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As estradas de rodajem
•i»»»

0< <|iie Cílílo procurando organizar a dc-
fr/u nnclonnl preciznm cnjilur dessu problc*
ma cm toda n sua complexidade. A instrti-
ção e nrmnmonto da forças esparsas, nqul
o ali. cm piinhadinlios, mis lotados, nunca
terá uo fim de mulas grande Importância,
lia quo pen: ar .simiiltnneiimcntu na ligação
cnlro essas torças; lia que pensar cm tudo
quanto concerne a industria do ferro. Nà.i
se pode re/olvcr uma das questões pura dc-
pois resolver a óulrn. Elas tèm do ser rc-
zolvldas slmullaiieiimenlc.

Todos lém lido ns múltiplas declarações
de l.lo.vd Gcorgo na Inglaterra o de Charles
lluiiibert nu frança, ímmlo em relevo o lado
Industrial da lula atual. l'or outro bid.i,
aluda ha poucos dias, o marechal lllndcm-
burgo, em umn entrevista, di/.in que um dos
fatores essenciais da guerra eram as estra-
das de ferro.

As do ferro e as dc rodajem,
A construção de umas p outras tem a van-

Injein de ser armas dc guerra e dc paz.
Il.i cerca de dez unos houve no orçamento

federal uiu.i bôn medida acerca das estra-
d.is dc rodajem. Um dcput.ulo indagara de
profissionais (piais ns condições a que devia
obedecer uma boa estrada dessa natureza.
Sabido Isso, perguntara _ que extensão do
uma eslroán nessas condições podiam, cm
média, construir por nno cem operários. A
lei determinam então que, fi alguém con-
slruissc uniu estrada, nas condições prescrl-
tns, entre ns capitais de dois listados, re-
ceberin lautos vezes o soldo e a etapa dc
JCO soldados do Exercito durante uni ano
quantas fossem ns extensões que poderiam
ser construídas por 100 operários.

D essencial nessa medida era suprimir a
licença prévia do Ministério da Vinçâo, dei-
xnndo assim íparjem a todas as inicial:-
vas. Si, de fato, alguém pensasse no Ama-
zonas ou Mnlo-Grosso cm solicitar qualquer
licença dos podéres federais, o tempo do rc-
qucriincntò vir, de ser informado c despa-
cliado bastaria para esgotar o periodo orça-
mcnlario e. pcior do «pie isso, para extinguir
Iodas as boas iniciativas.

Dc-de quo estavam mareados os pontos dc
partida c de chegada, marcadas as condi-
ções técnicas das estradas, mareado quanto
se pagaria por unidade de comprimento a
[piem as fizesse, nas condições prescritas,
pão se vè bem para què perder tempo a
pedir licenças prévias e não se coniprecn-
lie como seria possível qualquer fraude.

Quando alguém se nprezcnt.issc Idizendo
jo governo (pie construirá uma estrada eu-
Ire duas capitais, havia apenas que verifi-
car si obedecia ás condições marcadas c,
nesse eazo, medir e pagar. Não se dava ne-
nbumn aberta para avaliações e poreent.i-
jens, caminhos por onde os abuzos podiam
Insinuar-se.

Mais tarde essa providencia foi estendida
ls ligações, não só entre capitais como cn-
Ire eslas c outras cidades que tivessem pelo
menos 100.000 habitantes. A medida conti-

nunyn n ser excelente, porque, alem das ca-
pitais, não Im cm todo o Uruzil dez clda*des naquelas condições.

Depois, entretanto, deram-lhe umn oxteu-suo Inesperada, aplicaudc-a também u
quaisquer estradas construídas no Acre •-
no Acre, onde precizamento nesse mm o sol-
do c a etapa dos soldados acabavam dc ser
dobrados, O rczultado foi que a única cs-
Irada (pio se construiu checou a um preçoexorbitante.

IVui, porem, não se conclui que n priml-tiva providencia fora má. K' mesmo a ela
que deve voltar o Congresso Federal, quan-do o das listradas dc Ilodajcm tiver acabado
a sua obra.

A este caberá fazer o plano das estradas
necessários em todo o paiz c fixar u« con-
(lições técnicas que cias devem preencher.
Que depois se avalie, em nvcdin, quantasoperários são preeizos para construir uma
determinada extensão e paguem-sc esses
operários de acordo com o que ganhariam,si fossem toldados do Exercito.

A vnutajem desse critério é que as etapas
variam do rejião para rejião. Atcndc-sc,
portanto, ao preço da vida nos diferentes
zonas.

O perigo em qualquer medida, que exija
nina licença prévia do governo, é a para-lização dc boas Iniciativas pelas Infinita!)
formalidades administrativas e talvez a in-
flucucin dn politien, negando aqui c conce-
dendo ali, sõ por conveniências partidárias.
O perigo,. cm qualquer medida que exija
avaliação dc dospezns feitas c pagamento de
acordo com elas, é que as avaliações serão
umn fonte dc escândalos, como sucede nas
estradas dc ferro.

Sem duvida não è possível fixar dc ante-
mão, matematicamente, o preço do quilome-
tro dc estrada, cm todo o paiz. O que custa
mais cm um ponto, custa menos cm outro.
Como, porém, a União deve ser ajudada pe-
los podéres locais, si ela pagar uma média
ou até mesmo o minimo que pode custar
a unidade dc extensão que se adotar, a
União terá feito o seu dever. Que os Esta-
dos concorram com o resto, quando houver
resto a pagar.

O essencial c que a lei só marque condi-
ções objetivas, insofismáveis c inacessíveis
4 fraude, dispensando licenças prévias c ava-
liações posteriores. Si não fòr assim, o que
a burocracia não matar no inicio a fraude
corromperá no fim.

O problema das estradas dc rodajem não
é uma queslão á parte, uma questão nova:
& um dos aspetos da defeza nacional e, me-
lhor ainda, um dos aspetos da queslão eco-
nomica. Um amador de trocadilhos pode-
ria dizer que; cm matéria de cortes, os cór-
tes de estradas, rasgando vias de coinuni-
cação pelo paiz inteiro, valerão mais para
o orçamento, aumentando a nossa riqueza,
do que os cortes de magros ordenados de
funcionários.

Medeiros e Albuquerque

ANTES DA FESTA, COIPOS fl»
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Algarismos apavorantes1 e que dão que pensar

A mais patriótica das campanhas
Agora que tanto se fala cm "festa dn

creançn", a ponto dc se ter escolhido um
dia do anno a cila consagrado, não seria
demais lembrar-se no governo que voltasse
as suas vistas parn a grande mortandade in-
fautil no Hio, cuidando antes de resolver
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O aspecto tie um club chie ás duas horas da madruqada; ali bem ao lado estão
as «diversões» ; a roleta, a campista, o *baccarati>, etc...

Agora, que tnnto se lem falado da regula-
n colação do jogo, e, mais ainda, num mo-
íúcntó em que a economia dos dinheiròs pu-
blicos está sendo objeeto de grande atlenção
di parte do executivo e legislativo, não dei-
xom de ser interessantes umas notas do quan-
to a economia popular é prejudicada duran-
te upiíi noite, nos chamados clubs chies do
Rio.

Quanto custa á economia popular ou aos
freqüentadores de clubs a existência dessas
casas ?

CLUB MOZART
E' ira club popular, installado na rua Chi-

le. Gaslii por dia, com o "cabaret", 300$000.
lí.i um "cabaretier" — que por signal é "ca-
bâretiére'.' — ganhando 40$ diários; seis"ébanleüses gommeuses", eom ordenados que
variam de 25$ a 35$, perfazendo um total
de 2'lõí; e uin "moço bonrto" para dansnr
tangos, etc., que vence cm cada noite 15$00ü.
O restante dò "cabaret." é aparte. O club não
o explora; .11 renda-o.

Vejamos o quadro dos funccionarios "te-
.clínicos"." Compõe-se de tres porteiros, sendo
o da entrada com o ordenado dc 10$ e os dous
restantes, poiteiros da escada, que servem
para recado-, ele., percebendo 5$ cada um. O
mais eslá assim determinado: dous carteado-
res de campista, a 30$, 00$; fiehciro, 10$;
chefe de roleta (o homem que da a bola), 30$;'
dous aoxiliarès do chefe de roleta, a 25$, 50$;
dons "pharòes" de roleta, a 15$, 30$000.

Um parenlhesis. Ha quem não saiba mie
diabo é essa historia de "pharol". Não se tra-
t.i ile pharòes cgunes aquelles lá da barra."Pharòes" de clubs ::ão individuos que jogam
muitoj jogam desbragadamcnle e sempre ga-
iilinm ura monte dc dinheiro, mns.no fundo
só percebem a diária. Fazem, ás vezes, o com-
lnereiantc, o capitalista, c alguns conseguem
enganar com perfeição. Ha "pharòes" adora-
veis,' esplendidos, que chegam á perfeição dc
se enfurecer quando estão "perdendo".Servem
apenas de chamariz, ou para entbusiasmaros
verdadeiros jogadores.

Continuemos: um caixa geral, 40$; dous
ficheiròs para bacearnt, a 10$, 20$; tres gar-
çpns para Campista, roleta c baceara.t, 15$; um
çhtipeleiròsj 5$; serviço de bebidas aos que jo-
gani, média de. 300$; luz, 50$; mordedores
(parceiros, "moços bonitos", valentões, ás ve-
zes policia) média dc 50$; orchestra 90$; ar-
rendnnicnto do club; 12õ$00Õi Snmmádo luilp
Isso. temos 1:1Í5$000 de despesas diárias, oà
üeja por mez a linda somma de 33:4§0$00O.

TENENTES DO DIABO
K' um club onde a despesa diária sobe tam-

bom a contos de rcU. Só cm ''cabaret" o
club dos Tenentes consome 050$ dinriamen-
\ .sendo que o "cabaretier" álienss vence .60$.

pelas macaqniccs de uma noite, variando as
aeííizes. de S53 a 40$. A orchestra fica por
150$. Os serviços de campista, roleta e bac-
carat, oecupando um numero de funccionarios
egual ao do Moznrt, ineluidos os porteiros,
garçons, sobem a 450$. Ha mais o seguinte:
luz, 70$; alimucl, 50$; "pharòes", dous, 30$;
caixa geral, 4(1$; dous "moços bonitos", como
dansadores, 30?. Não nos foi possível apurar
as despesas com os "mordedores", inclusive
a policia, bem como as referentes a outros pe-
queninos casos. Comtudo, as despesas diárias
do Club dos Tenentes não podem ser inferio-
re.s a 1:470$, ou 44:100$ por mez.

PALACE-Cl.UB
Verba "cabaret": "moços bonilos", dous,

para o tango, etc, 20$; aclrizes, varias, 170$;
"caharetiére", 30$; orchestra, 160*000. Ver-
lia pessoal: funcionários do bacearnt roleta c
campista, 120$; porteiros, vários, 25$: "mor-
dedores" «lindos, 40$; "mordedores" grau-
dos, inclusive policia, 50$; "pharòes" (é o
club que os lem mais sabidos) 30$000. Verba
"material": caixa, 15$; luz. 40$; nrrendamen-
to, 125$; despesas dc bebidas aos jogadores,
média de 320$; total, 1:145$000. Total duran-
tj o mez. 31:350$000.

O serviço de reslnurant é explorado pelo
próprio club, o que ó lastimável, pois o des-
p.raçado que se vè obrigado a sentar-se numa
cias mesas do Palaee sáe esfolado. Aliás nos
outros clubs se dá a mesma cousa. Com uma
differença, porém, é que o serviço de restau-
rant faz-se por conta de terceiros.

CLUB DOS POLÍTICOS
¦\s despesas de "cabaret" attingem nesse

c'i'b a 380Í00O ("cabaretier, 50$; artistas, em
numero dc sete, 210$; dous "moços bonitos",
dansarinos, 40$; orchestra, 80$; baccarat, ro-
leta c campista com idêntico numero dc em-
pregados exigidos nos outros clubs da mesma
categoria, custam aos Políticos 240$; os "pha-
rbes" 20$; os "mordedores", 150$; as bebi-
das pàrrt os jogadores 80$; os filanles de ceia,
''()«• a luz, 70$; o arrendamento, 70$; o caixa
geral, 20$; dous porteiros, 20$; outros tantos
cbapcleiros, 10$; importam em 400$). A des-
pesa geral é pois dc 1:180$ por dia ou 3o:400»
P°Totnl'<dos quatro clubs: num dia, 4:810$, e
num mez, 144:140800o. '. ,,

Está claro que esas notas nao podem sei
rigorosamente exaclas porque os donos dos
clubs não as forneceriam. Em lodo caso, po-
dc-se por cila fazer iiin calculo de mais ou
menos quanto a economia popular c preju-
dicada com os "clubs chies", que a policia au-
torisòu a fuuecionar.

Mas, os"clúbs cbics"constitucm apenas uma
face do problema} lia ainda fia fljjlíos ciucs,face do problema} !!A«MM.MS cittBS.1
fts lotèlriM cláB-WstiiMIs! « a "Blcli* »: «

O Dr. Moneorvo Filho
essa questão social, cuja importância não ê
preciso encarecer, para depois tratar da
festa...

