Hebcllo, Lourcu-
co & C, logo se propagou nos contíguas,
ns. 88 e 84, o 88 a loja oecupuda pela mesma
firma, e o 81 pela lavanderia c tinturnria do
Sr. Urbano Monteiro dc Novaes, destruindo-
os por completo c attingludo ns chammas os
respectivos sobrados, onde residiam os Srs,
Guilherme Heihmunii, Ur. Carlos Darlot e
senhora, e 1). Nocmia Silva, que soffrcram
muitos c avultados prejuízos.

Todos os tres prediog são de propriedade do
Sr. Urbano dc Moraes, que os tinha seguros
cm 100:0009 nas companhias Argos'e Anglo-
Americana, bem como o seu negocio.

A firma tinha o negocio seguro cm 15:000$,
nas companhias Varejistas e Garantia, Os
prejuízos podem-se dizer totacs.

Pela rapidez do iucendio c difficuldade de
cxplical-o, tem a policia algumas suspeitas,
que serão convenientemente apuradas no in-
querito, tendo sido detidos os donos dos nc-
gocios e predios e seus empregados.

Todas as circumstancias, pelo menos, fa-
zem crer o fogo proposital, commcntando-o,
nesse sentido a visinlinnça e algumas victi-
mas.

Quando lavrava, forte, o incêndio, D. Olga
Rocha, que residia no n. 84, atirou-se de uma
das janellas á run, precipitadamente, recc-
bendo ferimentos ligeiros, sendo soecorridu
pela Assistência, que a medicou conveniente-
mente.

Quando a praça de policia n. 128, Francis-
co Ferreira de Carvalho, prestou soceorros,
achou no predio n. 86 uma cédula dc 20?, que
entregou á delegacia.

Fornm designados peritos os Drs. Mim Fer-
rcira c Lara Fortes, proseguindo hoje o in-
querito. *

t •*%***• ¦

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas «m doenças dos olhos, ouvido*
narls e ísrgaata. Comnltis de 1 às 5 — As-tembléa n. §0.

¦ ******* .,.—

[Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 111

iflliiiil pCons. llua do Ouvidor, 152. De 2 1/2 ás 1-1/2.
> ***** 

O afogado do Mer-
cado |Novo

Foi constatado ter sido asphyxia por sub-
mersão a causa da morle de um indivíduo
desconhecido, de côr branca, com 35 annos
presumíveis, vestindo pnlclot e calça de ca-
siminr, camisa com listras encarnadas, cc-
roula de zephir e meias roscas, qne esta noi-
le appareceu a boiar no cães do Mercado No-
vo, sendo removido para o necrotério;

Üiava o nií>rto bigode apuado á auie.-ira-
ua d ciibellòs ciu-tr,s.

Não foi possivel estabelecer a sua idenli-
dade.

Na camisa tinha carimbado o .nome "Can-
ilido" c um sobrenome que se não pôde pre-cisar ser Ferreira ou Pereira.

¦ ****** i ¦ •

ií«11011 15! dizer CIU.\-
DE BAItATEl-
HO. Cons gone-rus alimenti-

cios. — Rua do Cattete n. 191.
TELEPHONE 15.331 CENTHALi

» ***** , , ¦

POSSUIR
uni cofre «Berta» 6 ter seus valores garan-tidos contra o fogo e roubo.

i ***** *

Em suffragio á alma do pin-
tor d'"A Poesia da Tarde"

O Centro Artístico .Inventas, dc que foifundador c era sócio o dcsvcnlürado pintorpatrício .1. Baptista Bordou, fallecido lia pou-eo em Madrid, na Ilespanlia, onde se encon-trava como prêmio de viagem á Europa, nanossa Exposição Geral dc Bellas Artes deUlo, manda celebrar amanhã, ás 9 lioras naegreja dc S. Francisco dc Paula, missas dcIo dia cm suffragio de sua alma.

GUÀRANÃ7
Poderoso Ibitificaiito do sangue, regulador dus Iun-

ççoçs orgânicas: coração, flgado, rins, estômago, in-tqslmçs, lraquezu dos órgãos genitues c dc grande acenodiiireticavÚnicosdopositarios- ClIAlllíTARlA PUlV-Itua do Ouvidor, 120 -Itio

Dr. Belmiro VaBverde
diíiofrnM 1Faculdnd? e te Academia de Mc»
d-í lrn,-, t 

ldi°-?- esPeclile,3 á Pelle Tratamentoua lepra, syphilis e molcsUas veucreas.Consultório: - Av. Gomes Freire, 99 dasi ks i. Telephone: 1903, Central - ~ >

ÜlRGADODEClRNuVEEDu
No Matadoiro 4* flauta Crus I
Abatido» bojei 400 reses, 54 pniv,n, 17 càr'«neiro» e «Hl vitellos.
Marchantesi Cândido K, da Mello. ;i« i- »

I p,| Uiui-.lt & C„ 11 r,| A. MiiiiiI.m & 
'c.

59 r. e il c.j Lima ê. Filho.., ÜO r„ 6 ,, tí |v.i i i.iiitni.i v, uoiiiiiii, uu i-., iu p, e a v > ,Jo»o Fimviitu da Abreu, '.* r.i Oliveira li-imaus A <:., 00 r. e 21 p,j Uutllio Tavaic. '
17 r. e 12 v.i Q, dos Itctalhislas, 8 r.; ••„,! ,Unho & l'.„ ll r.i l.dgard du Azeve.i.. :n „ .
V. V, Oliveira «t C„ 37 r.i Fernando-- & Miíricondes, 4 p.; Auguslo M, da Motta, Pi « «15 c,| Alexandre V, Stihriiihii, 20 r,. t ,, ,.
1 v.| Sobrclni & C„ 'Hl r., 1 p. . f, v

Furam rejeitadosi l» l|4 .'fi r„ l ii„ | c «0 vitellos,
Fórum vendidas W .1j4 r. com 5,350 klloio 5(1 fressuras de rezes,
Stoclc Cândido 15, «Io .Mello, 32ÍI r.i Dnrlsli'& C.; 97i A. Mendes & C„ 904; Llmn & li-lhos, 2101 Francisco V. Goulart; 210: C. dosHetalhisliiH, 42; Jofio Plmeiilu do Abreu, ts.i-O Jvcra Irmãos & C„ 427;'Uasili,, Tavares4(1; Porlliiho & C„ i:.(); lídgurd de A/,«ned„110; Augusto M. du Motta, 2117; F. l\ Ollvel»rn «V (.., 145; Alexandre V. Sobrinho, 127, obpbrcira & C„ 159. Total, 4.010.
Nu entreposto de 8. DIoko
O trem chegou A hora.. ... «"¦"•I.".! 11 IIUIII,vendidos; 45,1 !l|4 r„ 53 p„ 10 c c(K ¦>, nc i'..  ........i... .. ' 27 v,

s-ím Piinn '"''"^ "•*"«V»kuí»iVésI' rez~cs,"«lo?iJ0 ii t«()0; porcos, de 1Ç00Õ fl 19100; cn-,
SfJOO98' 

(I° 1?<i"° " *'-"0(,! v-t°',05< te *m •»
NOTA — Nos ovinos viernm incluídos ein-co caprinos.
No matadouro da Penha
mmm*ata*mmmmm*************************3**m***mm***

Abatidas hoje: 15 fezes.
Cumes congeladas

Caldeira & Filhos abateram hontem i«i rc-y.es, sendo ,1 1;2 parn o coiisump desta enni»'tal c as rcslnntcs parn u cxportaçtlo

USAR
um fogão «Berta» é ter uma cozinha assea-'da. 111 Uruguayana. ,

I iiSOt**—*-

C«I0 FUHEBBE
MISSAS

llesam-sc ninanhã a» seguintes: i
Monsenhor João Nicoláo Alpen, is ti I -.'

7, 7 1|2, 8 e 8 1|2, na matriz ilo SagradoCoração de Jesus, á rua Bcnjnmin Cohstuht;ü. Maria Ferreira Pereirn, ns 9 1)2, nn ma-triz do Sacramento; Duarte Mnii.i de An»«irade, ás 9 1|2, na egreja de Nossa Senhorado Carmo; commendador Carlos UodriguesGamboa, ás 8 1|2 c ás 9, na egreja do Tio-surio; üdila Peccgueiro do Amaral, ás I"na egreja de S. Francisco de Paula: D. Ame-lia Maria de Burros Leite, ás 9, na egrejadc Nossa Senhora da Conceição, ú rua fie-neral Câmara; Joaquim Cândido Uibéiro, ás9 1|2, na matriz da Gloria; D. Maria «.dnl»
gisa (Engana), ás 8, na mesma.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Mn-ria, filha de Alice Braga, rua do Barro Ver-mclho n. 121; Nair, filha dc Joãa Baplisla'Braga, ladeira do Livramento n. 91 j MarirtCardoso Guimarães', rua Affonso Cavalcanten. 143; Júlio, filho de Antônio Dutra, ruu <;..-.neral Silva Telles n. G; Guiomar. fillia deJouo Soares dos Santos, rua da America, l'J»Sylvano José Borges, ladeira do Faria n. ."*í;