Segundo o boletim deniograpbo-sanitario
correspondente á semana passada e que hoje
nos chegou ás mãos, morreram naquelles
sete dias no Rio 80 pessoas dc affccções do
apparelho digestivo, sendo que 77 creanças
de zero a cinco annos ! 12 esta enorme des-
proporção já se vem verificando ha muito3
annos, sem que o governo se anime a sair
do indifferentismo cm que se tem mantido,

*Mmitando»'R" suar acçfio^lH^pídvldciicias cuja
efficncia tem sido absolulamentcniilla.

A não ser a creação da Inspcctoria do Leito
pelo governo municipal, que é que_ temos
além dos institutos de exclusiva iniciativa
particular '? Cremos mesmo que o estabele-
cimento de dispensados nos bairros pobrei
onde é maior o numero de óbitos dc crean-
ças por moléstias do apparelho digestivo,
conseqüência natural da falia de hygiene ali*'
montar; muito concorreria para minorar
este estado de cousas c que é bem uma
vergonha, um atteslado vivo da nossa in-
cúria administrativa'.

A propósito de assumpto de tanta ma-
gniludc resolvemos ouvir os nossos médicos
pediatras, que mais de perto lém aeompa-
nbado, especialistas que são, essa questão
social, transmittindo ao publico as suas opi-
niões, os seus conselhos.

Assim, procurámos hoje o Dr. Moncorv»
Filho, que deste modo se expressou:"Começo confessando sinceramente ser
mui difficil poder responder á 5.11a entrevh-
lã liunía palestra tão curta. O problema sn-
ciai e seientifico da mortalidade infantil
é daquelles que, exigindo o móis aturado cs-
tudo e a mais ponderada reflex/10, não podem
ser commentados em quatro oú seis pbrases.
Acerescc a circumstãncin de que as suas in-
teressadas perguntas se circumscrcvem ao
Brasil, paiz que, infelizmente, era matéria
de estatística, ainda muito deixa a desejar.

No Curso dc Hygiene Infantil, que, duran-
te o anno passado, realisei no Instituto de
Protceção e Assistência & Infância do Rio.
de Janeiro, deante de selecto auditório, quau-
do, no ponto II, tratei da Puericultura, a
par das noções imprescindíveis para a com-
prehensão da Hygiene Infantil tive a-oppor-.
tunidade de referir-ine aos dados demogra-
pbicos a ella concernentes: a nupeialidade,
3 natalidade, a morbidade e a mortalidade
infitnlis ? a mortinatalidade, e então me
coube tratar da situação ÚO nosso paiz sob
tal ponto de vista, e particularmente CO ai*
dc Jaiieiro. '¦

Deixando de parte os demais factores de.
que me oceupei, devo apenas reportar-me a
morbidade c á lethalidade infantis. Desde
os estudos dos Drs. J. Maria Teixeira, A.
Portugal, Bulhões Carvalho, os meus pro-
prios e de alguns outros scientistns brasílei-
ros, que ficou provado fornecerem as doen-
ças do apparelho digestivo um cocfficienle
de 62.3 por cento comparativamente ao do
adulto. De 1888 até a presente época o nu-
mero de óbitos infantis por taes. doenças
tem crescido sempre; havendo sido de 448
em 1880, em 1911 já se elevava a_ 1.859.
Sobretudo te primeiras épocas da vida pa-
gam sempre o maior tributo a esses morbos,
e, para ajuizar-se do fado, basta saber-se
que, dessas 1.850 creanças citadas, 1.567
succumbirani em edade menor de dous
annos I

Muitos observadores b".isileiros, desde
Marrciros (1797), Haddoclt Lobo e muitos
outros, até os nossos contemporâneos, entre
os quaes me eolloeo, hão vehementemenle
resultado o considerável dizimo mortuarío
infantil entre nós, maxime nas primeiras
edades, e nno foi por outro motivo que, le-
vnndo avante a Obra do Instituto de Pro-
tecção e Assistência á Infância, cuidei, logo
de inicio, dá magna questão da hygiene in-
fantil, estabelecendo nesse sentido úma tra-
halhosa cruzada que sç vaé estendendo a
todo o território brasileiro.

Nas minhas prclecções do anuo passado fiz
o contraste entre o anno de 1899 (quando se
fundou o Instituto) o o dc 1915 (decurso
de 16 annos) c tive ensejo de mostrar nos
assistentes que naquella data (1899) a re-
lação entre a natalidade e a mortalidade
geral (em 1.000 habitantes) era de 2.5"
para menos; em 1913 n nossa situação me-
lhorara, porquanto a demographla já nos
ensinava què sobre mil habitantes nasciam
mais seis individuos do que morriam. A no-,-
sa mortinatalidade é excessiva e progride
avanlajadamcntc; o numero dos rintimortós
(parn 1.000 nascimentos); tendo sido de 10
em 1859. chegou a subir a 80 nos últimos
annos I As causas dessa hecatombe têm sido
nssás discutidas c todos nós puericultores
ainda não pudemos completamente esclare-
cer o assumpto. Entretanto, a avaria, a lu-
bcrcnlose, o alcoolismo c alguns outros fa-
ctores não podem deixar dc muito çoileor-
rer para o desolador pbenomeno. Fazendo-
se um estudo comparativo da mortalidade
infantil de zero a um anno, cm relação ã
população (por 1.000 habitantes), na zona
urbana dcsla capital, oncontr.lm-sc ps st-

1893-1800, 5.67; 1000-1900, 4.83, c 1007 a
101», 4.45.

Compnrando-se n estatística dos annos ds
1809 e de 101.'), cbegn-sc ao seguinte rcsul-
indo: Mortalidade infantil pelas edades (ex-
cluidos os t r.timorlos), em relação ii morta*
lidado geral •

Zero a um anno -- 1899, 192.21 por 1.000
óbitos geraes, c 1013, 211.411.

Um a cinco annos — 1809, 143.26 por1.000 óbitos gemes, e 1913, 136.09.
Cinco n ocz annos — 1899, "29.80 

por1.000 óbitos geraes, c 1013, 22.26.
Do que se coucluc que, tendo embora di-

inimiido a lethalidade das creanças dc um
a dez annos, vé-sc todavia nugmcnlada a
cifra dos óbitos da primeira edade, o quesignifica iiripor-sc-nos o maior ardor na

[campanha tenaz contra todos os fnetores
dessa hecatombe, que, resumidamente, se
podem enquadrar nas seguintes rubricas:

a) toras entre ns quaes se collocam a ava-
ria, o alcoolismo, as ncvropathias c a tu-'bcrcnlose, cenduzindo a uma situação, va-
riando desde a fragilidade, a inferioridade

ípbysiologica do organismo infantil até a'mais necusada polylctlialldndo familiar;
|b) mórbos "provocados" ou "evitaveis" ;'c) Ignorância, preconceitos miséria; d) ali-
mentação, que ó a mais importante, q causa
que sobrepuja todas ns demais. São os vi-
elos de regimen, e o desordenado nleita-
mento, a falta dc amamentação pelas pro-.prias mães, <} o desmame precoce e desre-
grano, que acarretam á pobre infância essa
enorme mortandade, grandemente cyilavcl
si se conseguir o estabelecimento, como
convém, das mnls enérgicas medidas dos po-deres públicos, do um lado, por meio de leis
protectoras coercitivas, amparando os pe-
queninos, principalmente na primeira oda-
de, e de oulró, prestigiando e auxiliando dc
maneira cfficnz as obras verdadeiramente
seientificas c sòciaos que so consagram á
assisteiicji infantil, concorrendo para a sua
ampliação, ò, desfarle, fomentando a crc.i-
ção de novos serviços.- De não menos valor é o combate ao anal-
phabetismo p o simultâneo ensino da hy-
giene infantil a todas as classes sociaeJ,
vulgarlsando-o o mais possível, sobretudo
na camada inferior da sociedade, onde domi-
nam as mais esdrúxulas idéas sobre a cria-
ção dos laclantcs. O governo colheria o me-
lhor resultado si creassè, :omo existe boje'cm quasi todos os paizes cultos, um depar-
lamento especial que se encarregasse de ei--íliudar, sob todos os pontos de vista, o grave
problema da Infância entre nós, dcparli-
mento que fosse um centro de trabalho cf-
ficaz, de estatísticas bem organisodas. c com
as quaes pudessem os podéres públicos dis-
pôr de elementos para umn aeção prom-
)ia, decisiva e utilissima ás nossas condi-
[ões sociaes. Não parece descabido pensaricja o momento para isso perfeitamente op-
lortuno, quando estamos vendo a sorte da
orcança oecupar boje no Brasil tantas at-
tcuções, desde o povo até ros altor. pode-
res da Republica.
O Bata-se o seu importante jornal po* esta
Idéa e comigo tão alevantado "deaidera-
tum", que terá prestado a este paiz o mais
relevante dos serviços."
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Peixes mortos descem o rio São
Francisco e infiecionam as

povoações ribeirinhas
Uma assustadora explicação

para o phenorrieno
BOA VISTA (Pernambuco), 5 (A NOITE)-r Grande quantidade de peixe acary c outros,

mortos, desce o rio São Francisco, encalhando
nós praias, causando grande fedentina.

{Pessoas vindas da cidade de Casa Nova no-
taram também o mesmo ali, vindo do alto
São Francisco.

ÍIgnorn-sc qual a causa disto. O povo está
jaâsombradò com tal phenomeno. Suppõc-se
ser elle causado pelos ratos e gatos cmpesla-
dos da bubônica, na cidade de Joazciro, queforam mortos c jogados ao rio.

Os aliciadores de traba-
| lhadorss pai-a fora de

NÍinas
BELLO HORIZONTE, 5 (A NOITE) — O

governo vae exbcdir circular aos delegados,
para. processarem como vigaristas os alicia-
dores de trabalhadores para fora do Estado.
«a— ,i -mtm. ¦

0 espancamento do en-
carregado do Telegrapho,

| em Guaranesia
GUAXUPE', 5 (A NOITE) — Sobre o espan-

camento do encarregado do Telegrapho Nacio-
nal de Guaranesia, ante-hontem noticiado, o
delegado de policia fez apenas uma "fita",
prendendo um soldado. Os culpados verda-
dclrós estão gosando de plena liberdade.
Aquella autoridade se esquiva de toinar uma
providencia seria,

¦¦¦ > WS**- I
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A GUERRA
A reconquista da Pátria!

A gloriosa avançada do Exercito servio
A OFFENSIVA DOS ALUADOS

NOS BALKANS

A situação
LONDRES, 5 (A NOITE) — Os inglezes, no

sector do Strumu, e os frnneo-russo-swvios,
mi ala esquerda, continuam a fazer progres-
sos sensíveis.

Ao longo da estrada dc Seres os contra-
ataques búlgaros foram repellidos, com grau-
des baixas para o inimigo. Grande parle da
aldeia de Kriijalteni encoutra-se já cm poder
dos aluados.

Na ala esquerda, os servios vão conquistou-
do, lenta, mas seguramente, o território dc
sua pátria.

L'in critico militar, commcnlando o desen-
volviincnlo favorável para os aluados das
operações na Maccdonia, diz (pio n llulgaria
se pôde considerar entre os dentes dc um nioi-
nho. que são a Oobrudja por cima c a Mace-
donin por baixo.
Os progressos dos servios

PAUIS, 5 (Havas) — Communicado sobre as
operações nos Hulkan8:"Os servios atravessaram o rio Ccrna o ba
leram os búlgaros na montanha dc Nize, apo*
derando-se em seguida da estação de KcsSali.

O território servio Já reconquistado abrange
uma área dc 250 kilometros quadrados, na
qual se acham comprchendidas sete cidades.

As tropas franco russas continuam a cami-
nhar victoriosàmente."

A INGLATERRA LUTA, CERTA! íDA VICTORIA *

Um discurso do general Ro-
berlson

A CRISE GREGA

A situação política

'¦• 'Víi.H'* ¦'>-'-¦'¦ ¦',-.^V: :-

O Sr. Sreit

LONDRES, 5 (A NOITE) — Além da con-
flrmação official da demissão collcetiva do
gabinete Calogcropoulos, não ha noticias dc
maior importância da Grécia.

Para formar o novo gabinete apontam-se
os nomes de diversos políticos, entre os quaes
os dos ex-ministros Slrcit, Diniitrakopoulos e
Stratos. De Iodos elles, porém, parece que só-
mente o Sr. Dimitrakopoulos poderá consc-
guir formar um ministério capaz de mere-
cer a confiança das nações da Entente, nas

actuács conjunturas.O
Sr. Streit ó franca-
mente partidário da
neutralidade absoluta
e são conhecidas ns
suas sympnthias pela
causa da Allcmanha.
O Sr. Stratos, como o
S r. Dimitrakopoulos,
foi ministro diversas
vezes com o Sr. Veni-
zelos. Hoje, porém,
acha - se u m pouco
afastado do grande
chefe liberal, tal qual
succcdc ao Sr. Dimi-
traliopoulos.

A base dada pelo rei
Constantino para a
formação do novo mi-
nisterio é que delle
façam parte tres mi-
riistros venizclislas.
Esta base é considera-
da inviável, pois sendo
dez os ministros, o Sr.
Venizelos ficaria cm

grande minoria. Acredita-se, por esse motivo,
cm Athenas, que o chefe liberal não dará nc-
nhum ministro para o novo gabinete.

Também não se acredita que o novo minis-
terio possa ser francamente favorável ú guer-
ra, conforme se diz em Athenas.
A demissão dc Calogeropouios

LONDRES, 5 (Havas) — Telegrapham de
Athenas dizendo estar absolutamente confir-
mada a noticia de que o rei Constantino ac-
ceitou o pedido de demissão colleeiva do mi-
nisterio Calegcropoulos.

LONDRES, 5 (A. A.) — Está confirmado
officinlmcnle que o Sr. Calegcropoulos apre-
sentou a renuncia collcetiva do ministério,
declarando ao rei Constantino que o fazia por
ser absolutamente impossível que o governo
permitta a ingerência dos aluados nos actos
da administração superior da Grécia, cujos
interesses prejudicam.
Um príncipe grego em Paris

PARIS, 5 (A NOITE) — Os jornaes conti-
miam a referir-se longamente ã crise grega.

O "Journal" escreve a respeito:"Acha-se cm Paris o príncipe Jorge, irmão
do' rei- Constantino. Julgamos que se lhe de-
ve falar com clfin-za, "com-iojjn_a clareza, e
pedir-lhe depois que parta para Atheitas e,
ali chegando, diga ao rei, também com cia-
reza, qual é a sua verdadeira situação e o
futuro que eslá reservado á Grécia caso ella
continue a manter a mesma àttitude dúbia
que nestes dous últimos annos."

LONDRES, 5 (Havas) — O general IloberU
sou, chefe do estado-maior general, fulauqo
cm Dalderby, no condado de Llueuln, disse:

"Durante ns primeiras cinco semanas do
guerra tivemos somente nos campou de bata-
lha seis divisões de exercito, as quaes, pelos
princípios geralmente reconhecidos, deveriam
ter desapparecido totalmente em alguns dias.:

Todavia não suceedeu
isso. Agora possuímos
pclu primeira vez uma
razoável quantidade

dc canhões e munições
o encaramos o futuro
sem receio. Oa soldo,-*
dos que combatem u(Í3
linhas dc frente liirçw
bem alimentam a mes-
ma confiança, c não n
teriam certamente si
elles próprios não es»
tivessem convencido»
dn vietoria.

O orador advertiu a.9
pessoas presentes qi}0)se não illudisscm so»
bre o provável fim dn
guerra.

Devemos eontinuap
os nossos esforços, dl»-'
se elle, por uni period*)
que não é possível fi'-
xnr e durante o qual é
mister lutar sem e^<
morecimenlos e obser»

var estricta economia, si quizermos vencer. £'
preciso ainda que nos vários serviços publico?
e particulares não sejam só empregados o$
homens, mas também; de accordo com as suas
capacidades, as mulheres",

O general Robcrtson concluiu o seu discursai
dizendo que a Inglaterra é absolutamente)
obrigada a continuar na luta com inquebraiW
lavei coragem, a bem dos interesses do iiupeX
rio, da humanidade e da civilisoçãoi «-

«li **•** >*m

O general Robcrlsón

A SITUAÇÃO NA ALLEMÀNHyÇ

A crise politica
LONDHES, 5 <A NOITE) — Oa jbriüico ol-i

Icmães, segundo communicam dc ZuriCh e do
Amsterdain, principalmente os socialistas 9
os da politica do centro, conservadores, elo»
giam o governo por ter dado maior incre-
mento á campanha submarina.

Ao mesmo tempo atacam o chnncçller do
Império, 8r. Bcthinann-Hollweg, responsabi»
lisandn-o pelo fracasso da campanha subma»
rina durante muitos mezes.

Entre oy membros do Hcichstag, dcnunciatUi
agora os jornaes do Berlim, foi distribüidj.
um? circular atacando rudemente o cliancej"
ler e aceusando-o de aggravar a situação de>
paiz pela sua politica dúbia. Entre os nomes
quo firmam essa circular constam o.s do piro.»
fessor Haeckcl, do almirante von Knorr e dai
conselheiro Knorting.

Acredita-se cm vários círculos bem inford
inados de Berlim que o Sr. Betlimann-Holl.
weg pedirá em breve demissão do earg<^
Para minorar a crise

NOVA YORK, 5 (A NOITE) — Tiiformanjj*
de Berlim que a kaiserina, correspondendo aò
appello feito pelo governo, acaba de. offere*
cer ao Thesouro Iodas as suas jóias e demojií
objeetos de ouro e prata sem valor histórico^

Outras senhoras da aristocracia, incluindo
a princeza de Bulow, seguiram este exempla
e também offereeeram as suas jóias á patnai

m< mf i—i i
EM TORNO DA GUERRA

O aviador Navarro foi preso
PARIS, 5 (A NOITE) — O conhecido avíÜi

dor tenente Navarre foi preso hontem de noi»
te, devido a um incidente em que se viu eu»
volvido no theatro Olympia.

Navarre, que está cm goso de licença, diver-
tin-se com diversos amigos, quando appareeeu
o capitão Boll. Como Navarre estivesse um
pouco alegre pela bebida, o capitão ordenou»
lhe que se cobrisse e saísse daquelle logar pü#
blico. Navarre respondeu mal ao seu official
c depois cuspiu-lhe no rosto.
- Immcdiatnmciite preso, Navarre foi condi*,*
zido para a. prisão de Chcrche-Midi, onde cspeu
ra o conselho de guerra.

Acredita-se geialmcn:3~íí!,'.e Navarre sejai
absolvido, quer pelos seus bons' ítirtetícdentejjj.
quer porque agiu em privação de sentidos.""
ggssgas-;——-ssssi———........... ggS*~~~**********9Í

0 barbeiro moderno

r-!Entra, rapaziad* I Roupa de |rât*v,

A intensa concorrência entre os barbeiro1}
obriga-os a recorrer ã asepsia e á so-
llcitude, para poderem captar clientela.

Hoje passei por uma dessas casas, reccn-
temente aberta, com as cadeiras novas e os
metaes a rcluzir.

Enirei,
Seu doutor pôde tomar assento.'

Sentei-me.
Emquanlo en ¦ esperava o official, o dono

da casa voltou com um pincel e m'o apre-
sentou :

Este está desinfeclado. Passou na aula-
clave. E passa cada vez que lem de servir
para novo freguez.

Depois trouxe uma navalha :
Esta, como não pôde soffrer calor, fica,

entre duas barbas, mergulhada em uma so-
lução de ehlorelo de mercúrio.

Depois trouxe a toalha e wllocou ao lado,
explicando :

AS minhas toalhas são lavadas em uma
solução de sublimado, depoii passadas e re-
passadas com um ferro bem quente, para
que não sobreviva nem um micróbio,,.

Emquanlo o homem se afastava prestei
atlenção a um visinho, qiie esUwa soffrcndo
no rosto uma applicação de espuma suffi-
ciente para barbear o Sr, Irinen e o Sr. Al-
cindo Guanabara. Já estava com a boca
cheia e o barbeiro a dizer-lhe: "Quer mais
sabão 1" "Não — respondia a viclima — dei-
a.'e-iii"è digerir esle primeiro". Nisto volta o
dono da easa, trazendo na mão um arminho
de pô de arroz :

Este arminho permanece na eslufa, em-
quanto não está servindo, e o pote do pá
de arroz é flambada tres vezes por dia.

Sim — disse cn —, tudo isso está muito
bom, mas lenho pressa. Que é do official
para me barbear ?

Não demora. Não tarda a vir. Está aca-
bando àç ser fervidos,

ff«3

0 pareô Imprensa Fluminense

O premio ófferccido pela A NOITE ao-
vencedor do parco "Imprensa lUuminenÂ
se", nas corridas do próximo domingo^

no Jockeu-Ctub.
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.JÊcós e novidades
rtiPtJmn hUlorla mol conlO(ln..v _
1 'Anlc-hoiili-m, quando o Sr, Antônio Car»
lns, "Ifiulcr" du Cuiniira, i..\>miuelavu o seu
longo illiuursQ cm slelesii dn governo no em-
liriilliado liogoclo do corv/lo, e acabava de
ler o iifflci i quo o Sr. Dr. Arrojado l.lsbo»
.dirigira a» Sr. ministro dn Vlnçao, em data
ile UU do me/ findo, «Igiicm, <|iio so iichiivi.
sins corredores, não so conlívo <iue nAo dit»
ieiio ...

— Mas a leitura, nlio «".Ia eninpleta. Isto
um despropoNllo I li' um cumulo I FuIU

V... Ircclio multo iinpi.rla.iti'...
, li a exa Ilação dessa cavnlli. iro, pussoa au-

Joriüiitlisslmn e coucelliiniln, era Inl que* nito
se esquivou do responder cabiilinonto a um
•migo que se achava a seu lado.
jK.t-.MaK, «mal o trecho «po falta?
f _ l**iiltn um período em quo o Arrojado
üllzio ao minislro considerar n proposta Mel»
eel i antii.iu (,i apenas quanto ao preço, ui.is

fue 
lhe competia lembrar ao governo «pie

faltava a esse proponente Idoneidade para
_ contrato, visto como cllj JA perdera ha

(tempos uma caução dc dez contos, feita m>
JAiicsournria da listrada paru garantia de umn
! proposta accelto em (oncorroncla, c cuja cx*
iccução não rcallsou" I
i. _Healii.enle, o caso í grave...

j«—Mos, ul.ida lia mais. Fique sabendo que
fí Arrojado informou «. ministro que a Mciscl
j faltava alô domicilio commorclal, vlslo como
\Xio decorrer das negociuções elle declarou, a
Itirlnclpin, ter cscriplorlo cm um quarto do
íliotcl Avenida; não sendo nccelto esse dom!»
Itllio, elle díclorón ter cscriplorlo cm umn
rltnslnhu da ladeira Madre dó Deus, c »i> por
fim arranjou o Inl escriplorlo da rua do Ho-
«t. rio...-.— Itcalihcnle, ó muilo curioso.
fi—-Ainda lm mais; esperei... A prlmili-
*a prnposl'. deste cavalheiro era dc 140 mil
(toneladas. Essa proposta chegou á Central
por inlermcdin «lo Calléto — onde havia
{tente muito interessada na sua nccciloção —
quando o Arrojado nindn viajava pelos sei-
toes do Paraná, para estudar o carvão nn-
cloi.t.l, segundo uns, ou parn iillcnder n nc-
cessidodes políticas, segundo outros. Hccc-
lieii-n o director interino, o Carlos Eulcr,

iqtie n encaminhou á Intendendo, como dc
.'praxe. O intendente Arnrlpo impugnou-a
|dcsdi' logo. allegando que o proponente não
icra idôneo, Nesse Ínterim, o Arrojado rc-
Igressoii do Paraná o leve instrucções para'encaminhar a proposta, já enlão reduzida
)para fili mil toneladas.
\ —Curloslssimo I
I' '—Espere; ainda lia mais I A minuta não
jloi feita nn Estrada. Foi lavrada cm «piai-
Btjiicr outra- repartição. No Cattete? No Mi-
f Historio da Viação ? Não sei. Na Central, po-
l.irfm, soffreu olgumas impiignaçõcs, porque
fítlellas fez questão o intendente. Firmado o
|contraio, Meisel requerei, dn Estrada unia
[certidão, «pie lhe foi dada, c com n qual pro-
{curou fazer negocio no Banco do Brasil,
¦flissn tentativo, porém, fracassou'. E para fi-

.pjialisnr, po'-.so adeanlar ninis que, dc accòr-
ifílo com n cláusula 1" do-contrato, Mciscl t
pmrigado n fornecer, nlé o fim «lo mez cor-
/.rente, 20 mil toneladas. Fssc fornecimento,
(morem, parece que não se dará porque, npc-
•mar du listrada já ter pedido esclarecimentos
çsobre o navio que o conduz, não teve alé
«gora nenhuma solução.