Geraldo, filho de Maria de Azevedo, rua Jo-ckcy-Club n. 193; Maria do Carmo, filha de.Francisco Nunes da Silva, ruu S. Pwíro, 308; jCésar de Oliveira Cabral, rua Ca ura de Arau-Ijo ii. 108; José Pacheco, boulevard 28 dc SôV!tcnibro n. 393; Guilliermiiin Menezes Nasci-mento, villa S. Lázaro n. 40; Eduardo, filhode Jorge Smete, rua Tavares Ferreira n 31 •
Orlando, filho de Antônio' Maria Gonçálvevrua Barão de S. Fclix n. 132, casa XLI; n«Jlada Carlota Estevão da Costa, Asvlo de SaoLuiz; Anicetíi Ilcnriqiics da Silva', rua Co1»ronel Pedro Alves n. 373, casa I; Odak-a, ti-''"na de José Maria Vasqucs, rua Vieira Une»no n. 41; Geruza, filha de Bonêdicfo de Oli-'veira, rua listado de Sá u, 411-No cemitério de S. João Baptista: sol-dado da Brigada Policial Firmliio Marqueinecrotério da policia; Rate Langlon, na riu fiMarquez de S. Vicente n. 470; José Joaquiuída Rocha, rua Senador Octaviano n 102*'
da"pkdade?,'t:S' ™ ^"'íí8-." "' 48' ^^

-No cemitério do Carmo: Nazareth Se-bastlana da Cruz, Hospital do Carmo
t7™?,,CT»1,Í(V1c S' Fr«»«-'isco dc'l-u.,l,i:
í. . 5ioM.el,° Mornes» run Dr- t:-1!'mo 'N'1-'^
IO 11; À*\à\rA,—Serão inhuraudog amanhã: l
. No cemitério de S. Francisco Xavier* *innocentc Maria, filha dc Alexandrina Maria1Joaquina, saindo o pequeno feretro ás 9 ho1-ras, da rua Cardoso Marinho ri. S4, CaSa ir.6 Adolpta Domenet, saindo o enterro luni»
mirncío loi.0""' d° °S*? dC S" ^M

-Nc. cemitério de S. João Baptista: ,1o»vila Bcssa Oodoy, saindo o ataiide ainda ní9 horas, da praia do Pinto n. 20 * ¦

VIAS URINARIAS
Syphihs. Moléstias das senhoras
listi-eiluincnlos uretlu-aos (sem operações), ffoiior-rhíaa cliron.cas. cystiles, liydrocoles, imnolciiciii.
Dlt. CAETANO JOVI.NE-Das'Jás 11 e das íás'õLargo da Cmioca |0| sobrado

. ¦¦'¦ mBammm***mmuamm-z

Estraçalhado por um
trem

A policia do 15" districto teve conheci-mento hoje pela madrugada de que mn tremexpresso quando passava p'ela estSção Dl-rl yCluh estraçalhou, matttndo-o iiistiinláíieri
ÍSSÍ1°,um W .cle CÔ1' Wte- Oe facto,tratava-se de Francisco Pantak-ão, com 11 'annos, residente ein um casebre, naiiuelldestação. I-oi-nm tomadas providencias pelapolicia para o cadáver ser recolhido ao heicroterio,

¦ •*.***•

Chapéos modelos
Miiiliuiie Sçussaii prevíne a süu distiucta clientcltquo acabou ,1c tirar da Alfandòga os uitunos modelo*do Paris quo continua sempre a vender nelos nferoimais razoáveis. • ' •
N. B. —Os modelos não são expostos na* vilrin-npaia não serem rccõpinüòs.

Rua Gonçalves Dias n.
******

Admissão á Escola Normal
O Curso Preparatório, á rua D. Pedro 113.C.ascadui-n, habilita aliimiios paru o.s examesde admissão á Escola Normal, Aulas das i ais

•--Ml»»

do "Del©nção'?
No ifccrotcrio foi àutopsiadò o cadáver déAdhemar Josó Maria, o "Delencão", houteniassassinado, como noticiámos em 2» edição,

])or causa dc uma divida dc 500 réis, por Deo-dato Marques, o "Desabado", na praça lõ deNovembro,
O entcrramcnlo foi feito hoje, tendo sido

o assassino removido para a Deutencãõ- -*»«.

Raios X v Electricidade medica
Exames, photograpliias o tratamentos pelo*?raios X. Applic. dc electric. nas moléstias eni

. geral. Dr. J. Toledo Dodsworth.••
103, AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.326 central*
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JM-finfi
interpreta uma dclltis no papel da ptotagonistn dc _

LETERNELLE CHflNSON
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Consultório Medico

O S11GMA
a cain;ão :i»i'i-iloc(^íoamor, que se repete todos os dias, abalando corações

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

Um prólogo e seis actos

HOJE no OINE PALAIS

Da píaíéa

lUir.in.
lülign

cem .ini seena. ti si ns inilividiios são cri-
deixaram de ser também os ha-

AS PRIMEIRAS
"A filinha vermelha", no Phenix

IV uma salyni dc espirito sobretudo a peca.
de De Flcrs i- Caillavcl, "Le bois sacré", nue
(•mi o tiluli) dc "A filinha vermelha" nos

iu lionlcm a conhecer a companhia Ailclina
iiiclies. Os festejados escripiores, que por

tempo formaram uma parceria victo-
riosa no theatro friinccz, escolheram "Lc
]. iis sacré" paia nclla fazerem uma critica
|le espirito a ileleriuiiiados typos que vivem
po aiiiliienlc civilisado da Cidade Luz, cujo
(iiliciiíõ se evidencia pelo modo por (pie ai)
íiareciiiii .em s
ficados não o

jiitos ailmiiiistralivos, que com aquclles pa-
iròccln existir não somente na pátria desses
lirilliaiilcs ciiiiieiliiigraplios, mas cm paiz
iiuiiio nosso coiiliccidò. Dahi "A filinha ver-
.inellia" ser ouvida aqui quasi com o mesmo*>a°liò'r que no ainbiejile cm que ella vive; di-
Jícinos quasi porque não ha duvida que a
Iradueçãò tira alguma porção da graça cs-
fiisiuiitc ilu original, prejudicando-o um
jpouco, .Mas "Le bois sacré" é unia comedia
itngraçadissima, sem pretençôcs outras que
provocar ridiculp, fazer espirito, a ponto dc
Seu terceiro aclo descambar quasi em farça.
Assim çomprelicnderam, e bem, Anlonio Gri-
.!•') e Alfredo Aliranclies, principalmente, que
fizeram uu official e professor ile dansa rns-
sa Ztiliouskilie e no Ue Kargctlès, duas cari-
c.-ituriis que agradaram. Grijó fez no prof es-
«or de dansa um typo vçrdiidciriimeule cx-
Ccnliícp, Mais ou menos nesse tom acoinpa-
nhar.iíii-n'os Augusto Machado, no Chaíhp-
in.irei, e Rerlhii de Alhuquer.quc, na Mme.
Gluiinpmòrcl, Doutro lado, cm papeis dc
psychologia diffcrcnle, estiveram Aura
Abranelics, deliciosamente, e Mario Duarte,
regularmeiile bem. O publico gostou da re-
prcseiitação, e si não demonstrou seus sen-
Limei-los alé o fim do espectaculo n culpa
coube á própria companliia Adelina Abran--.•hes, que o enfadou eom uns intermináveis
inlervallos,

NOTICIAS
A festa de .Ta.vme Silva

O aclor Jnymc Silva, direclor de scena da
coinpauliia do IJden Theatro, dc Lisboa, rca-

uo Carlos Gomes, a sua festa ar-
O programma consta do apropositò
pòrtiigücza", dc Octavio rtangcl, dá'0 amor" e dc dous números novos

1". |e.

"ANoitéMundana
ANNIVEItSAIlIOS

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Arlhur Thompson, 1° tenente

Oscar l.eonidas, Dr. Collares Moreira, depu-
tido federal; coronel líloy Henrique Flores.

—•Faz annos hoje Mije, Maria Elisa, filha do
Dr. Cundido de Oliveira Filho.

—-Faz a unos hoje o Sr. Oeluvio Trompowsky,
filho ilo Sr. general Hoberto TrumpoVrsliy.

—Faz annos hoje;' meninaNail',filha do ma-
jor Edgar Machado, couiniissnrio de policia.

—Festeja hoje seu nalilicio o Sr. Dr. Saul
de Gusmão, advogado no nosso foro e redactor
do ".Jornal do Comiiicicio".

—Passa hoje a data natalicia dn Exma. Sra.
D. Francisca Vasques Armando, filha do fnlle,
cido aclor Vasques e esposa ilo Si'-. Alfredo
Dcldiique Armiindo, íiinccionario publico.
CASAMENTOS

aealisou-sc no dia 27 deste, na capital dc
S. Paulo, o enlace matrimonial do Sr. Dr.
Oito Jòrdan com Mlle. Dulce da Fonseca, fi-
liiu du Sr. Oliva da Fonseca, chefe de secção
aposentado da Hepartição Geral dos Correios
desla capital.

O casal seguiu cm viagem de nupeias para
Guarujii, na cidade dc Santos.

—0 Sr. Paulo César de Andrade contratou
cnsaillicnlo com Mlle. Sarita, filha do Sr. Dr.
Azevedo Sndi-é, prefeito ilo Districto Federal.
Os noivos e suas familias tèm recebido mnilos
cumprimentos'.
CUMPRIMENTOS

Encerrou Iiontcm, o seu curso juriilico na
Faculdade dc Scieucias Jurídicas c Sociues o
nosso companheiro de redacçãò, Dr. .losé Si-
senaiiilo Teixeira. O novo bacharel apresenta a
originalidade de haver colhido gráo cm phar-
macia eni dezembro dé 1906, precisamente no
dia 11, data que agora pretende aproveitar para
a cerimoniai da collação do gráo jurídico, e no
qual, ciimineinorando também o aiuuvcrsa-
rio lie sua Exma. progenitora, Òfferècerá um
haiiquete intimo a seus amigos.