/'
/Escrevem-nos:

Hl.eilor assíduo «los "Ecos e Novidade"!.'',
ifcnjas reduzidas mas patrióticas linhas encer-
liram uma critica diária nos dolapidadoren da
-fortuna publica, tenbo nnliido a insistência'com epie se vem batendo contra o orgnnisnçfio
inutilmente dispendiosa da secretaria da ('a-
¦inara. Foi por essa razão que me pareceu de
bom aviso fazer um pequeno addilanienlo ú
.fossa critica a essa reparlição, um dos mais
-garridos ninhos ela nfilhadagern política. Pas-
.semos. entretanto, por alio, sobre n secretaria
rjiropriaiueiile dita, onde vinte c tantas cariei-
.ras fazem presumir a existência de outros tnn-'Aoz fttnt-fíoii/iriofl, qixct.irtn qu-ilrn nil cinco fíl-

i.riam, á vontade, o serviço, amofinando-sc
ftrpcnns durante, duas horas chi cada dia. paru
rirmos acompanhar os trabalhos da redacção'Vln debates, cm que se empregam oito indivi-
.duos. Será preciso dizer, Sr. redaclor, que
jesses lugares, regiamente remunerados (o me-
iior ordenado ali é dc 500$) são mantidos pela
simples razão dc haver afilhados que neces-
sfitam ela denominação dc um cargo qualquer,¦jiarn, com ella, irem buscar ao fim dc cada

jrocz, essas pensões que tanto eximirem o nos-'go erário ?
í •Theoi-icanienle, pelo regulamento, a fttn-
üção desses indivíduos é a de fazer resumos

llio recinto, para que sejam publicados no dia
:jscgiiinle. Pois bem; duas horas depois de ler-
[jtnfnadns as sessões, os discursos são enlre-
Sues, na integra, ao "Diário Official", quan-

{do os oradores o pcrniillom, c, quando não ha
.'conveniência cm que sninm assim, são publi-
jendos resumos, mas fornecidos pelo corpo la-
I cbygruphico ou pelos próprios oradores".
i-Quem é (pie sc pódc capacitar, pois, da ncçcs-
rsielade ele redactores de debates, para disetir-
|sos que já foram vistos e revistos, confronta-
dos e reeonfronlados, por um corpo laehygrá-'(phico, composto, cm sua quasi unanimidade,
xie doutores e doutores nas Ires armas ? No'.entanto, eórtam-se nddidos, despedem-sc os
Jdc monos ile dez annos e conserva-se esse lu-
penoso corpo que, com o dc fidalgos-coritihuòs,
«li vive em continua n.adrnrnria...
h Com relação nos revisores de. debales (ulli-
(noturno), no "Diário Official", que, como
Sicm lembrou, são cm numero de cinco, c que
sin precisamente cinco mezes não comparecem
%'i ie-porlição, acabo de ser informado por um
.'dclles que, lendo ido uma dessas noites ao
("Diário" (em procura de um amigo), foi ali
BOnvitladó por um de seus collegas, natural-
aniorite o chefe, n assigiiár o livro do ponlo,
Jtfiie, como sabe, passou a ser o "livro do pon-
to cm branco". Sabe o que houve ? lisse meu
amigo negou-se formalmente a dar-lhe sua

; a ssignál ura, allegando que a grapbia elo lilu-
Io desse livro era bastante duvidosa — "PON-
TO DE líEVlSOURES". Depois disso, Sr. re-
O.acioi-, :-.i alguma medida deve ser tomada, c
{naturalmente a tle convidai' essa gente a con-
Utiiniar a não comparecer á repartição, sinão
ao fim dc cada mcz, pois tanto õ necessário
jjiu.ra o bom nome c austeridade díl caloria
dos Srs. congressistas".. -

'A

Fazendas Pretas
Pedro S. Queiroz & Irmão avisam

n sua (1jstii.Lc.ta c elegante clientela
que já receberam o seu sortimento ele
vestidos para verão, modelos dn Hau-
tç Coílture, que serão vendidos a pre-
ços módicos para facilitar o novo
syslcma adoplado em seu estabeleci-
mento, dos preços rigorosamente fi-
Xòs.
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/ Para o verão
É': Camisas," camisetas, ccroiilas, pyjamas, col-
I líii-inbos, etc, recebeu grande sortimento a
\Çemis<iria Especial — Ouvidor 108.

¦cgv&Sí*—<™"AsBGfliqrst W
sai5 rara tomar carvão c viveres entrou, èercA
| tias 11 horas, no nosso -porto, o cruzador in-
Kglií;: "An.elhysl". .0 seu commradátiíc, acom-
jipànlindo do iiddiclo -naval á lcgnçãp ingleza,
tivisitou á Inrdc: o Sr. ministro da Marinha,

I 'èm sen gabinete.
-i —3»t6—.-

Loícria io Estado do Rio Grande io Sul
Amanhã, 6
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Inaugurou-se a VI Exposi-
çfio de Arte da Juventas
Concorrldlsslma a Innugurnçoo da VI nu*

posição do Centro Artístico Jiiventas. Ira-
ta-so dn exposlçno «uniiot dos trabalhos oo*
associados dnqiiella looledade de bell«S»nr-
tes, a qual lambem eonnnemora a nniMgemi
iiUlmnmciite, dn primeiro cenlonnrlo, na lo-
stltulçau do ensino i.fHci;il artístico oo
Urnili. ..

A VI Exposição do Arto da Juvontas estA
regularmente lustallada, num dos salões <la
ala esquerda do novo edin.-lo do l.yeeu ai
Aries c Ofriclos, c é para louvar-se. de ver-
dade o esforço nesse «entido dns directores
da Juvcntiis e da romiuUsiin orgunlsadora
do certuiiicu. liste se completa com Ü00 tra-
hallios de plnlura, gravura, csculptura, cs*
ricatura, mio oppllcnda o aguo-forte, os
quaes formam um cmijiiulo agradável e di-
guo mosmo de ser visto e apreciado. Mais
de espaço, diremos da VI Exposição de Arte
da Juventis.

ARTE ANTIGA

illirgi[isuiDh.iu
oi liifil lei..
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NA FRENTE OCCIDENTAL /
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A «HuaçSo
tempo

entrevendo
IiONDUES, I (A NOITE) ** O

proseiue no 8omm« * centlnee
as operações.

Oa •llludoe fiieram, entretanto, mais ai»
irune progreasos na dlreeelo do norte e de
leme.

Oe franceses capturaram mais de tresentol
allemiea numa bem euccedlda «peracie na
rcRlão de llouehavesnes,

A» tropaa brilannlca* também progrediram
ao norte de Thlopval e entre U Sara o Eap»
cnurt-1'Abbaye. Fraco* contr«»alai|ue« dos ai»
lomUea nesla ultima região foram repellidos,
No sector franco

PAUIS» 5 (Ilavas) — Conimuiilcndo dc
Im..tem a noite:"Na região do Somme, sobretudo em Del-
loy-en-Sanlcrrc e Assevillcrs, caulionclo.

As nossas tropas obtiveram novos progres»
sos a leste dc Morval.

Na Alsiiciu, cm Uarrcnkopf e rteicliarUcl.opf
ducllos com engenhos dc trincheiras."

r

*•«' Tem sido uma verdadeira romaria nos
conhecidos armazéns do popular e querido
Virgílio, A rua dn Assembléa li, ü!>. Aliás, o
justificável perfeitamente essa curiosidade

Pintura a óleo sobre madeira — retraio
de Tolstoi — orifiinal do pintor polaco
Jon Sliika, gue eollaborou na illuslraçáo

do conhecido romance "Quo Yadis ?"
"raffinéc" da melhor sociedade carioca, que
ali lem muito que ver c admirar, com fino
goso de espirito. E' uni admirável "bric-á-
brac" dc objectos históricos, dc arte, inoveis
antigos dc estylo, assumptos dc decoração, lo-
dos tratados por mãos dc incslrc.

A quantidade, como a qualidade, è per
lurbadora c empolga o visitante.

Tivemos tombem a curiosidade dc folhear o
tipiilcnto catalogo do quo vae a leilão amanhã,
ao meio dia, c sentimos o deslumbramento
das notáveis riquezas que o Virgílio consc
guiu enfeixar parn satisfazer a anciã superior
elos que prezam a boa arte acima dc tudo

Ha o embaraço natural pela preferencia porp-Uo ou ntiuelle objecto dc arlc, tanta d a va-
rieeli.de preciosa. ........

A pintura tem representações magislraes de
todas as escolas c dc todos os paizes, sobre
saindo obras primas dc artistas hcspanliocs,
francezes, italianos; clc.

Dc arte antiga, propriamente, lia flfspeci-
mens bcllissimos, como medalhões em bron-
ze-, serpentinas dc prata, serviços para chá
custodias, galhcleiros, ele.

Do nosso cx-1'aço Imperial ba recordações
enlcrncccdorns, como, entre outros, lindos
apparclbos de cryslal, bronzeados, jarrões
com a clfigie dos monarebas depostos, quandoainda jovens, e nlé um quadro a óleo curió-
sisshno, dc De Muiii.ii, representando D. Pe
dro II c seu medico Dr. Motta Maia, em pas-seio pelas áleas ela Boa Vista.

Varias "vitrines" guardam verdadeiras pre-ciosidades em todos os assumptos, salienlan
do-se uma interessante barra de ouro com
marcas legaes, de Sabará, pesando 119 grani-mas, oulr'orn moeda corrente.

lia mais medalhões cm "vermeil", cacliim-
bos orientacs cinzclados, ampboras, mn frasco
de prata da ex-imperatriz do Brasil, cama-
pheus relógios nntiquissirnos, cm esmalte, co-
fies, leques, cintos bordados a ouro c guarne-cidos de pedras preciosas, cbartiteiras, "hon-
toniéres", pratos autbenticos dc Sévrcs, Saxc
etc.', todos com cunho histórico cm razão dc
seus antigos possuidores, pessoas rehes de
tlyiiastias já extinclas.

Scr-iios-ia impossível dar aqui um pallidoresumo do que amanhã o Virgílio vae atl.ju-
dicar, porque mingun o espaço para falar dos
livros, bronzeei mnnmores, "fniancds", por-cellanus c louças orientacs, moveis c até, porultimo, dos notáveis aulograpbos elo Napoleão
D. João VI, Solano Lòpcz, etc, todos rigoro-
samcnlc aiitlicnlieados.

Mas, esperem nlgumns horas, c terão ampla-
mente satisfeita a justa anciedade de contem-
plar Inntas bellczas — e adquiril-ai
bem melhor.

A GUERRA NO MAR

Conto o «Brcmen» se multi-

plica...
NOVA YORK, 5 (A NOITE) — Um aeepa-

eho aqui recebido de Zurieh dis qoe em cer-
tos clrculoH offlcioHos de Ilerlira ae admlttc
a perda doa dous «ubmarinos allemles cha»
inados "Urcmcn". Do primeiro desses navios,
quo partira de Heligoland logo depois do"Dculsciiland" ter chegado a Haiti more, nun-
ca mais ae teve noticias; do segundo, que foi
bi.ptiH.iilo com o mesmo nome para eaconder
a • erda do primeiro, e que aahiu noa fina dc
agosto de Bremen, tambom não houve mais
noticiai.

Acredita-se geralmente qne esses dous na»
vios foram capturados pelas redes lançadas
pólos navios de guerra ingleses.

Noticia-se agora, mas não com caracter of-
fieial, a partida do terceiro "Ilremen" para
os listados Unidos. Os nllemães, insistindo
cm dar este nome ao terceiro submarino, pre-
tendem assim esconder a perda dos dous pri»
meiros navios.
A pirataria allemã

MADRID, 5 (ilavas) — Tclegrupliam dc Bit
baú:"Desembarcaram neste porto os trlpolantes
dos navios francez "Musctte" e norueguez"Mallvi", torpedeados por submarinos alio»
icãcs.

Os referidos Iripolantes narram ter visto ir
a pique com toda a cquipagem o cercado de
chammas um outro grande navio, de naciona»
lidado desconhecida, no qual antes notaram
uma explosão."

^>

com-

IrinHin
ItaiKa PiilBffl

O oaio io Laboratório!
Militar

A ITÁLIA MA GUERRA
Ao longo da frente
~110MA, 

5 (A NOITE) r- Informa o
mui.ic.itlo do gcncralissimo Cadorna:"Houve grande actividade no planalto do
Carso c na zona dc Gorizia. Tomámos outra
.importante posição ao inimigo no desfiladei-
ro dc Bricon-Piccolo.

Os batalhões tle "bersaglieri" penetraram,
depois de tres tentativas, nas obras de defe-
sa dos austríacos no Vai iliceolo. Os austria-
c:os contra-atacaram. A batalha continua.

Durante a noite as nossas tropas fizeram,'
com suecesso, uma incursão sobre as trin-
cheiras inimigas no Vai Maggiore. Os áus-.
trincos contra-atacaram, mas foram recl.as-'
sados com perdas.

Os aeroplanos iuimigos bombardearam nos-
sas posições em Monfalconc, causando ape-
nas pceiucnos estragos."

ROMA, 5 (ilavas) —- Communicado do "ge-
neralissinio Cadorna:"Os austríacos atacaram as nossas posiçõesnas alturas da vertente sul, no valle Travi-
gnolo, sendo completamente repellidos com
graves perdas.

Nas encostas se.ptcntrionacs de Col-Brieon
ganhámos mais algum terreno cm direcção
ás alturas dc Col-Bricon Piccolo."
Homenagem aos jornalistas

combatentes

o que c

Do crime e da codificação
penal itríJIlar

f.ònio relator dn commissão do Instituto daOrdem dos Advogados, incumbida de dar o
parecer sobre o projeclo dc Código PenalMilitar, do deputado Dtuishec de Abranches,
o Dr. Pereira dc Carvalho elaborou um brevee mais perfeito estudo sobre o projecto do co-digo cm questão.