BANQUETES

lisa
t i -it i'•Alma
revista
cintados por Bcrtlic llaron c Mediria de Sou
z.i. Artista conscieiicioso, com muitas s.vm-
patinas na platéa carioca, cerlo Jaycin Silva
verá hoje cheio o llicalro c receberá os ap-
jilausDS a que faz ju's pelo modo por que se
guiii no palco, que, por dedicação e estudo,
sabe honrar,

,P repertório du companhia Adelina Abranclics
O direclor de scena du companhia que actual-

neiilc trabalha no Phenix' o actor A. Sacra-
eilio, rios escreveu uma carta que por muito

jpiga deixamos de transcrever na integra. Nes-
missiva o Sr. Sacramento contesta as de-

[¦rações do protagonista da scena trágica ites-
iroluda ante-hontem, A porta daquellc tlica-

ro. sobre os motivos por que não queria quei filhas assistissem aos espcctaculos da
íiliipanhia Adelina Abranches. Citando o rc-
erlorio da "troupo", já conhecido ilo nosso

lublieo, o Sr. Sacramento rebate a affirmnção
almirante Baptista Franco de ser elle com-

sto de peças cujas theses não possam ser
lividas por moças solteiras.

-Prpscguem com actividade os ensaios da
Bmieta nacional "Morro da Favella", que
subirá á scena no S, José dentro de breves
lias.-A empresa do Carlos Gomes está pre-
parando um magnífico espectaculo ein üio-
jjeiiagem á imprensa, que se. realisará segun--feira próxima, A festa é organisada pela
tjprcsii Teixeira Marquds, da companhia

Theaíro, de Lisboa, que sc despede nes-
3ia desse theatro. .
-Haverá amanliã no Republica um -espe-
çnlo dramático, com "A restauração de
iitèal".
j-rçspcctaçiilos para hoje: Phenix, "A fiti-¦ vermelha"; Recreio, "A iluqueza do Bnl
bariu"; S. José, "O capítio Suzanna";
fios Gomes, "Alma portugueza" e "O

itnor".
« m—> •

VENDEM-SE como pechincha duas casas*;coiu 2 salas e il quartos cada uma, agua,-fraude terreno, arvores frutíferas, a melo
íiinuto do bonde e cinco da estação. Rua D.
ilaria 170 e 172, Piedade. Preço unico: pelas

luas juntas cinco contos de reis.

Realisou-se hontem, no restaurante Asssy-
rio, o banquete offcrteido pelos funecionarios
do Itaináraty è por membros do nosso corpo
diplomático 

"c 
consular no Sr. Dr. Sylvio Ro-

mero, cm rqgosijo á sua recente promoção.
Encnrrcgoü-sc do .brinde ao homenageado o
Sr. ministro Luiz Guimarães Filho, que produ-
ziu uma elegante c literária saudação, a que
respondeu o Sr. Dr. Sylvio Homero num Cx-
pressiyo e coneeiluoso discnrs.ò de agradeci-
mento. Os oradores foram ápplaudidõs pelos
cireumslanles que, por muito tempo, se con-
sérvarani á mesa, ricamente ornamentada, en-
iretendp conversações amáveis.

MANIFESTAÇÕES

Football
l.KiA MII.HA*

À ft*U 4« 7
Ni» grounil desln l.lgu. nu Villu Militar, nn

dlu 7 ile il('/cmliiii próximo, iciillsar-se-A o ul-
Umn niiitcli ilo raiur.rniii.li. ilbputiiilo entre os
corpos do IJxcrcIlo, Por vm> iiccuhIAii será en-
IrcHiic au vciiccilor il laça "ticucriil Ciiclaim dc'
l'lirlu" e o titulo dc campeão do presente tor-'
nelo.

Aproveitando n ensejo a Liga Mililnr. como
ti iu acontecido nos oulros annos, promovera
uma iiileiTSMinU' festa dc sports.

O ministro da (iiiciin JA rol convidado a;
proincttcu ciiiniiiircccr, dundo nsslm muior bri-
lho it fcsiii.

Scratch 4 dc Novembro verau*. Onit F. C.
No próximo domínio, cm mntch amistoso,

cnvontrar.sc-Ao os primeiros teams dos clubs
uclmn, no campo do primeiro.

A (*(*ulpe do 4 do Novembro será o sc-
gulnte: • Rciií -**&-,

Américo — Tinoco
riitulio — Pcrcilianò — Sumloval

«areia — Manoel — Emílio — Didé -> Meyer

Obicrvaçôcs «obre o match Palmeiras versus
Mungaelrà

Iiicnnlcslaveliiiciilc, o final do campeonato
ila segundu divisão está terminando de modo
brilliHiitc. ,.

Os dous clubs que encimam estas Wihus
jngarAo (ioniingo num dos iiiclborcs matches
ilu (lll 110.

O Palmeiras tem feito brilhante figura, ac-
crescendo a eirciimstaiicia dc que, si for von-
redor iio encontro próximo, c o Villa l^ibcl
vciicer, por sua vez o Mangueira, no ivitcli
que terão de Jójíar, ficará o mais jov.u ton--
ioriente da 2" divisão collocado cm terreiro
logar nó campeonato, com probabilidades";
portuiito, de passar para a 1" divisão, cnso se-
ja approviido o projecto em discussão na
L. M. S. A. , , „

E nlii está em que situação será jogado esse
mntch domingo vindouro.

CAMPEONATO DA A. B. S. A. VjH
Americano versus Athlctiquc

Doniingo próximo, em match dc ciimpconn-
Ir,, fiiconlrar-sc-ão no grounil do primeiro os

primeiros, segundos c terceiros teams desses
clubs.

Silo esses os clubs collocados un cabeça dn
tabeliã c o vencedor dc domingo, primeiros c
segundos teams, será o campeão da presente
temporada.

Os teams do Americano estão assim orga-
nisados:

Primeiro team: ,.
Oscar

Laudeliuo — Ary
Ruffó — Luiz — Octavio

Miúdo — Jonntbas — Silva — Flavio —
Ad.ilbcrtu

Segundo team:
Vadinho

Raul —• Djalma Cunha
Alei no — Aldemar — Nelson

Cvro — Gai'ci.1 — Granthon — Jovino —
Wultcr

Terceiro team:
Ismael

Abrantes — Ignaeio
.Tajmc'— Deniici — Lncrcio

Tasso — Dclcio — Octavio — Theophilo —
f Renato,

As reservas serão todos os jogadores inseri-',
pios. # \-

S. Christovão A,. Ç.
Amanliã, cm sessão cxtràòfdiuaria, âs 20

lioras, rcunir-sc-np o."ii associados dçste club,
afim dè serem tratados assumptos urgen-
tes 6 de interesse geral.

São convidados u comparecer todos os so-
cios. • .. .:,

Villa Isabel — Algumas noticias
A directoria actual dest-i club. que íinda o*

seu mandato no nt'Oximo •rtici-, cogita levar a
effeito, para o que já começou ps «repnroli-
vos, ülnri eneantadord festa no dia 81 de dé-
zeiübi'0. na séde do, club.

Em sessão da 
"direciona, anlcrhontcm

ícalisada, foram acceitos sócios dè Srs.: Nq**'
poleão Guedes Bittencourt, Carlos Gentil
Araújo, Amcrico Carvalho Rainos, Waldcmar
Bulhões, Alcides P. Rochft, Raul da Costa Ro-
diigucs, Odilon de Paula Rosa, petavio Pc-
reira, Augusto dc Almeida, .lorgé de Faria
Bandeira, Hildehrando Q. de Sá Costa" Carlos
Ií. Hangcl, Benjamin Drummoiid Franlilin,
Wnlter Cardoso Knol, Ijlario' Costa, Elpidió
Bon Moijc, Oscar Ribeiro c Manoel Sampaio
de Oliveira.

—- liei na grande cnthusiasnío pela festa
que o Villa Isabel projecla para o dia 17 do*!
próximo mez.

Basketball
America P. C. • 

'..i|

Xo ground deste club está marcado para
amanhã, ás "20 horas, um .traiuhig .rigoroso,
paia as equipes infantis que- disputam o cnm-
peoniito intimo. ',

O capluin geral solicita por nosso interino-
ilio o comparecimento de todos os players.
dessa classe. m

Tauromaohia
O eavalleiro Simões Serra realisa no do-,

mingo, na jiraça das Neves, em Nictheroy, a'
sua festa artística, estando em via de organi-
sação um excellente programma, que decerto
vae satisfazer os- innumeros aficionados deste
gcnero de sport. .

A' corrida assiste, por especial dcfercneia, o
presidente do Kstado do Hio. Dr. Nilo Peça-
nha. Servirá de intclligente o Sr. Carlos Vil-
Ias Boas.

JOSU* JUSTO.

1 • '

(Só se responde a curlns «ssIgiiAdas com
illUiNCS.)

M.P.Ã.It.T. — líxlmclo serco de Pnlilana
iiiibrlcíiln, li,!".'»: sulol, 0,20, Paru um papel.
N. 0. Tome Ires por «Hn.'/,, /.. 7., S. S. -- Hxiiuic.

P. (1. C. — 4)c que iiatiiic/o foi essn ope*
inçiiii: riiiptiitem ou li.vstcrcrtomla 7

H. It. I. T. O. (Pouso Alio) — Pura ser
um iibi'i'S;io do fígado, baverln. cntic outros
r.vnloiniis, o febre. Muiule c.xiimliiar o sangue.