Este esludo ou, melhor, este parecer cm queo Dr. Pereira de Carvalho, aborda todos osassumptos do código Dunsbcc de Abranches,citando as doutrinas mais modernas, de cri-minalislas notáveis, e alvitrando, dc accordocom o adeantnmento elo direito, emendas nomesmo código, foi recebido dc maneira elogio-sa pelo Instituto dos Advogados, inclusive
pelo membro da commissão incumbida doparecer, Dr. Esmcraldino Bandeira.-

¦moa*-
Ba_s_B_Ba_Bn_ a i tataoM.'POUR LA NOBLESSE''

Nov.i o finíssima lí.nrcn do cigarros «condicionados cm elo-
pinles o dislincliii caixinhas de 20 cigarros manipulados com

B fumos orientacs escolhidos o combinados cnlro as nicllices
qualidades

PREÇO IS005 A' vondii por Ioda a parlo.
CIA. SOUZA CRUZ¦Asetrr.\pnm;: aa____a_gBMggÉ_W_l__à__gl—¦ ¦ mo**
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Um genro esfaquea o sogro
AREIA, i (retardado) (A NOITE)"W4-De-

feudendo uma arvore, no tronco da qual JonoDias, genro de Antônio Mattos ateara fogo,
este1 proprietário de Guabirabas soffreu da-
quclle cinco facadas. O estado de AutOnio é
grave. O criminoso foi preso.-

¦' .m»^

ROMA, 5 (A NOITE) r- Inaugurou-se lioje.
no salão principal da Associação da Imprcn-
sn, o quadro do honra, contendo os nomes
dc todos os associados que morreram e to-
ram feridos cm combate e também dos queforam condecorados pelo seu valor durantea aclual guerra,

A Associação pensa cm mandar gravar umalapide, que será collocada no seu salão dehonra, contendo os nomes de todos os jòíná-listas italianos que participarem du actual
guerra,
A altitude do Vaticano

ROMA, 5 (A NOITE) — Aughièiita emtoda a Itália o desgosto pelo facto do Papaler protestado contra a confiscação do pala-cio de Veneza, favorecendo, assim, a Aus-trin-Hungria. Entre os próprios catholicos,mesmo aquellcs que mais arraigados são, odescontentamento 6 muito grande, visto cpic
todos elles se sentem primeiro italianos c
então depois catholicos. São geraes as ma-infestações dos catholicos contra a altitudeimpalriotica do papa.

Nos círculos diplomáticos considera-se
que a chancellaria elo -V^Ücaho çmnmeUetp.ti'ma "gatíü", que muito custará a dissipai-,

NAS FRENTES RUMAÍCAS
Um aspecto da situação

LONDRES, 5 (A NOITE)—Um radlogramitin«le Bucarest informa que a situação, quor naDobrudja, quer na Transylvania, se dcsenvol-vc do maneira favorável para os exércitos ru-muicos.
Na Dobrutlja os teuto-turco-bulgaros con-tinuaram a recuar para o sul. Todas as suastentativas para nttingir a linha férrea deConstanza a Cernaroda foram inutois
Na Transyivania, na região de Fogaras, osrumaicos alcançaram novos suecessos sobreaa tropas allcmãs e húngaras.
Os contra-ataques dos allèmães na regiãode Orsova, no Banato, foram ogualmente re-pcllidos com grandes perdas para o inimigoNos Carpathos, opezar das enormes rifeva-das, as forças russas c rumaicas continuam aavançar.

Na Transylvania

São passados seis annos que so praolumou
a llcpiiutlca em l'ortui(nl, O nobre povo por
lugucs festeja essa anta, dentro o f6ra da
1'alrla querlan, com o coração a transbordar
do mnln intenso Júbilo, Portugal vive. neste
momento, mima época vcrdndclriimciite «lo-
liosn. Parto quo i> cllc nesse horrendo eoiifll-
eto que sacoleja a Europa, ameaçando a pro»
prlu clvilisnçtu) universal, e ao lado das nnçiíes
que procuram obstar n derrocada desta, 1'or-
tiigol outra nação não é que aquella terra lie»
rolca dos "Albuquerques terríveis e dos Cns
tros Fortes".

A Joven Itcpubllcn irmã multo tem progre-
dido nestos últimos sois hiiiios dn suu disto»
ria. li' que os seus filhos, os nobres pariu-
guezes, querem e bastante, a nação que lhes
foi hcrço.nüo íniporliii.do jamais n fónnu dc go-
verno dada a gerir os destinos deliu, li', so»
bretudo, por isso que a data annivorsuria da
procliimaçuo da llej.ubllca cm Portugal, hoje,
não mais n festejam somente os republicanos,
poràm, todos os portugueses.

LISBOA, li (Havas.» — Enlevo brllhnntli-
sima a rcicjição do Sr. lieruardino Maclia-
do, cm homenagem A «laia do anulvcrsario
da proclamarão da Republica.

lioje houve os toques dc alvorada, as sal-
vas c as musicas do cosi ume. Os navios
surtos no Tejo amanheceram cinbiiudclrailos.

As festas decorrem cm absoluta Iranquil-
lidado.

Os Srs. Magalhães Lima e Alves da Veiga
telcgraplniram ao presidente da Republica
fclicitnndo-o pela data dc hoje.

LISBOA, b (A. A.) — Esta cidade está
festivamente preparada para coinmcmonir
condignnincnlc a «laia da Republica, tendo
Já hontem sido desusado o movimento nas
ruas c praças.

Dc todos os pontos do paiz chegam noti-
cias de festejos patrióticos, conferências, co-
inícios, sessões comincinoralivas, preparados
para hoje.¦ As festas no Porto tomarão um caracter
singularmente patriótico e democrático, fa-
zcntlo o governo da cidade tomar parle sa-
lienle na eomnicinoração dn gloriosa data
as classes operárias, onde reina grande cn-
lliusinsnío. Serão também hoje inaugura-
dos melhoramentos urbanos, festivamente,
realçai.do-sc nos discursos que vão ser pro-nunciados a importância do novo advento
cm Portugal.

Esta capital amanheceu com os seus edi-
ficios públicos cmbnndclrudos e apresentam
os navios do guerra c mercantes surtos no
Tejo o seu vistoso cinbandcirnmciito cm
arco.

As casas commcrciacs lambem enfeitaram
as suas fachadas com bnndciins c flores na-
turaes, c incitas particulares, alem dc fio-
res qne enfeitam os cantos dos balcões, os-
tentam dclles pendentes riquíssimas colchas
do seda antigas, o que está emprestando fi
cidade um bizarro aspecto di> alegria.

Pelo madrugada houve salvas cm vario?
pontos da (idade c ás C bocas os navios dc
guerra deram as salvas do estylo.

E' já pela ninnbã, quando tclcgrápho, no-
tavcl o movimento da cidade.

LISBOA, 6 (A. A.) — E' desusado o mo-
vi.nento nas ruas desla capital, sendo gran-de o cnthiisiasnío reinante: No palácio dè
Belém o Dr. Bcrnardiuo Machado, presi-dente da Republica, recepcionou, revestindo-
sc o acto de todo o brilhantismo. O chefe
do Estado recebeu então os cumprimentos
do corpo diplomático e consular cstrnngei-
ro nqui acreditado, da magi '.trstura, do Par-
lamento, officiaes do Exercito c da Marinha,
da Escola Militar, altos fiinccionarios publi-cos c pessoas gradas. O Dr. Bcrnardiuo
Machado acbaVa-sc cercado dc suas casas
civil e mililnr, do secretario,, da presidênciada Republica, Dr. Luiz Barreto; dò presi-dente do gabinete ministerial, Dr. Antônio
José d'Almeida; todos os ministros c sub-
secretários. Da parte «lc fora a Guarda Rcpu-
blicaua prestou as continências da ordenan-
ça, emprestando ú cerimonia um aspecto so-
lemnissimo. A' noite o Dr. Bcrnardino Ma-
cbado c todo o ministério assistirão, da lei-
buna dc honra do Coliseu, ao espectaculo
dc gala annunciatlo para hoje.

BUENOS AIRES, 5 (A. A.) — Realisou-se hoje, na Escola Saavcdra, a cerimonia dn
entrega da taça do prata enviada pela Es-
cola Marqueis de Pombal, dc Lisboa, Aquella
escola. A' cerimonia assistiram o Dr. Saa-
vedra Lamas, ministro da Instrucção Publi-
ca; o coronel Abel Botelho, ministro dc Por-ttigal; o inspeclor escolar, Sr. Rcycs Salinas,
grande numero de membros da colônia por-tugueza c varias outras pessoas, O coronelAbel Botelho, fazendo a entrega da |taeavpronunciou um brilhante discurso, eme foimuito npplaudido, respondendo-lhe o iiispe-ctor escolar, cm nome dos alumnos. Emseguida tiveram logar vários exercícios cseo-lares pelos alumnos, qne causaram cxccl-lente impressão aos assistentes.
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Bom | café, chocolate e bonbons só
Moinho 9e Ouro ¦¦W;;:0üsdàd!o contecimitaçoés*

Elixir de Nò*$-- __fe#_ra moléstias «Mp.eUí/i

_Jl.

RI S o sé r e s. I i s a i*ã a poma ri a
a Congopisas

JUIZ DE FÔ'RA, o^A NOITE)' ¦**%K tom*
missfio promotora ¦.aàWtJmnria ído''-CoiiBôrihas
do Campo resolveu -iiãò "ítolisar *iü'ais òrpe-
i egrinaçao marcada'ípáto q"Ma'? âo'corferite.
¦;-»"i ;. ¦¦» <*ii** i ¦'-''"';' ' 
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cnrtfasinflammações doj
íilhoitVÍOÜRA BRASIL

LONDRES, 5 (A. A.) - TeTeírammas "Tle
Bucarest, dc ultima hora,"informara que osrumaicos derrotaram os austro-allemãcs èiri"Fogaras e Sighisoara.

LONDRES, 5 (A. A.) m A situação dos ru-maicos era Rotenthnrn continua muito boa,tendo sido até aqui inúteis ns tentativas dosinimigos para desalojnl-os "dali.
LONDRES, 5 (A. A.) ~ O esforço'Boj auS-

ãT?n%TZ?Aà «ttinBir Fogaras tera sidode todo baldado. Os rumaicos impedem-lheso passo, combatendo com vigor. "V-*^• jr ¦' <m> mò*. qm* _ 
" "'•

n NOS baikàns :1-#...» ___
Qg búlgaros recuam

. LONDRES, 6 (A,Xy ---Ds búlgaros era'-... 
çuarara todas as.posições;«jtie tinham, desde? Krusliogrnd até Vijcplnnind.; '

LONDRES, :5 (A. -A.) •— Os frahcd;sérviosatacam comiviolcncia os búlgaros que estãocm Lenali, na fronteira'grèco-scrvia,
Os italianos em Santi JQua-

ranta
.. LONDRES,' 5"IK^S.ys^Oi italianos, trepem!de oecuparem "Argyrocastro, entraram'-cm

Saiili Quaranta, oecupando a cidade-
¦Be*

^ Prngniiyalií^ »? |EIJr^ vAtribuide» u___áç__ Pedi* Meacyr.

O ministro da Guerra
rssoivs tomar medidas

Km aviso de hoje expedido ao cliefe do
Depnrtnmeuto da (luerra e ao direelor de
Knudc, como solução ao offielo do director do
Laboratório Clilinleo-Phiirmnrculieo Militar,
tratando da prisão de dous indivíduos que
apresentaram um pedido de medicamentos
com a nsslgiiHlurii de um supposta 1* tenente,
o general ministro da (luerra resolveu tor-
«ar extensiva ao dito laboratório a doutrina
firmada pelo aviso n. 505, do 3 do abril do
anuo passado, que estai ucs

1") O fornecimento de medicamentos s6 se»
ra feito mediante receita medica;

*•) desde que preencham as formalidades
estabelecidas para o reccltiinrlo e quando na
guiiriilçiio haja médicos militares,

i «f a», i

Empréstimo francez
S'/, 1016

Dc hoje a 29 dc Outubro próximo o
Governo Franco* abrirá a subscripçSo dc
um empréstimo aos juros annuaes de
5 por cento, destinado ás necessidades da
Defesa Nacional c ao qual todos os Fran-
cezes c todos aquellcs que aspiram ao
triumplio da causa que a Trança defende
não deixarão de subscrever.

A cniissão foi fixada ao typo de 88,75
por cento, pagavel cm quatro prestações:
Frs. 15. no acto da subscripçiio.

em 16 de Dezembro de lOKi.
cm 16 de Fevereiro dc 1917.
em 16 dc Abril de 1917.

Frs. 23,75
Frs. 25.
Frs. 25.

Du Francisco Eíras ) cB{ftN1#
docente da Faculdade—2As 6 horas) 0 U VI í)OSA Clinica «Ia manhã — as 10 horas—continua, comosempre, franqueada a qualquer doonle epie deseje diini-uuicão elo preços. IUia S. Josó ... GÍ.

"'"" > ' Sg|aB»- I"——¦-' ¦¦

âfrolDelâdores
Uma creança de um anno e

pouco foi a victima
... de hojs

- - A menor Ormindn, de um nnno c melo (fcednde, foi nlropclada, boje pela manhã, poruni caminhão; na rua da Gamboa. O carro-eeiro clíicolcoii os auimaes e fugiu ú acção
da policia.

Orminda, de quem os pães moram aquella
rua n. Ü7, foi, cm estado gravíssimo, paraa Santa Casa, depois dos primeiros curàti-
vos recebidos na Assistência.

¦ees»

Frs. 88,75
Nesta base a renda liquida é 'dc 5,63

por cento ao anno.
.Os stibscriptorcs que pagarem integral-

mente no acto da subscripção receberão
uma bonificação dc Frs. 1,25, o que rc-
duz o typo da emissão? a 87 1/2 por cen-
to c eleva a renda liquida a 5,71 por
cento ao anno.

Os juros serão contados a partir dc
15 dc Novembro dc 1916 c os cotipons
serão pagos trimestralmente cm 16 tle
Fevereiro, 16 de Março, 16 dc Agosto
e 16 de Novembro dc cada anno.

Este empréstimo não está sujeito a
imposto algum e não poderá ser reem-
boisado antes de 1 de Janeiro de 1931.

As subscripções serão recebidas sem
commissão ou qualquer outra despesa no
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Esquina da rua da Quitanda

0 Senado divertida

m ii .

Mme. Wencesláo Braz
Continuam a accentuar-se, felizmente, ns

melhoras no estado de saúde da iixina. c?-
posa do Sr. presidente da Republica.

Pelo nocturno ele hontem chegaram n esta
capital, vindos de Itajubá, os progenitores
de Mmc. Wencesláo, que a vieram visitar.

__a_a_____

Emu!sãodeScott
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VOSSAS
OREANÇAS

O Sr. Pirss prende a atlea*
çio do seus paras por

mala da uma bora
O Senado apresentou lioje um aiperlo cm

completo desnecordo com o tempo enfurru*,-.
cado e triste. O (ir, Pires Ferreira dissipou
o "splocii" do seus collegu*.

A sessAo foi aborta a hon» regimental e
presidida pelo .Sr, Urbano Hiutos, Lida «¦ ap-
provada a «cia «ntorior, ..nssou-se no espe-
«lienle, que enroecn de importância. O Sr, 1'/-
res Ferreira pediu enlão a palavra pina sç
oxplicar e contentar o que disse um jornal dp
hoje sobro cllc, tratando do seu projecto so-
bre a reforma compulsória dos offlclncs
Uraduados. O seu intuito mio foi ser «gr..-
«lavei ao Sr. minislro da Marinha parn este
dar Informações desfavoráveis ao projeclo de
aiuulstia ampla aos rcvollosos de ln:i:i, o
principal inovei do projeclo foi favorecer ..»
leiiontc-coroncl tinstello liranco, rofonnatlo
coiupulsoriumciitc cm julho ultimo.

lleaffirma que osse projecto Inu economias
para o Thesouro.

No decorrer do seu discurso, porém, o Sr.
Victoriuo Monteiro o aparleou com fclici.
dade, provocando do Senado francas c gosto-
sas risadas.

Sobretudo, insistia ello para que o Sr. Pi-
res lesse o final do artigo cm questão, o sc-
nador plaiiliyinsc mio leu esse final, 'iiuluii-
do do caso esquivou-se de ataeiil-o, atirando
a responsabilidade para o seu informante.

Outros senadores, dentre os quaes o Sr.
Azeredo, insistiram com o Sr. Pires, e o Sr,
Victoriuo, censurai.do-o por não atacar o jar»nal, disse-lhe:

r—V. ICx. não ataca porque tem medo.—Nunca tive medo dc jornal, responde O
Sr. Pires, zangado.

K assim, falando ora da nmnislii, ímpia,
ora du reforma compulsória dos g>. .mulos,
S, líx. esgota a hora do expediente c requer
piorog.icão, no que 6 .'.(tendido.

A\s vezes voltava a ler o jornal e lá num
lopico o escriptor o chamava dc "velho", ta-
bo dc guerra. Protestou contra o "velho" ofez espirito com isso. Afinal, depois ele umnhora e meia de oratória complexa e naquellc
estylo todo seu, o Sr. Pires termina proles-laudo contra o epltlicto dc bajulador, e seu-
la-sc.

Pussa-se, enlão, A ordem elo dia, sendo cn-cerradas as segundas discussões «los proje-cios que figuravam nu ordem «Io dia de luin-tem c ninis as segundas discussões dos pro-jectos mandando conipreliendcr nos favoresda lei ii, J.807, ele 1DU7, de accordo com o dis-
posto na dc n. 2„81, de 28 dc novembro dc11)10, como furricl Manoel José dc AlmeidaCarvalho, veterano do Paragüay; nülorisan-do a mandar contar ao 1» tenente OclavianoCavalcanti a anliguitlndc do seu posto, i.oractos dc bravura, de 15 de novembro de18!)/; proposições da Câmara que abrem ocredito de 57:li92-i>R00 para pagamento elo queo devido no Or. Jcronyino ibintisln PereiraSobrinho, cm virtude dc sentença judiciáriac que concctle seis meze3 dc licençn paratratamento ele saúde, a um trabalhador de 1"classe da E de l>. Central do Brasil, comdous terços da tiniria.

O Sr. Pires Ferreira apresentou a esta ul-lima proposição uma emenda concedendo to-da a diária ao referido operário

'POUR LA NOBLESSE-
r.ova c IjanUiin man-.-. dn cigarros nconillclonadoi cm de-canil» c dlJlincliis ralsinliai (le 20 Hghrròs puMoS romfiiinos uncitl.ii.-3 escolhidos o çoinblnados. cnlro as inclliohü-

i|ii:ili((;itir.-i

|PUEÇ0 1$000 A'Ycnd,,porloda.',|Mrle.
CIA. SOUZA CRUZm***y****yM**Ti*^t*m*****.*K.*m*m*tmss,'A tz maa___ae ae_a__rt_e___a_agga_i—————— -u—«caos*—:

A festa militar da Marinha
foi transferida

Sabendo o Sr. almirante Alexi.ndrino quéalguns dc seus amigos da Marinha promoviamfestas para o dia 12 elo corrente, data do seuannlversario, pediu-lhes que desistissem des-tas intenções.
Os seus amigos disseram-lhe que não setratava dc uma festa conimuin dc nnnivcrsa-no, mas sim da que coincidiu com o termo'daactividade militar elo almirante; que olten-«lendo a esta circumstancia especial desejavamfazer uma festa militar cm boina tle quemtantos serviços tem prestado á classe e in-staram com S. lix. para não sc oppôrlim virtude da resolução do Senado, (linidoa verdadeira interpretação â lei da compul-soria, que, uma vez approvada na Cani ara: fa-ra com que S. Iix. continue ria netiva a ra-zno preponderante da lesta projectada deixoudc existir c S. Iix., aproveitando o ensejo, in-d.cou a data de 19 dc novembro, fcsln da banieleira, como a mais apropriada à uma feslivi-dade militar.
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Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistas. -Largo da Carioca 8, sobrado.
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As comniissões da

de
do

finauças
Sr. Ga..

;, --¦'..'. FINANÇAS
Rcuníu-so lioje a cqminissão

da Câmara, assignando parecer•leão Carvalbal, autorisanelo o credito de 870
contos, pelo Ministério da Guerra, para a
.produeção de munições de guerra, reparos
de material bcllico e fabricação de arma-
monto portátil nas fabricas e arsenaes do
Ministério da Guerra.

O Sr. !Uberto Maranhão pediu informa-
ções ao Ministério do Interior: sobre n sub-
venção solicitada pelo director do Çolicgiode Salesiaiios da Bahia.

Foi lido c nssignado parecer do Sr. Jua-
tiuiano de Serpa mandando devolver ao Sr.
João de Almeida Rodrigues, afim de que se
dirija ao poder executivo, o seu requeri-
mento e papeis que o acompanham.- •'

JUSTIÇA
Reuniu-se a commissão de justiço",'soba

presidência do Sr. Cunha Machado.
Foram lidos e assignados: redacção para

a 8". discussão do projecto sobre radiogeü-i
phia e radiolclcphonia; pareceres — do Sr.
Pedro Moacyr favorável no projecto que con-
âidera dc utilidade publica as associações
que concorrem para o melhoramento da raça
eqüina no paiz; do Sr. Gonçalves Maia, fa-
voravol no projecto que providencia sobre ai
nomeação de firan commissão para estudar
n reforma ortbographica; do Sr. Arnolpbo
Azevedo, deferindo o requerimento cm queOlivio Alves Guerra pesde Aposentadoria; do
Sr. Cunha Machado, ;sobre o requerimento
de João Gonçalves Dias Sobreira, pedindocontagem de tempo.-

O projecto de-requisições/militares foi dis-

t
_i£Ú3_--»^*-.

Uma nomeação na Guerra
Por acto de lioje o general Caelano dc

Faria, ministro da Guerra, nomeou o capi-
tão Luiz. Affonscca membro da commissão
tcclinica mixta dc radiotclcgrapliia, na vaga
do major Alipio Gama, exonerado a pedido,-

¦ 
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DAS 2 EM DIANTE
TELEPHONE CENTRAL 5.735
» «ates* '

O luáo tempo fez suspender os
exercícios tias fortalezas

Em virtude «lo môo tempo c da cerração
reinantes, os exercícios da fortaleza de São
João, cujo programma já publicámos, foram
suspensos desde hontem, devendo recomeçar
amanliã.

Também amanhã a Lage iniciará os seus
exercícios ele artilharia pesada, cumprindo
assim n parte que lhe cabe nas manobras
deste anno.
¦— ¦—¦¦' • ¦a<CE&*1 t ¦"¦ '¦ ' ¦¦

«'POUR UA NOBLESSE"
Nova o finíssima marca do cigarros «condicionados em elo-

ganlcs o dislinclas caixinlias do 20 cigarros manipulados c»m
fumos orlonlaès escolhidos o combiiindos cnlro as melhores

qualidades.
PREÇO 1$000 A' venda por Ioda n parle.CIA. SOUZA CRUZ

¦aBBá_g___B____fl__awHBB__aB8a
•mo**

Marinheiros em terra...
Bebevaim demais

Alguns marinheiros do cruzador ingiez"Ametbyst", ora cm nosso porto, hoje cm
terra, talvez por causa da chuva, beberam
demais e sc fez necessária a intervenção dn
policia. Os marinheiros foram presos para
o Io districto policial, «me se communicou
com a policia maritiiria, a qual, por'sua vez,
requisitou uma escolta do "Ametbyst" parareconduzii-os a bordo.

44S#___

Quereis apreciar bom e puro café?
Só o PAPiàQAIO -

ELIXIR DE NOGÜB1RA — Grande Depurntivo
dó Sangue

mos*-
O general IVlesqulta apré-

senta-se
Esteve hoje iio Ministério da Guerra o

general Mesquita, que sé apresentou ás altas
autoridades militares por ter crae partir
para n Bahia depois «Tamanha, onde assu-
miíá o cargo de commandnntc tia 3* região
militar.

Mel Eslrella,. o melhor de abelhas,'Prata ioU Âl_nc«r.-

O CAFÉ'
O mercado de café apresetltou-sc hoje umpouco mais fraco, cotando-se o typo 7 aos

preços de Df-700 e 9Ç8Ü0 por arroba. As ven-das do dia sommnram 12.168 sáceas, sendo7.985 pela manhã e 4.183 no correr do di/>A Uolsa de Nova Vorle, que hontem fechoucom alta de cinco a oito pontos, boie abriuem baixa dc .dous a quatro pontos. Hóiilcinentraram 13.840 suecas, embarcaram «.15!»e ficaram, cm "stock" 346-,6'48 suecas.

Dr. Pimenta de Mello- -
n. 5, ás 3 horas. — Hcsid. Affonso Penna ri; 4'J

Ií11ri ilól
Ourives

Uma questão de vinhos
hespanfíoes por via

diploEíiaíica
IndemnSsaçílo de cincoonía

msa pesaías
Ao Sr. inspector da Alfândega foi, hoje, en-caminhada, pelo Sr. ministro da Fazenda/uniarepresentação do Sr. ministro da Hespanha

a qual alltide á "abrienção" de vinho liespn-nhol no Brasil. S. Ex. diz que recebera ü;/Sr, ministro das Relações Exteriores da Hes-
panha uma reclamação da Asociacion dc Vi li-cultores Rinjanos contra a ninrca rcííiyt.iclíi ele.
que usam R. Lopcz ele Hercdia y Covas Hároc que, aqui, fora registada por Eérhantlcz yAlvarcz, de nossn praça. Protesta o Sr. mi-nutro ela Hespanha contra o abuso das ma:'-cas do Rioja e Claretlc fino, usadas pela firma
de nossa praça Fernandcz y Alvarcz. Attestn
ter a propriedade sido constituída cm Hespa»nha em 1883 e termina pedindo a punição doafalsificadores pelos Iribunnes brasileiros c aindemnisação dc 50.000 pesetas.