N. II. A. N. II. A. — ItccniTii ao azul dc
nirthylciin. O prof. Couto ucninielhii nesses
lusos: azul dc melhyleno, de 0,10 a 0,30; su-
loi ou iirotroplnii, O.illl. Parn uma cap.iiln.
Ou: iixul de inctbyleno, 0,05; agua distillada
e «slerllisada, 5 grs. Para uniu ampoiilii (in-
jccvôes iiitraveuosiiN). Pnra uniu iloie. ale
quatro por dia. A quantidade, ele., ficarão
lio critei-io do medico assistente. Nós apenas
lenibriimos-llif esse medicamento.

I). I.. D. I. — |ixumc. ¦ .
S. S. S. S. -- MaíMiigens electriens.' '-
'/.. X. '/.. — Kxauie.
M. A. It. 1. A. — Não acreditamos muita

na effleiiclii dessa llierapeuticii...
H. II. I£. V. M. A. T. I. ('.. O. — Não lia

dc>(jue. '•
A. F. M. M. dr D. — Ignoramos si ba no

mercado. Ila pouco, havia. O modo «le usar
vem ua iustrucção que acompanha o reme-
dlo. Trata-se dc iiiíccç6es corisslmas. Nn Ha-
Ilu custa 00 liras uma caixinha com tres In-
Jccçôes. Nós, pcssoalmctllc, praticámos essas
injccçóes im Buropu. Os resultados não são,
decerto, os que pretende o niitoi'; mus min de
grandi' auxilio.

A. N. G. 10. L. A. — líxiimc,
P. A. It. — Glyceriiiti, 20 grs.; agua dc

iimjio. 1100 grs.
V A. 11. R. — Não hn de nuc.
Mme. F. A. N. N. Y. — Idem: mas o

repouso absoluto nindu serin necessário.
S. S. C. de .C. — 1", que poderia «conte-

cer? ir parar no Hospício; 2",nesse rcspel-
to, como sc trato dc um "pequeno" «ssns-
sinato, nihiimos que sc deva entender com
S.' Ex. o Sr. chefe de polieia.

DR. NICOLAU CIANCIO.
i mm* i

Qwereli comprar um preaente ohlo -s barato ?
HIU1AI

WKÇMP Í

que acaba de receber um variado e rico
sortimento de JÓIAS, RELÓGIOS E

OBJECTOS DE ARTE
Por excesso de stock, faz durante o mez

de dezembro 10 olo DE DESCONTO
sobre os preços marcados

Itio—Avoiilil i Itiu liraiico, Mi
Ruis—Ilu.. tloC.lialeuirluii, I"

Assistência de Santa Thereza
De 9 a aO"dc novembro foram feitos os sc-

gnintes donativos:
Dos directores  ...*••
Do Sr. Àlcxhnder Mackenzie (do
Cnniidú) t 

Do Dr. Luiz Vau Iirvcu

1:5009000

5008000¦158000

•ur,-: 2:0258000

QUEM PERDEU ?
9

Foram entregues hoje ncsla reducção, pelo
Sr. major Narciso de Carvalho, dous pequenos
álbuns contendo scllos, encontrados mim
bonde.

Esses livros estão nesta reducção ã disposl-
ção dc quem os perdeu.

— No 5" districto estã um passaporte dn
Mme. Alice Linilcnfeltcr. encontrado por um
guarda nu rua do Passeio.

Recebemos lambem:
Do Armazém Vista Alegre, um sacco dc

feijão; do Sr. Antônio Ferreira Lopes. 50 kl-
Io* de café Bhcring; da Sra. Antonia Alva-
renga, um sacco dc feijão c roupas usadas;
do Sr. Joaquim Frcir.e, 900 grs. dc chocolate
e 20 kilos dc café Moiuhn de Ouro.

No mez dc outubro p. p. o movimento dc
enfermos foi este;

Clinica do Dr. Fernandes Figueira, 2 crean-
Cas; do Dr. Guilherme dè Moura, 55 docn-
tes; do Dr. Octavio Severo, 20 doentes. Rc-
ccilas aviadas: íia Pharmacia Chaves, 120 rc-
ceilus; ua Pharmacia Duarte, 131.
/A cozinha para os pobres desamparados

fniicciona diariamente.
Familias registadas   • • • • • 201
Numero dc alumnos nas aulus  81
Número de creanças nft creche... ..... 5

Approx!mando-se as festas do Nutul, pedi-
mos a todpS os que nos puderem ajudar que
nos envie**! o seu obulo.
3A Assistência de Santa Thcrcza, á rlia A pra-
ziVel, pode ser visitada aos sabbados das 10
horas dd manhã ãs 4 horas da tarde.

Rio dc Janeiro, 30 dc novembro dc 1910.
Os directores.

O PERIGO DE ACIDEZ NO ESTÔMAGO
Conselhos sensatos de um capeclalista dis-

tineto
«ar Kstomagos "ueidos" são perigosos porque
o ácido irrita c infliiinina n mchrana deli-
cada do estômago, entorpecendo c Impediu-
do mesmo a conveniente aiçno deste, ncar-
rctandii nove décimas parles dos inales de
estômago que affllgcm ii humanidade. Me-
diciimentos c" tratamentos médicos são im-
profícuos em casos semelhantes, por isso que
deixam perdurar a ciiim-i do mal, que 6 o uri-
do no estomnqo, com os mesmos perigos de
sempre. O ácido tem que sçr ncutralisado;
é preciso prevenir n sua formação c o me-
lhor meio para isso conseguir-se é tomar
mela collicrinlin de Mngiiesi.1 bisuriida — um
iiiitcacido simples — diluída cm um pouco
d agua tepida ou fria, depois das refeições,
com o que não somente neulnilhará o a.i-
do como ainda evitar-se-ã a fermentação de
que se origina a ncidez. Os alimentos que
de ordinário dio origem aos maiores incom-
modos podcriio ..er tomados sem rcecio.^dcs-
dc que a refeição seja arrematada com um
pouco de Mngncsin bisurada, que sc encon-'
tra cm qualquer pharmiicia c deve estar sem-
prc á mão. Sendo acondicionada cm frasco
azul, conservur-se-ã por um prnso indefi-
nido.

i *¦¦•> i —-—•- ——

Q ohanoéller chileno, i*esta-
belecido, reassume suas ,

i funeçoes'
^SANTIAGO, ÍÓ (k:K) - já se atKa
fòmpletámente. restabelecido, o Dr. Aiamiro
r^uiuobro, ministro das Relações Exteriores,
que reassumiu á direcção da sua pajsta.m

Por motivo da sua recente formatura, foi
alvo dc uma jnanifeslação, por parte dc seus
eollegas, o joven cirurgião dentista Çesaf da
Costa Rego Monteiro, tendo talado cm nome
dos manifestantes 0 Sr. Edgar II. do Oliveira.

VIAJANTES ' ^...
Acompanhado dc sua senliora, chegou hoje,

de S. Paulo, o Dr. Castro Coyana, medico cm
Bauru, que está hospedado no hotel Ave-
nida.

¦—Vindo dc Porto Alegre acha-se no Rio o
nosso collcga Tal mo Monteiro, um dos rc-
dactores d'"À Federação", diário daquclla
capital sul-riograndeiise.
COLLAÇÃO DWGRAÓ '/'"ÍV ':" 

_
Teriniuou o seu curso jurídico, havendo col-

lado gráo hoje, á tarde, o Dr. Victor Marks,
director da policia do cáes do porto. Foi seu
paranyinpho 6 Dr. Álvaro dc Carvalho, tendo
sido o novo bacharel alvo de provas de esti-
ma da parte de scus amigos.

PELAS ESCOLAS ¦'."',f"'v

Tomou hontem, posse da 3* cadeira dc cli-
nica cirúrgica da Faculdade de Medicina do
Itio de Janeiro, em substituição ao prof. Paes
Leme o prof. Augusto Pauljno oSarcs dc Sou-
za, motivo por que teus. recebido innumeros
cumprimentos.

—No Instituto dc Musica realisaram-se hon-
lem, os exames de violino da classe do prof,
Francisco Chiaffitelli; Obtiveram a nota pie-
namente, gráo 9, a Sra. D. Ada Argento de
Arnujo (7° anno) e Si*. Gilberto de Paula e
Silva (fi° anno).

Com a nota distiiicção foram contemplados
a .menina Marina Miloiie Vaz e ó joven Djalma
Ribeiro I.essa, ambos pertencentes ao 8o anno.

Os Drs. Gregorio Garcia Scabra Júnior c
Adhcmar de Mello, advogados," mudaram o
scli escriptorio para a íifá dos Ourives u. 38.
Sobr. Teleph. Norte 2059.
_i_ ¦ m—m i .;

Cerveja ,íParkBier,'
Analvsada no Laboratório. Nacional dè

Analyses, sob o n. 3.735, em 9 dc setembro
de 1916; é muito nutritiva, rccom.mendada
pelos médicos ás. pessoas fracas. Encontra-se
á venda cm todas as casas dc 1* ordem. De-
posito : praça Tiradentes n. 27. Teleplione
n. 698, Central. Rio de Janeiro. ,

Amanhã churrasco ao Rie
Grande

ttTA Casa Assembléa. restaurante de primei-
ra ordem, tem diariamente ò mais variado"menu" e os melhores vinhos. Ruá da Assem-'.'.'.¦i . 10. Proprietário. Ottomar Mollcr.