Dr. Alfredo P-inhe.ro - ^pdoenças elas senhoras, vias uriimrius. Applica o 914 Neo»salvarsan. Cons, 75, Assomblóa-l- amliir. Telcpli, Ccnt,3.0S0. Ilosiel. 8ii, N. S, Copacabana. Teleph. Sul 1.823.

A questão dos estabüSos
O prefeito é íminiado da scír

. tença do fidz .da Primeira
Vara Federa fl

O prefeito deste Districto, Dr. Azevedo Sn-
t'ré, foi hoje intimado, cm virtude dos manda-dos dc manutenção de posse concedidos pelo
juiz federal da 1" Vara a diversos propricta-rios dc cslabulo, a não mais turbar, com seus
actos, a posse dos referidos proprietários, sob
pena de, pelo desrespeito no mandado, pagara quantia tle 1:000$, de multa, a cada um dos
lesados, c, ainda, para, dentro ele cinco elins,
vir a juízo declarar o que houver a bem dou
interesses da municipalidade.

1 i ^frfi_» a—, -_____— 1

Dr. Hilário de Gouvêa-^ Z
riz c garganta. 2G, Assembléa, tias 2 ás 4, A's séguni
tias, quartas e sextas.

-*-«*«»=»
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Oüibs, ingiez.—Tclcpliono
834, Central.—Una S;tnla"iuzia, 202

Üãf



A NOÍfr-pug^

I

.-^-.-»*»«ft»lll"«' ««l»"llll- li UHWIWiWl—mmi^^^^^^Ij^^J*' . ' ••

i VÃ*-- 
^^^^^^wxTl^'**l**T*''*'*" . ¦ -'••'••'•¦¦^i^^iyMiLTr**"*^*''"''^^,,'^^ n»—iim- .„ •-«•¦•¦»¦»'¦»•»»•»'*»->'*'» »;*•»•*>•»*-*•. «#

,„—-r—-.—'-*f*r»v- '^yKW,—^____£__ " * — —- ——*******~^^r.M^ - "E,"i5!—SS—.4^wír*í*',''"T™^*5í*"'5"'?''""''''''^^ .

''«âfiWí.». - ¦ '- — *-

.«»^«al ^¦•p^**l¦•^¦-B*¦¦,•** "'?¦¦¦¦¦ i ¦¦!¦ ¦
i|(.aiH'U'5Tt;Lr-r.í'AMMAS

,- flDOS CoRR^f^OfríTES,,
Uí-pCIAo^] NOITE
cxTPKMor? r-.-ir-rjvico

I
\

SCflílflflli
:i

L_
0'chcfe (le policia reforma

\>
o despacho dc mil

A,

• x«v <'

lí'

Jíl

vivimia
jirn

gado, desclassificando
um delicio

um caso escandaloso esle eulre o I)r.
iiine Mello, delegado de pillleill, c o
êllno l.c.il, respectivo chefe, Dous in-

cujos nomes nüo nos foi possível
ram presos cm lula corporal, Leva*

, nela foram autuados. Depois, ve*
:. que um tra vlcllinti e oulro nfigrçfi.
iovo processo foi forinndo, cm que a

passou a aceusado c vice-versa,' 0' n, era que aquelle linha nltn pro*
n Sr, Anlonio Carlos, lambem se lu-

/'.Icressando pelo caso o coronel Mcira Lii.ii,
IK iiiovcnim-so os mandões, Indo o caso im
! raiiliecimcnlo do chefe dc policia. HocursoJ
Iforam interpostos pelos udvogodos do ac-
|ci!í.u!i> ao chefe de policia, (iluda mais por*! (fnc ani os interessados, o delegado

ficara o delido como tentativa de mo"-
[te, quando, no máximo, seria um caso dc of-
} Tensas pb.vsicas leves.

¦' Indo o Dr. Albuquerque Mello presidir u
} Inquérito da Colônia Correcclonnl, o chefe,
[.na sua ausência, tal como um juiz julgador,
i deu um "sentença", nttcudciulo nos recursos,
["reformando o despac1,o do delegado; par
j classificai? 0 delicio .orno o""
{Jcvesi...

Ao que parece, o Sr, Mcira Lima vae pro*riu:;:', de accordo com o promotor pública,
f))r. Andsé Pereira, promover n responsabill*
idade criminal de quem a tenha,' >-• «0}Si»*— ¦

•Os ©pç-aHaontos usa
a guerra sttftAaiiíaa

iffcnsiis ph.vsicas

[Um eongresso de director
res de jardins?: Eslá no llio o direcior dos jardins dc "Mon-

levidéo, de passagem para os listados Unidos
jwule vae com o fim de assentar ns bases dc.um congresso de direclorcs de jardins dns
[duas Américas, a renlisar-sc no Uruguay. O
[nosso hospede esteve boje em visita ao Dr.Julia Furtado, percorrendo, depois, os nossos
[logradouros,

, •--<CX írs—»— ——___

08 PF«s à

O senador Epilncio Pessoa foi hoje pro-
[curado no Senado pelos prelorcs Drs.'Álvaro
JJclford e Duque Estrada, que lhe pediram
pnni especificar na reforma judiciaria a dis-
posição Im nando vitalício o cargo dc pretofda primeira recoiiducçfw.

nttendeuO senador parabybono
líSo e lhe fez sàbtir (pie
[especificada cm emenda
flix. ao mesmo piojcclo.
•*•"•' " ¦!"¦'¦ ¦.¦¦¦ -1—~vBíQ £.t»

a comnii'!-
essa medida já eslá
apresentada por S,

Tornaram-so multo Con- \sas as rolaçOos odIpüos listados Unidos o aAHomanhu
PARIS, O (A NOITE) - A <NovaGazela», <!c Zurfcli, di* estar Informadacio boa íonlc qtie o embaixador dos Es-tonos Unidos cm Berlim, Sr. Gcrnrd,

partiu para Washington afim do com'munlçar de vivn voz ao seu governo qualii situação existente entre a Allemanlin
§ °-\ tslados Unidos, pois, o governode Berlim ameaça recomeçar cm brevea guerra submarina com toda a iritensl-dade.

O governo de Berlim teria feito sen-w ao embaixador norte-americano que aAllemanha não podia, cm vista da suasituação militar c mesmo da situação
política interna do Império, proseguir na
guerra submarina com a moderação des-les últimos 'mezes.

Foi por causa desta declaração que asrelações entre a Allemanha e 03 Es-latios Unidos sj tornaram subitamentetensas c o embaixador Gerard julgounecessário abandonar momentaneamente
o seu postei c ir a Washington entender-se com o presidente Wilson. , ¦¦'

ÉMtaswa

© noivo 'tjãffl Bnètóa

05 interesses do c«ifi-
mércio

iflc'-.¦Uo i. egociatiíes ã-z moveis
rêuueiii-se a tomarem

medidas

m

V

i. Começou liojc a ngitor-se na defesa de seusjiiieresses o cõnimercio licito de moveis. Osãlegociaiites dessa especialidade, que já vi-
Jilinm sentindo os cffcitòs de tuna concorreu-
teia illicita, que tal é a alluvião de vendedores•iinliulantes, sem licença, encorajados pela
campanha sanehdòra (pie esla folha encetouna dias, rciiiiiram-se hoje. em assembléa de-jdicrativa, para discutirem e assentarem me-

[ilidas defensivas.
A grande reunião foi rèaÜsadn á tarde,Uimiia sala do sohràdò da casa de negocio ánia Visconde du Rio Branco n. ;iõ, e foi jire-

pálida pelo Sr. Affonso Costa, secretariadoBiclqs Srs. Frederico .Rosa c .Silva e Manuelílourao.
i A' reunião compareceram, não só grandeliumero de negociantes de moveis como os ad-
/vogados para esse fim convidados'. Foi postoSMii discussão o assumpto, no sentido de seremti- 'm esclarecidos o fim dn reunião c as medi-«as que deviam ser tomadas.' Tomaram parle na discussão diversos cava-
pncinjs, rcférindò-sc todos no n.elliodo desleal
ps seus concorrentes, lia armarinhos de tur-
ps que têm nos fundos depósitos dc moveis,
para os vender a prestações, á entrega na ca-
fii do freguez, sem pagar ás devidas'SH.i ninda

A formidável reserva
Hirjfa.BEGu tJas aluados
LONDRES, 5 (Havas) - O <!DaiIv

Teiegraph» publica o seguinte telegram-ma do seu correspondente cm Paris arespeilo do novo empréstimo francez:«9 segundo empréstimo de guerra daFrança vae ser lançado debaixo da per-spsciiva do mais incontestável suecesso.
O povo francez continua a levar sérha-

nalmerite ao Banco dc França, ouro naimportância de sete milhões e meio defrancos.
As reservas curo existentes nos sttb-

Icf.ancos do Banco elevam-se a<*ora amais de quatro billiões e meio cie fran-
cos, importância essa á qual ha ainda a
accrèscehtar mais quinhentos milhões dc
francos cm ouro acíualmente existentes
no estrangeiro c que naturalmente vol-
tarão ao paiz.

No Banco imperial da Rússia ha re-
servas no valor approxim3do de qitaírobüliões dc rublos ouro, e, no estrangeiro,
cerca dc cinco büliões, também em ouro.
Alas não 6 tudo. Aiém do ouro existente
na Grã-Bretanha e do que circula cm
todo o irnnienso império britannico te-
mos ainda o «controle» da extracção
do precioso metal na África do Sul. Ora,
só o valor do metal extrahido no Tràfís-
vaal desde o inicio da guerra até ao
fim deste anno orça por cerca de dons
billiões e meio de francos, o que é mais
do que todo o ouro cm barra e ainoe-
dado que o. governo aliemão diz haver
no Reichsbank para cobrir a sua enorme
circulação fiduciaria.»

Uüft LONGO DISGUiãSO
CO Sft. HKBAHOR

NASCIMENTO •
• 0 Si*. tlcjitiTmlo Nleínor Nasclmenlo bc-eiimiu lioju a nIIentão da Cnmara discorreu-«o lon«iimciil« holue n sltunoílo fliiaWoIrn dójiaiz, emlioiii fonfoiiwuao a Iraitscendüncla<o tisMimplo e o sen receio dc tioiieear a lo*do momciito, vendo a íiiIcIIIkciicIii rolar ne-os iili.vsmos dc flniinceini nrofunaewi. Por-iirlin-i.c «or ver tjito os propósitos dos diri-HOlUOg í,.u» eumlialliliis jitilOs jirojirlos dlrl-(.entes I»rovn esla asserção lendo trechos dorelatório do Sr. ministro da Fazenda, c de-leiiüo-so especialmente naquellci onde o Sr..al.^ciiis du i;uc as rendas alfandc;,'iirlii.sliniiiiiiein polo desvio da receita milillea, Ia*inir, por falia dç mccniilsino flscnllsndor, Nooil aiilo, npçzar dc dizer Isto, o Sr. ministro:'° leiiiliroii de apresciilar'iima só "me-

(lida que procure aperfeiçoar nosso niinare*11)0 fiscal. Comboio o orador o fncló dé se-rem c(jiiscrva(|iis tarifas prbloccloiilslos paraIelçriniiiailas ludus rins i.idivid.inlisadns, com

•i. *'. l\m ',' vmmmío do (lescqiijllbrloosiiitnnle <l« adopçlío de um systcirtn rcnel-ido por Iodos os economistas, a não ser ne-los da commlssfio de finanças.
j Faz uma snie dc consIdcrnçCes cm torno(os íieneros dc iirimeira necessidade, dereu-dendo n reducção do» respeclivos rcíos emoslra.ido o (1.l;inlo e má ,, nolltlén <i ic osprocuro encarecer, esquecida dos impostos ce« iiçcocs que pesam sobre o fuuccionalismoPibl.co, dasse ngora cbndemnndn o n serioI'.m KcgiiK n passa n fazer uma rápida ana-yso dos males do nroleecionlsmo, citando a -oridades na nialerin, c constatando co, íris-teza mio a pretexto de obter rendas fiscaes, n

fina,rdeÍ,"IM:,e.,fín!!!H!,S tlè" Cn,,U' ««f-ladS
íicélonisnío " Um nu-W«»-*o do pro-

I.é Irãboliios da commissão dc finançasmostrando o quanto a mesma, soblomento li's irada, favoreceu todas ns emendas que prc-.ideavam a massa da populnçfio, no critériosyslcmntlco do beneficiar os opulentos"';,/ ;. (.amara unia copia de exemplos,