''Jornal das Moças"
Temos sobre a nossa mesa dc trabalho

mais um numero da apreciada revista "Jor-
nal das Moças", que se publicou hoje.

i -*>•*¦ ¦

Madame, mademoiselle
O maior encanto da mulher è umn bonita

culis; é um dever tratar de sua belleza e
conservação. Tendes peilos no rosto ? Sof-
freis dc espinhas e outras impurezas da pe!-
lo ? Vinde ao Institut Physioplnstiquc, diri-
gido por Mme. Graça, e cam o tratamento
scientifico nhi appiicado vos euntreis. Os
maravilhosos productos dessa casa, uma vez
usados, não podem mais ser substituídos por
uenhuns outros.

Experiracntae e ficarcis admiradas dos ré-
sultndos obtidos.

INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE
Rua Uruguayana n. 41 — 1° andar

Peçam folhetos explicativos e catálogos dos
productos. i -si» i

A festa do Collegio
Baptiste

Teve grande concorrcnclà u feia que fl
Jardim da Infância o cursos primários du
Collegio RaptiMa Americano ltrasileiro rea-
lisa ram Iiontcm paru encerrar o nnno leclivo.

Dundo começo uo programma, u direclor
interino Dr. S. I.. \Vutson pronunciou bre*
ve ul locução. Foi este o prograihma exe*
cutlidü :

I •— Banda musical; II — Poesia "O Ria-
sll", por Nlcoláo lialiouth; III — comedia"Amor de cozinheiro", por F.riiuni Costa. Ou-
(Una Cunha, Alice Conde, F.dgard Mello, Pau-
lo Hollundn.; IV — "Aida", cxcciilada pela
banda musical: V — poesia "Estrella dc Be-
lém", pur Esther Gòoda; VI — Musica, por
Alice Conde; Vil — Poesia "Briga c paz",
por Macio Rocco.

Dcpoii. de ser servido chá c doces á banda
musical teve começo a segunda parle do
progru.niniii: 1 — Murcha musical; It -—
"Bebi1 cavalheiro", poesia, por Ivlgard da
Graça Mello; 111 — "A Caridade", por Nil/.a
Conde c Carlos Moreira; IV — Execução
pcln banda musical; V — "Dc castigo", p.n-
sia, por (Viibrii-I Macedo: VI — "As nvV,
drill por dc/. alumnas; VII — "Como é bom
sc amar", poesia, Raul Macedo; VIU —i
Concurso musical; IX — "Papac Noel". por
Nilza Conde c Marilia Vaz; X — Encerra-
mento pela banda musical.

Antes de terminar o direclor entregou oi
certificados aos alumnos do Jardim da Iii'
f.incia e dos cursos primários do; coUvSÍOS
da rua do Bispo n. 157 e Dr. .losc )ly«
g'iii n. 332.

Hoje, ás 19 112 lioras, haverá n ulli*
ma festa deste anno, promovida pelos ctir-
sos secundários; superiores c coinplemciilar,
a qual terá logar no salão do edifício du
rua Dr. José Hygino n. 332, havendo uni
bello progrnmma organisinlo pelos clubs
literários e philologiano. A cerimonia, po-
rém. mais importante da reunião será u col-
laçào de gr.io dos bacharclaiidos cm scieucias
de 1916, Mlle. Noemia Torres c Sr. André
Miguel Leelining; Neste acto falará o Dr.
Daltro Santos, lente de varias cadeiras no
Collegio Baptisla.¦ ii—**- ¦

ASTHMA Cur;i--e cun I.ÜXIODIÜM.

Centro Artistico Juventas
Reúne-se amanhã, ás 19 1|2 horas cm sessão

ordinária, no Lyccu de Aries c Officios, o
Centro Artistico Juventas.

Morreu o pae do deputado
argentino Reibel

BUENOS AIRES, 30 (A. A.) - Na avaii-
cada edade clc 72 annos, falleccu nesta ca-
pitai o Sr. Jorge Reibel, membro clc unia»
heróica familia alsaciana que aqui clic.£>oiii
cm'1870 c pae do deputado Martin Reibel'

¦o*»

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas finas ile todas as qualidades só se encon-
tram á rua ila Asscmtiléa n. lül (proxiino.ão lárgc
da Carioca).

SABBADO S de dezembroSABBADO
A'S -li HORAS

INAUGURAÇÃO dos grandes armazéns de teci-
dos finos, roupa branca fina

pára senhoras e meninas, confecções,
caria, etc, etc.

zmm-

AO BABAIEULi
ftVEfllDft HIO BftflflCO 96 a 100

urante o mez de novembro
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior cjo ARMAZÉM

[na secção de ROUPAS FEITAS, grandes SALDOS de camisas, ceroulas,

V|i',mas, roupinhas de creanças, roupas para homens, çollarínhos é çhapeos,
1 Mercadorias todas de PRIMEIRA QUALIDADE que Vendemos poi* preços
fáraussimos. . ...

AU CARNAVAL DE^ VENISE
Rua Ouvidor, 136

(96) FOLHETIM

A COLUMNt INFERNAL
mmmmm^mtMmmmmmmmmmgmmi^^^^^^^^^^^-—^

Emocionante romance da
• lidade, de Gaston Leroii| •

2^ PARTE
A terrível aventura

uzou— Ahi í senhora conselheira sanitária tènv
absolutameníc razão I... / ',' -j

Thcodoro c Gérard não se moviam. Já disj.
semos que estavam fatigados pelas diligçn- '«'jove

cias que haviam feito ein pura perda, fl-noJ:**ttarda
haviam ousado interrogar pessoa alguma.
Uma espécie de instineto de caçadores os ha-
via trazido para esse ponto...

E' verdade que haviam visto ao balcão nina
senhora cdosa, que se parecia vagamente
coin Feind... Haviam imaginado, com ou
sem razão, que essa mulher poderia ser a

.sua mãe...
O que os fazia perplexos era de nao ver

a Sra. Iloscnhciml...
Subitamente, Gérard empaUideeeu: via en-

caminhar-sc na direcção ein que estava uinn
enorme "hicrinanzel" que reconhecia perfei-
Lamente: era Thiisic, a criada do Cavallo-
Branco. Nessa mesma oceasião, tendo elle
virado a cabeça para não ser visto, abríu-sc
uma poria bastante, próximo do balcão c "Ju-
liela appareceu, seguida da senhora Rose-
íilieim"!...

As duas mulheres foram iuslallar-sc na cai-
xa, ao lado da velha Sra. Feind. Julieta es-
lava no meio das duas.

Esta nova visão •surprelicndeu Gérard a tal
ponto que este não fez niais lim só movi-
mento, hcm mesmo pnrfi -se occullar.

Nem siquer abaixou òi Olhos. O sen olhar

«,uu „ da Sra. Rosçnheim c nao pareceu
,'solutámémté que a copiosa metade do pa-
•Ra do CaviilIo-B ranço tivesse reconhecido

cn Hanezcau nesse novel official da

1 Quanto á "biermanzcl", quanto a essa
*|liustc, essa recebera a encominenda dc Theo-
-foro e afastara-se sem desconfiar do que
diièp.que fosse. , ¦ ''"¦¦¦ 

\ _ ,'^Gérard 
respirou. Não teria tido razão alar-

riiando-se? Sim, porque s.i é verdade que nun-
.cá puzera Oc pés no Cavallo-Branco, a Uo-
;sfenheim c Thasic o haviam visto por vezes
passar de auto, ou a cavallo, pela estrada.
Era "o filho do dono do castclto" e, por isso,
nunca Gérard poderia passar desapercebido,
na localidade. •

Em todo o caso, elle mudou de mesa, ap-
proximando-se da de nm "oberleutnant"

que acabava de, coni mais dons officiaes,
mandar servir cerveja c '•bockwurtzen*, pe-
quenas salchichas de carne de vitella muito
adubadas. Desse ponto «ra-lhc possivel ver
Julieta sem ser visto pela Rosçnheim; e, fi-
nalmento, dava as costas a Thasie, quando
esta o servia.

I . Entregou-se o rapaz por completo á ale-
gria sem par dc ter encontrado Julieta. Dc
pallido, tornou-se subitamente rubro...

— Que tens? indagou Thcodoro, cis-tç ver-
melho com si tivesse* cantado "• Jeram*.

Atrás dellcs, cffectivamenfe, nm bando ba-
chico entoava: "Ha! liai ha! O Jérum! Jé-
rum! Guten morgen. herr Fischer' !... (Bom
dia, senhor Fischer!... Senhor Fischer.! bom
dia!) !, . ¦' ',. 

. ,
... Sim, sim, hiniion heriim, hinnon, lie-

rum! etc!.'., (òli! 
"prezar! oh! desgraça! é

íircciso partir!...)
Que vão para os diabos, pronunciou

Thcodoro, que balburdia, a gente nem se cn-
tende!...

Que fiquem!... elles attrahcm toda a at-
tenção; Thcodoro, tu nunca estiveste na lios-
pedaria do Cavallo-Branco?

Nunca!...
Tanto melhor... porque a "biermanzcl**

que nos está servindo, não é, nem mais, nem
menos, do que uma criada de Rosenheim.
Eu a estou reconhecendo... vi-a muitas vc-
zes com Tobias!..,

Nesse caso estamos fritos!
— Parece-te?... mas, ha muito tempo po-

deriamos estar informados, si nos tivéssemos
dado ao trabalho dc ler o que está escripto
atrás do cardápio,..

Que é?... - ,. ':
Le!

Thcodoro reccheu-o das mãos de Gérard e
leu: "Wo sind die mass krugen"? Onde cs-
tão os cântaros dc cerveja? Durante vinte
e dous dias cm um mez, trezentos canta-
ros de cerveja foram roubados da nova cer-
vejaria do império. "A senhora Rosçnheim"
(cujo marido foi mobilisailo) pede encare-
cidamente aos que o levaram que sc dispo-
nliam a restituir-lli'os. O.s cântaros scr-Ihes-
ão pagos á razão dc G pfctinigs por peça;
ella se coinpromeltc a não fazer a miuinia
pergunta ihdscreta sobre a provcnieiicia dos
cântaros. Julga poder contar .confiuilamcn-
te, que o publico tci'á compaixão de uma
mulher cujo marido foi mobilisailo"!

Caspité! exclamou Thcodoro, no tuiruil-
to crescente, isso vale um pouco dc "Gotl
Valer bier!" (cerveja dc Deus o padre, co-
•mo elles dizem referindo-se ao Salvador).

— Cuidado eom o estômago! Tliçodoró!
Finalmente, si ainda duvidas, deita um olhar
fará os lados do balcão, mas de relance...

Com ã breca! Áquella pãrece-se eom
Julieta!

E' cila!
Que? Essa creatura tão ciilma que esta

contando fichas, entre aquellas tlüas velhas!
E' ella!
Has de confessar que é extraordinárioI,
Não!

Como não?... E' a segunda vez r|u<
vejo a tua noiva; na primeira" distribuía
seílos por trás dc umn grude"! Agora, ve-
jo-a caixa de unia cervejaria, c ile que cçr<;
vejaria! . , '

E depois dc amanhã, meu amigo, si im(
formos uns imbecis, cila estará ao nosso la<
do guerreando! Pensas talvez que. cila nãí,
esteja melhor ahi. do que amuadii no seil.
quarto! E' de muita força esse seu aelo! I'in-
gc-sc submissa! Auxilia as duas senhora* lio
seu commcíciòsiiiho'.'.";. Outras quaesqíici' não
sc deixariam illudir, mas como queres que a
mãe de Fciud, por exemplo, possa imaginar".
que ella não se ufane de ilesposnr o seu BoV
che dc filho! Julieta deve estar á espieiU
da primeira opportunidatle. Observa-a, co-
mo deita o seu olhar disfarçado, de uin para
outro lado...

Sim, pois bem, olha para o pateo e vi
o que lá está!

A porta do quarto tinha ficailo aberta.
Gérard avistou, enfileirados como se estives-
sem em exercício, os vultos /funereos dos
qualro de Norémy.

Gérard blasphcmou entre dentes e dirigiu-
sc immediataniciite para o pateo, fechando a
porta.

O seu movimento chamou a allcnção dc
Julieta* e visivelmente para Thcodoro que a
observava, a rapariga teve nm sobrèsalto itiy
perceptível. Thcodoro ergueu-se a incio. o
também foi visto por cila.

Julieta ergueu os olhos ao céo, depois co|V
tinuou calmamente, a contar e distribuir St
fichas.

Quando uma ilas mulheres que estavam í
seu lado lhe falava, ella olhava-a amável*
mente e sorriu, listavam cm familia.

Thcodoro dizia dc si para si: ':i''lla é de-
veras interessante o não se pódò imaginai!
que qualquer cousa a pcrüírbc,..

(Con íímia.}, )

|
í-."l':: . ti::','!*,.;'-^-^ .xi^ií^u>"áJi^if,;d..,yi--:-:.''^L^ :. ¦¦.
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ESPECIALIDADE E M
Leques e objectos para

presentes
Participa a~VV. EEx. quç
j;'i chegou o precioso

OLHO DE CAMELIA paia o
cabello, assim como cramlce
variado sortiniemo «ic LEQUES
e outros artigos de- sua espe-

cialidade

Bronzcs, moveis dc bambu,
cortinas c transparentes, por-
ccllanas, xarâo, brinquedos e
todos os produetos da indus-

tria japoneza
A. de Souza Carvalho

Telep. C. 5511 -.RIO

Esta consti pado';
::-" TOSSE MUITO M

8'MÍ1 RESFRIOU-SFGapilina
¦#'< f-'REÇO DE 1 VIDRO R' 15000
..VENDE-SE _M TODAS AS PHAfcMACIAS'•ÒEPOSITOS' 

PRif."C!PAt5:DROGARIA PAC.HÍCO.R,: AnORADASMW
^•LABORATÓRIO HOMCEOPATICO ALBERTO LOPES fí*.*' -

* PIO RUA ENGENHO 01 DENTRO 2<i RIO

A NOTRE-PÀME DE PARIS
Grandes saldos em todas as

secções a preços sem prece-
dentes,
Oilicina de costura e talllenr

pour clames

<'______________________________¦________»"¦s_-___a--____------_____-_______-_-________-____-___»-________i_______»^__--Bs__Wr.A

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO EiM 1864

Capital 18,000 contos fortes
S;i()iies ;í vista,, - .- ^u - ," Descontos, co

c a prazo sobre f íu^__jsi»J«»a brancas e to«las
iodos os paizes. ffire^^F—^Tir as operações ban

Depósitos á or- "<^Mfi^r\^-Âjjs[\ 
^«"carias.(lem c a prazo ás ^l^lfòm^tM^^r-'

taxas mais vanta- ^J( WjjigkjB^ÊÍn )feLiosas do merca- ^y^^^Jc^JJ^ Filial no Rio
do. *WS_n_^J?l»' de Janeiro, RUA

Empréstimos 
'*&§§£&!Qç&- 

DA QUITANDA
caticionados. • ^*¥^ --ALFÂNDEGA

Agencia na Cidade Nova—PRAÇA 11 DE JUNHO

jj^M^jg,
Para irrigação de plantas é hortaliças. Destróe : piolhos,• jagartas, abelhas, formigas, inscclos cortantes, etc. De garantia

j absoluta. Fabricado por Mac Dougall Bros., Ltd. Manchester.
: Pedidos em grosso a Roberto Rochfort.— Rua do

Mercado, 49,

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

Admissão á ESCOLA NORMAL
No afamado CURSO NORMAL DE PIUSPAKATO-
RIOS, a mensalidades reduzidas e leccionado por EX-
ÇELLHNTES professores, iniciou-se o CURSO ESPECIAL

«ie admissão á Escola Normal

URUGUAYANA, 39 M" ANDAR)
Informações de 15 horas em deante

UREOLCHANTEAÜÜPar IM*mo aJaratlaa • «ImoIi muto Aoido Oiiff_?_»_»r,%im
PANO *9A9 I OWÀMP* WÍtMlO

Outivci 37. Tel. 3»é66Norie
Amanha

AO ALMOÇO:
Viitapii A b.iliiniiii, inuyon-

nulne dc garoupa, bncnlhoadiia
á portuguez».

AO JANfAII;
Ovns dc tainha a braflileirn,

pcixadas «m pancllinhas, boli-
nhos do bitcolliuo, surdinhas &
poveira.TOIIOS OS DIAK:

Ostras crunacnnine papas,
caldo verde, sardinhas fresca»,
queijos da serra da Estrella.

i'UKi;o.S ÜO COSTUME

/*_52-X

Entrega immediata
a domicilio

ENCOMMENDAS
A'

lia toral
ün l I!

CASA

Pacheco Moreira

Telephone n. 250, N.

.*\Kí.a.*J*A.

ttias iii
Ficarcis com o corpo que quizerdos,

com o tratamento unico c garantido tle
Mine. Claraz. ExtracçSo dc pclios c cm-
bcllezflincnto ilo rosto.

Ciiriocii n. 38. — Das li ás 16. Só
trata dc senhoras.

DINHEIRO
Empresta-se sobre foias,roupas, fazendas, metaes,
planos, e tudo que repre-

sente valor

Rua Luiz de Camões d. 60
TELliPIIÓMftaTfg NORTE

[Aberto dns 7 lioras da
manhã ás 7 du noite)

jTibêral & c.
Rendas de Papel
para enfeitar armários. Peça

com 5 metros 2^000, pelo
correio 2^500; na Papelaria
Mendes. «So Rua Ouvido, 60.
llio de Janeiro.

Curso de corte
Senhora franceza, (ii:

plomnda pela Academia ile Paris, ga-i-antc ensinai' eiii li lições u cortar
« conleccionar qualquer vestido. Cur-
so especial ile còlleto é chapéus.
Corta e alinhava qualquor vestido ou

«taillciii'11 por preços módicos
Av. llio Branco 103, 2» andar—tel.

3.383 N.

LEILÃO DE PENHORES
«JÓIA©

Em 9 de, dezembro
Na antiga casa

E. Samuel Hoffmann
DE

M. Gomes & C.
13 Travessa do Rosário 13
Das cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários ref OP-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

___t

\Ã **m _»^^^ ***__£_¦

allivio Instantâneo i
Soflre de comiclulo picante, da

terrível iMr de eesema e outras
cnttrmidndc* da pelle ? Aqui (cm
allivio insiiinlnnco. Só umas trotas
do l.nvol, a -grande descoberta
lonilrinii, o podei o-o remédio li-
quiilo parn uso externo, e todo a
comicl»o desappnrccer».Pode V.
S.imnjpnarconipse sentirá quando
• »o niclinu, irritação e dor desnp*
pnrecerem cm um só segundo?

O I nvol cur». Oa pedidos pur
cale remédio foram tremendos lo-
go «pie foi po-.to no mercado des-
te |m'z ptinpie bem depressa sc
soube «íue os ccntennres de curas
«pie tiniia cifectuado eram perma
nentes.

O Lavol é um liquido poderosa
c potcntc.Penetra nu pellcatai-nn
do os germens «In doença de pelle*
que se encontram escondidos
nos tecidos e os quaes são a raiz.
dc todo o mal.

Só e necessária unia applicnçüo
pura limpar n pelle «te espinhas,
c••upç«*cs com comichiio, morde-
dura dc inscclos, defeitos fac'acs,
c os casos mais graves de doença
ilu pelle, cita >as abertas, cezema
deitando água, crostns duras ou
esc: iMtis cedem rapid. m iiíte a ês-
ta grande desiolicrta moderna.

1'cçahojc mesmo ao seu dio-
guista um frasco dc Lavol. O pre-
ço «!• razoável. Compre no mesmo
tempo um pouco de :i'cool para
diluir este poderoso líquido. Só lhe
levará um momento c terá o me-
llior remédio receitado para doen-
ças de pelle. Nüo demore a sua
cura um minuto.
Vcndc.sc cm todas as drogarias c

bolicis principaes
GRANADO & C, ARAÚJO,

FREITAS & C, drogaria Pacheco
— Rio de Janeiro.

CAFÉ' SANTA RITA

_P_f___aV^^^R9____Va__

¦HU ___VrW M^_r **' _M__F_V

^U____r*' «H*' 9 _____a__T
^_____S_____S aff___E_r

OranBare Rotlsserle
PR00KESSE

Largo do 8. Fiancisco do Pauis, 41
Tnlviihonx Ü.HIi Norle

JOSr. ÜIH.IICI/. IIUMIMilKS
0 iiwii» iuiiIoiIíim.'I lulAt).
Cu/iiiliii primorosa.

, A |ll'illlCIIII ClUil quo pofituo um fotiãu
Modolo liam icli-içiici» rnpiilai.

A'» 2i liunii HiiculcuUi cunja espcclnl
o criai. Menu

AMANHA AO ALMOÇOi
Salada do bacnlliüo ti Italiana.
Rufttlhuo iiciflndii, caldo á malnna.
I.innu.i do Itio Cuiunlo com batatas.
Tiipa a moda «In Porlo.
AOANVAII: Frnngo ;i Gentil Paslora.
1'i-itia tio porco com pur o parmanticr.
Taitllannl ao jamliuii.Secíflrs tio trio*, truta», ladicinloi, con-

icrvai o comtistivvii Unos.
Mimma garrafaira

NAonellIadaml
Com os preparados para t

PClIc. Usem lóa PEROLINA ESM.lL-
TE. unico «mo adquiro o conttrva
a 1'üIIcju Ju lulis. Approvado peloliuliiiiio «le llulli>/.i do Paris o pie-
miailn |K.-la Exposição ile Miianii. Pru-
(ô a$otH>.
Knciiniia-sc ií venda em todos as

ritrluinaiiiis aqui c om S. Paul».
9-i>:~ BETEMsno íee

Dinheiro
Empreita—o sobre hypotticcas s juros

módicos. Vcndciu-so lions torrenos |» um
pios para reccboium cdillcacõvs nu rua
llarãii do Mesquita o Sunts Sophia. Com
o Sr. Vianna, rua ilo Hospício n. 12!»,
1» sntliti-, "^

Gêneros alimenticios de
i" qualidade

Preços baratissimos
ARMAZÉM DRAGSO

— Largo da Segunda-feira —
Telephone 775 Villa

Compra-se
qualquer qminllilailc tle tinas velhas

com ou sem pedras, do qualquer valor e
cautelas do a.Montc dc Soecorro»; paga-sebem, nu rua Gonçalves Dias n. àf.

Joalheria Valentim.
Telòplione íl!lj Central '

FERRO
IQUEVENNEl
laoUTo.aarada~»llaeoaomlool
] m w_CTiiRA-a_ _ r
J Cura: anemia. DíWlinie
l£Wi/ri#//o"ni«iii»fl||{Un",

nua de Acro n. Ml. Telephone 1-104 Norte
o rua 'Marechal Floriano. 23.- Telenhun*
1.218 Norter--""•- "'- 

""'

QnbA NtRfei Me
Grande casa de petisqueirasá portugueza. Aberta até 1 hora

da noite.
Preços muito baratos
RUA LUIZ GAMA, 43

(Antiga Espirito Santo)

Petiplias á portupza í
filial da Casa Barrocas. Tel. il.972 Norte
105, rua do Rosário, 105, entre Quitanda

o Avenida
Casa matriz Telephone 1.355 Norte, j

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

AMANHA:
Grandes peixadas e baca-

lhoadas, imryonnnise de lagos-
ta, mexilhõesaoyinagrete, ca-
marões torrados, sardinhas
nas brasas, carurú de peixe.

Todos os dias ostras frescas
e caças..

Vinhos superiores.
Chopp da Henseatica,

Manoel Fernandes Barrocas I

HOTEL AVEN DA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor li-

tuatão da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência annual de 20.000 clien-

es. Diária completa, a partir de
108000.

End. Teleg. - AVENIDA
RIU UE JANEIRO

CORAÇÃO
Slolcstiaa do coração, com falia de ar,

cansaço, hvdropisias, pés inchados, patpi-tações, dores do lado esquerdo, rheuma-
tismo e syphilis tio coração, latejamonto
das artérias do pescoço, suflocações, lc-
soes, cudocartlite.-i, dilataçfíes dus vasos
desnpparcceni com o unico especifico des-
coberto e APPH0VAD0 PELA SAüM
PUBLICA, 0 CAHDiÜGEXOL. Brilhantes
curas! Receitado pelas notabilidailes
médicas!

Encontra-se nas boas pliarmiicias c
drogarias. Granado k Filhos — Rua da
Uuruguayana n. 91, Rio de Janeiro.

NEURASTHEINIA
0 llcmatogouol dc Alfredo de

Carvalho ó o unico que cura esta
terrível moléstia; innúmcros attes-
tados.

A venda nas boas pharrnacias e
drogarias do Rio e dos Estado.s.

Deposito: — 10, Rua 1» de Marco.— Rio,

fetSft
Compra e vende 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. Norle 4132

DELICIOSA BEBIDA

____^_ M M£&*

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Malas
A Mala Chineza, â rua do Lavradio

,n. 61, 6 a casa que mais barato vende,'visto o grande sortimento que tem; cliamà
:,a attenção dos senhores viajantes.

Leitura Portugueza
. Aprende-se a ler em 30 lições (de

/meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico João de Deus,

Vontade e ínemoiia, c todos aprendem
cm 30 hçOes, homens, senhoras o cre-
unças. Explicadores: Sanlos Braga e Vio-
leia Braga.

S. J0SE' 36, 2- andar

TABRICÁ deTECIÜGSòe ÂftAME
l;; e ESTAMPARIA de ZINCO tói
BANCD5.MEZA5 .CADEIRAS, VIVEIROSPARA PASSA:
ROS. ARAME PARA CERCAS E GAliLINHEIRQS.

CARDU5Ü& FUMO- Hospício 108-Rio
LOTERIA

DIÍ

8. PAULO
jQarantida pcio governo do

estado

^unilá-feira, 4 de dezembro

Por i$8oo

.Bilhetes á venda em todas
as ç,is,is Jotericns.

CAHAIIET RESTAURANT DO
GbUB DOS PObITICOS

RL'A DO PASSEIO N. 78
0 niais chie o elegante desla capilal—

Rcndez-vous da ólile curnica.
CONFORTO, LUXO, AR'fE, BELl.EZA

HOJli—A"s 12 lioras em poiilo-HOJE
30-11-916 "

Estica dc GABY- CRA.NDA1S, cantora
franceza.

IiNEGUALAVEL suecesso da t Irmipc »
de artistas sob a dirccçíló do elcganle ca-
bart.icr GE'0 I.YDIIOR.

0I.GA BRANDEM, estrella ilaliaria.
ANITA liOSCIIiirn, excêntrica italiana.
.NT.NON ClilU.OIl, canlorn lianceza.
R0SITA COIMBRA, cantora liispãno-lú-

silana.
MARCELLE ÉVRAD, « virtuoso » vio-

linistã,
GÁBY CRASPAIS,'-cantora franceza.
Todos estes artistas são contratados ex-

clusivaiiicnte pela empresa A, PAIIISI & C.
Orchestra dc tziganós sob a direcção

do popular maestro PICKMANN.

Brcvonicrilc->Èstréa da BELLASU/.ETTB,
SÜRPHSEASI

Clnema-TheatroS. Josól THEATRO PHENIX ITHEATR0 CARLOS GOMES
Empresa Paschoal Scgrelo

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho de 1911—Direcção sèenica do
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra,. José Nunes.

HOJE—30 dc novembro de 1916-HOJE
Tres sessões - A's 7,83/4 e 10 i/2.
•I», 5a e 6a representações, por esta

companhia, da lindíssima opereta inicio-
nal, em tres actos, original do escriptor
J. Praxedcs, musica do maestro Felippe
Duarte

0 CAPITÃO SUZAlNNA
Brilhante desempenho por toda a

companhia,
A maior victoria do theatro popular

Oi espectaculos começam pela exhi-
biçilo dc films cincmàttigraphicos.

Amanhã-O CAPITÃO SUZANNA. Em
ensaios-MORRO DA EAVELLA,

Companhia ADELINA-AURA ABRANCHES

HOJE-A' 8 3|4-HOJE
Segunda representação da finíssima (e

cngraçaia comedia em tres actos de
Flers e Caillavct

A Fitmha Vermelha
(LE~ BOIS SACRE')

Absoluta novidade para o Rio
Toma parte toda a companhia

« Mise-en-scéne » do actor Sacramento

Amanhã, ús 8 3/-1-A FUINHA VER-
VELHA.

A seguir, o maior exilo da. companhia.

A GAROTA
Preços do costume, BilutMs i wrnda

no lhaatrd.

Empresa TEIXEIRA MARQUES-Cerencia
de A. Gorjão — Companhia do Edcn-
Theatro de Lisboa
Festa artistica do director de scena

e ensaiador JAYME SILVA
HOJE: HOJE
Espectaculo completo—A's 8 1/2 da noite

Primeira representação, por esla com-
panhia, do aproposito patriótico em um
aclo o" dòus quadros, original de Octavio
Rangel, musica do maestro Felippo
Duarte
ALMA PORTUGUEZA

Entrada de Portugal na guerra
A repersen tação da fantasia em dous

actos o nove quadros

PT O AMOR
0 maior suecesso da temporada" Enscenação de JAYME SILVA. Dirc-

cção musical dc BERNARDO FERREIRA.
Por deferencia ao beneficiado tumnm

parte no espectaculo a gentil « divctte »
BEHTIIE BARON, cantando o « Balance »,
o a querida actriz cantora NEBJNA DE
StillZA cantará a ária «e HjÍION LBB-

Lelerlu da Capilal Meial
Cimpinhla li MMrlM NatltMii

dt Iraill
Bxtraeeues publica», sob a flacoll-
snefio do nnvcrno federal, as 2 ¦!- •
nos Niililmdos ris 3 linriisj A run

Vlscvndo de llaboruhy o.. 45

AMANHA
340— 22*

2l»!
Por 1SÔ00, era melo»

Sabbado, 2 dc dezmbro
A's 3 horas da tarde

Novo plano —349—1*

SoíoIí
Por 3^500 cm quintos

Os pedidos de
I-Iot devem ser
mais 600 reis pai
reio e tliritfiiliis >'
Niiznrcth & C,
11. 04, caixa n.
VEL e 1111 ctisii r
snrio, 71, esquliui
celliis. cuixu do

bilhetes do inte-
acompa nlindos «lc
•a o porte do Cor-
tos .-lücntcs Rcraes
rim dt» Ouvidor
817. Tciett UIS-'. Guimarães, Ilo-
do beco dnn Éãn-

Correio 11. 1.1273.

Pé ile arroz DORA
Medicinal, adlicrcntc c per-

tumndo. Laia 2^000.
Pfrfumarla Criando Fangol

Vendem-se
jóias a preços bnrntlssimos : na

run Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone l. 904- — Central

(IPra
PARA SENHORAS

E SENH0RITAS
maior sortimento

Só na casa

Au Magazin des Modos
Rua Gonçalves Dias, 20 A

Telephone -1.832

laja
O melhor tônico para os ca-

bellos. Vidro 4^000, pelo Cor-
reio 5$ooo. Encontra-se em
todas perfumarias e no deposi-
tario Á. Abel de Andrade. Casa
A Noiva, rua Rodrigo Silva 36.

Telephone 1.027

Tuberculose
Ornais moderno espccin:o que cura i

o STEN0LIN0, receitado c admirada pelai
íiotabilidades médicas do paiz c tia Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
crobios, dá vida c saude ás pessoas fia-
eas, anêmicas, dyspepticas. neurastheni-
^as c fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granado & Filhos,
rua Uruguayana, 91. Vidro f>$; pelo cor-
reio, 7$ô00. Centenas dc attestaüos !

PONTO A' JOÜR
200 réis o metro

Só na Casa Alexandre. 65,
rua Conde de Bomfim, 65.

Precisa-se de uma moça paratrabalhar em ponto ájour.
ALTA NOVIDADE

_M

Folhinhas e Blocks
para 19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N- 60

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

ta pela Faculdade dc Jlcdicipa do Rio
de Janeiro, com longa pratica, traba-
lhos garantidos. Consultas diariamente;
Consultório, rua da Quitanda n. 48.

Preparado americano
Especial para limpar
metaes, mármores, as-
soalhos, talheres, appa^
ratos de cozinha, etc,
jrr •** etc. ,

A' venda em toda a\j)arlc

Únicos agentes no Brasií: '

i*i •

(110 mlOS i [
Rua General Câmara, 125

Telephone N. 6046

mo in: .ianeiho

adquirida ou hcrcdilariii om loilus as
luaniliHiii.-Of.J. Illimimatliiuo, Ec/o-
nm-, lllccriis, Tuniores, Doros museu-
litros o oisoas, Dores ds caberá no-
1 Ulinas, et:. e. todas doença» rciiit-
luniiu tio iinpiirn/íis du sangüti,

_ ciiriim-sü inliiilivcimanto com o
Unico que com um só Irusco tu* desiimmrcccr qualquer mani|eslaçhè.

colher após us releicõoü. Em Iodas as pliaihiucias.

WÈ LÉ
Em

I

ASTHMA
A cura só se obtém com o especifico

descoberto pelo Dr. King's Palmer, o
CARDIOüENOL; nfio falha nas aftl.icçííes,
chiados no peito, falta de ur, uccessos.
Drogaria Granado & Filhos, rua Ura-
guayann, 91, Rio do Janeiro.

Vidro, C$000; polo Correio, 8$500.
Attestados de valor.

\** tsp
W^"_l[

mm®.
LW i * \ ml**, m; ByWm,

a. JMjê ^
ToTf-jf»-V---i ___T_| IHR__1fH_gi*__SllIlSét* W+1

I ffl I ini li Iêê m I ÈÊflrMII' 'IIL4 * H Uni ül ii/wifllif «TI i í_nfii//f/ i-WÃilIirllti\, Jy**là IIUB'1 r1 HJi/J.L'ÍH I 'V*VIH K*LW13k\
^sWi*'^fcr W ^^***)Jm**l'*T*j*t %*mt*l***ív^^**^^*^i^

E' preciso im<
nar a multiài)

rr:A =

elegância força
o êxito!

Ulll
22,Uruguayana. D,
Enlre .S<-.le tlofcttcn !.;«

<: Carioca

eup.
Ternos por

medida
- DE — . í

chevioís,
diagonaése
casimir.ts

dás melbo-
i-Ii

res mafe-as
, ;. iinglezas

sis~**y\ yy~t

Poderoso tônico dos nervos 8 io cérebro
flottàs Phybiolog eas Silva Araújo

Quaraná-lodo-Kola-Arsênico

n

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

Tailleur pour dames, Modas e confecções

Chapéos para senhoras
ULTIMAS NOVIDADES

vm

CANÁRIOS
A Cooperativa Avicola da rua Sete dc

Setembro '3 recebeu pclo.«Liger»lindissima
collecção dc canários francezes e belgas
que está vendendo a preços fora do
commuin.

Esta casa tem sempre l)3llissimas col-
lecções de aves e ovos de raças, encar-
regando-sc de qualquer encommenda
neste gênero.

Vende-ii-s®
Jóias a preços baratiesin-.-i s

Na Avenida Rio Branco, 157
(Junto ao Odeon)

Tèleph. 1179 Central

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.~

SABBADO, 2
A's 8 3/1

Estréa da companhia lvrica italiana
A opera de VERDI

OTROVADOR
PREÇOS

Frizas c camaerteí ,.. i6$000
Fautouils c balcões y"?0"?
Cadeiras 2S00O
Calcrins e entradas 1$000

Bilhetes ú venda iíd theatro

Amanhã, sexla-loiia, 1 dc dezem-
bro, recita única, ás 8 8/1
A Reslauração

de Portugal

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Tournéc 3 Cremilda d'0livcirá

HOJE-As 8 314-HOJE
Êxito colossal da opereta

A DUQUEZA DO
BAL TABARIN

Traducção dc LUIZ PALMEIRIM c
REU0 BARROS, versos dc BASTOS TIGRE

Protagonista',- CREMILDA D'0L1VE1RA
Brilhante desempenho dc ADRIANA

DE NORONHA, JUllrTH RODRIGUES,
ALEXANDRE AZEVEDO, ANTÔNIO SERRA,
SALLES RIBEIRO, etc.

Grandiosa 1 misc-en-scène >.

Orchestra sob a direcção do maestro
FELIPPE DUARTE.

Amanhã, ás 8 3/.1 - A DUQUEZA DO
BAL TABARIN, Von ingo, « tnatinée ».

MM**a***m***w********m*****ma.- -a
CAIUllCTRlíSTAlisAM Ü0

CLUB MOZART
O primeiro recreio dn inundo eicgai ie

HOJE, ás 0 horas—Coiiliiinaçiio tle <¦'
trondoso suecesso do pi-ògrámiiiíi de nr-
listas sob a direcção do àri&tociaiici
caliarctiei-GIliSTINO MINERVINI, comicjt
moderno, o mais querido du ;iélile ¦'¦•
rioca.

1I0.1E — Monumental suecesso -- ii').iR
JUANITA, cançonclisla russa --L1U

FLORV, chanlouse française.

Programma:
ITÁLIA FRINE, cantante Ivricá ilaliopa.
LA HELLA S1L1ANA, estrella, italiaiin.
G. c M. MINERVINI, no n.,vo repertório.
LA l.ll.l, cllantcuso líançipse.
JUANITA, cailçoiietiitn russa. . .
LA CARMELITA; dansarina a trausfi,e-

inação.
RAUL, fadista português.
ROSITA, cançonelisin hcspaúhola.

Orchestra de tzigaiíos, sob n divccçii*
do ilistincto professor brasileiro ERNESTO
NERY.

CH1C! ALECÍIÍÀ'1 ARTEl