ümbotedepÉite]
iconta

<m^ Í
. Üuçira piiRarnu' esle clioquo.• « Indnlduo, quo lílo vultuoso pntfóntonlo so-licitava '(ífiil contosI) era liem npossondo, cor-icctameiilc vcslldo, com ar dc luin Inslftlladblia vida.1 Mas, apezar de tudo Isso, o Wxn do bancoUesconfjDU, O chequo era de miho liniico Iam*liem ostranaclrb e tombem mullo importante.A npTUircncIa (lo titulo cia exeellentc. UmnIraceao porem, 210 réis, quo fazia parlo doclieqne ftij o iionio de pnrlldn do suspeita.

i 
"•'}*•¦,.? tllt"I"(; nmnvio tiuilo\ ja visa-uo, o loglllmo? . -•'• • — ".!-'.-...„"..'«.¦«..••,
—Um niomenlo, ' \
Urijil a bocado: ,.-«—*rf*w- -*N • - '¦'¦•;.-Trli' o banco tal? Pois iiüo póssilmos clie-quo lionlium com esse numero e esse nomeli posilivamenle falso.
As primeiros providencias Já haviam sidodadas. J; por isso o portador do cheqüó foiproso cm fln/frante c levado fi policia. A po-uelo, enlrotniito, está resolvendo o caso cmnbsplutp segredo de justiça, a pedido dos In-Icressadns, o nogou sobre elle quaosquor jM.foriiiaçoqs. O fado foi muilo divulgado cmrodas da praça, ft \ <¦-."¦¦ —í-yvT*'" - ' • ¦ iíV >¦

¦..'.•.: ...'.¦"¦. >—*S0t*»-«  
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0 escabroso contrato
Meisel

dentre os qunçs nvu „ llo luslia 50ure 01)jc.
S?*V*.'-Í?2 <!rino e ,!na«l'ensnvel, como j u-nlios de algodão, camisas, ccroulas, meias, etcc os confronto com o repulsa do commissão íemenda do Sr. Ephigenlo Sallcs sobre d 

"r-
linienlos que seriam taxados cm 100 réisalem disso, neceitou a com missão taxas sobrea nirinleifía c o café torrado, sobre a qual cár-m «mo receita de 1.800 contos, no passo , ciçchassou a emenda que onerava os vinl osalcoólicos c as cartas do jogar.Assim, julgou o vicio intangível: e rcsbl-vcu onerar o gênero indispensável ú vida fá-zendo o operário cada vez mais miserável cmais pobre, nrrancaiulo-llic o conforto, a liv-gicne e a nutrição. ' *

1-avorccc a industria com o augmenlo da la-xa aduaneira, que eleva a percentagem dc55 t c encarece n vida dc toda a Nação paracom o sacrifico também do commercio cn-riquccer a '2 ou I mil felizardos induslriacs(.oncluiudo, diz que podem fechar a Naçãodentro de uma muralha aduaneira bastantealta, para impedir ciue o transbordo da mor-cíidona estrangeira, «aratcio a nacional, masnao podem levantar uma muralha bastantea'V-',-p:,r:i.ín,I'ctíil' fl110 n K"São observe que a
política financeira se está fazendo cm provei-to dc uma íinica classe c •,,.,., i custa de todas asoutras, militares, civis, commcrcianlcs, iá co-ir.eçam a ver claro c a protestar contra ta-nianbo esbulho.

—•—<»B»»—»  ¦ ,

Transferencias, permitia e
nomeação na Prefeitura

,0 Sr. prefeito, por acto de boje, trnnsfc-rui os agentes municipaes Antônio Moreira
, Ü, C?slSS. ];"!,!'' <l0 *' 'l-'l'''clo (Lagón)ara o 1!)' (Inhaúma); Josó Alves da CruzMios, do 1/- (Kngonbo Novo), para o 8'(i.atíoa), e br, Macedo Júnior, do "il" (Jaca-renagufi), paro o 17" (Engonbd Novo).í>. Lx. íiúincou para subítiluir o agenledo Jflcarínagufti durante o feu impcdinien-to, o Ur. remando Pires Ferreira?''

O Sr. preícilo resolveu coiuedcr a permularequerida pelos Drs. Manoel Mario I^unizl'reire e Luiz Gonzaga Soares Dutra, eslécliimico especialista da Inspcdoria do Leitee aquelle medico microscópislo do serviço sn-niliirio do Matadouro de Santa -Cruz. "
-«-oi»»-.-

comoiíssoes do Se

A historia complicada de
uns autos esquecidos

em um bonde

I
fl

icençasi concorrência deshôuesta de;se
|tinilnitantos que, como bem disse A NOITK,
£em um nsó licença, capalham-sé pela cidade''
/(• delia lnzcndo-se valer quando levados ííWgencia da Prefeitura. Ha ainda outras tân-H.as praticas cjuo redundam não só em prejui-¦p dns negociantes honestos, como dus pro-"prios_cofres do municipio.

I Deliberaram, assim, nomear, dcnlre'iodos,Wima commissão que oriente os seus advoga-
jflos, para o fim de ser conseguida do Sr. pre-lei,o desde ja, uma circular eus agentes, noLçeiitirto de serem tornadas effeclivns, com ri-ffipr, ns leis municipaes nesse sentido, c assimptscalisados os direitos da Prefeitura e dos nc-Eoci.-mtes que pagam os pesados impostos.¦A mesma commissão teve podéres para or-inisar unia aeção mais accentifada, pela col-ict.mdade, no intuito de obter medidas, comoi estão hoje em Pernambuco, c que jA vi-liam sendo executadas cm Buenos Aires, taes•mo a carteira dc identidade junto h cadalima licença para o amluilante, de modo a não
}er lesada a iiscalisnção.
j .Deverá ser obtida também do Conselho Mu-mcipal a_aggrayoçõó para as casas de vendas
{• prestações; ta] como já acontece com iis ca-
fas. que alugam inoveis,
í Pur Um, á proposta do presiderilo da assem-
fjlea,Jív Affonso Cosia, foi approvado porunanimidade um voto de louvor a A NOITE,W'ie, como em outros casos, movimentou n"canipanlin a favor dò connvier

Foi lia tempos denunciado pelo 8o pronto'-tor publico o advogado Albino Guimnrães,
por ter, no dia 7 de março de 1*914. recebido,
em confiança, do escrivão do 2" offieio da 2"
Vara de Orphãos, Dr. Bizerra, os mitos de in-
venlario dos bens de D. Marianna Henrique-
La Gomes, acompanhados de appcnsos, e não
os haver restiluido, allegando que os -tinha
emprestado a terceiros" c, depois, que os per-dera, ao mesmo tempo que se verificava ter
o aceusado feito ameaças oos interessados de
consumir os referidos mitos.

A propósito foi aberto inquérito na policia,
tendo prestado declarações, além do escrivão
acima citado, os interessados, herdeiros cie D.
Marinnna, Maurício Coelho Gomes e Luiz Coe-
llio Gomes ile Lacerda, que fizeram aceusn-
ções no denunciado, ctijo intuito, fazendo
desnpparcccr os autos, criCcvilar a constata-
ção do alcance dado pelo coronel lgnaeru d"
Lacerda, na queslão da tutela de seus so-
briniios.

No summario de culpa prestaram declara-
ções o escrivão de orphãos c um escrevente,
além das testemunhas que já haviam depôs-
to na policia c que em juizo modificaram seus
depoimentos, negando quo houvessem sido os
autos extraviados. O aceusado, defendendo-
se, disse que os havia perdido cm um bonde,
nins já se havia promptificado a rcstaural-os
á sua custa, etc, c lul...

O juiz Dr. Albuquerque Mello, cphsideríiú-
do tudo isto, impronunciou o aceusado, cm
despacho de hoje.

Agora, os interessados que esperem pela"restauração"...
—— -,¦ —, a '•••gfofr*-* ii i ¦ ¦¦ ' —

Estiveram reunidas hoje no Senado nsçommissocs de marinha c guerra e legislaçãoe justiça. 4
A primeira, como sempre, resolveu dc por-Ias fechadas. Nella se falou da emenda apre-sentada pelo Sr. Pires Ferreira ao projeclo dcamnislia ampla.

_ A commissão dc legislação, com a presençaaos Srs. Francisco Srillcs, Gonzaga JayíneI iiymundo Miranda, Ribeiro Gonçalves " 
Ar-Unir Lemos, c sob a presidência do Sr.' Fpi-lacio Pessoa, tratou mais uma vez das éiheh-das apresentadas no projeclo de reforma ju-dieiaria.

Não houve pareceres.-
i iirjfr*»» ¦ 
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i G. em sessão 
'semanal

Como dc costume, reuniu-se boje, om oes-sao semanal, a directoria da AssociaçãoCommercial. Após a leitura da acla e o ex'-pedientf, o Sr. Humberto Taborda leu 0 re-latorio da commissão encaregada do estudoda reclamação da A. Commercial de Per-nambiico sobre a sellageni de diversas mer-eadorias. O Sr. Cornelio Jardim falou Iam-bem sobre as incongruências da lei do im-
poslo dc consumo c apresentou uma rocia-moção sobre a duvida opposla á entrada aquide .gêneros estrangeiros, fim tòhío-viagehi..or. Estados, por falta de guia acompanliitn-
do a mereáuQiia jú despachada para o con-sumo, como suceedeu í'om uma pequena re-messa dc 2ü caixas dc agua.de Viciiy.Aules de. terminar n sessão o Sr. Dr.- Fe-reira Lima, presidente, declarou que csf.Vnoite os Srs. Affonso Vizcu, Humberto Tn-borda e Cornelio Jardim terão ooensião deouvir o Sr. Baptista Franco, que, cm sua rc-sidençin, lera o seu estudo sobre a revisãodas tarifas aduaneiras, a que nno é estra-nho o governo.

Uma aeção, para reclamar
um seguro, julgada im-

procedente ?¦:•
Perante o juiz federal da 2' Vara grõnózuma ncçao contra a Anglo Sul Americanapara que esla fosse condcmíiada a lbe pagaro seguro de 20:000.?. (Jue. em uma sua ano-lice, mandou averbar para cobrir os risebi.dc ujn carregnmorilo de sal, embarcado nopontuo 'Petropolis", 

em Cabo Frio, o Si".José Pacheco dc Aguiar.
Em sentença de boje o juiz, Dr. Pires eAlbuquerque, julgou não provada a ncçíínpor isso que o ftutor não provou, como 

"fbc
compelia c exige a lei, que, de faeto, era pos-suidor da carga referida, nem tão pouco quea houvesse embarcado no vapor citado e noreferido logar, etc, visto como — ponderao juiz — é principio universalmente nceei-lo, ein direito commercial, que, cm casostaes, ceve o autor provar n existência c ovalor da cousa, que allcga haver segurado,no momento do sinistro.

-mfQGlttm.

Vamos ter as feiras-
livres

¦ A_ commissão da Sociedade Nacional 'de
Agwçtiltiira, incumbida dc estudar o projectosobre fçiras-livres, que o Sr. prefeito 

'sub-
neltcu a consideração daquella sociedade,V,-teve reunida hoje, ú' tarde, nn sede social,estudando detidamente o assumpto.Depois dc examinar osso projecto, a com-missão foi de parecer que com algumas pe-quenas modificações o projecto pode ser L-provado. Disso oi dado conhecimento ao pre-sidente da Sociedade Nacional de Agricultu-ra, que anianliii vae bfflciar ao Sr. prefeitoâOPi? .Ç?.nla..do que acabamos de expor"'

' O Sr, Maurício dc Lacerda occnpotl hoje n
triliimii il» Câmara dos Dopulailos, A hora ducxiicdlenlc, para replicar no ultimo discurso
do Sr, Anlonio Carlos, naquclla cusii dn Cun-grosso, o propósito ti» controlo celebrado pelogoverno com o Sr. Charles Mclsd de formei
ireulo de carvão de pedra.

O orador começou por iilflruwtr que ia cor-responder a falia de ficulilezu o de urbanidadedo "leiider". «o declarar quo se iiílo dirigiu aosopnoílclonlslas s.vstcinnllcos, rcponlãnuo asollogasBes sem lmso uu soplilllcns dos incou-tilcloiinlmcntc serviu, Nno llio podem cem.ii-rar o oppõslclonlíiho o tlous governos conso.ciillvos os quo suo solidários t;cm rctrlcçòcs
com esses mesmos governos, (fio oppostos, umlindo ns características da cnscrn.i, com Imlaa coiiscqiieucln dessa origem, com Iodas as \!u.lendas, dabl decorrcutés, cm sua ncçfio. outrocom a violência dos conchavos c dos aceordosdas combliinçOes que se fermentam cm uni,!Cnmaro consllliildn como se sabe, nprovelliidoíinella tontos indivíduos que só lograram alil
peneirar com ns mais dolorosas abdicações,O orador não quer, uo entanto, se' deteragora, noslo ponto, prluhoj que se apresentadigno dc ser poslo a nu em lodo o seu execra-vel aspecto. Cnbc-lhe, porém, neste momentouesfaisbr-ò cqulllbrisuio do palavras com que o"Ic.dcr" du maioria julgou poder embaraçar
a liinpide/. dn vcrdudo nesta escandalosa ne-
goclala da .lohiiMin l.ine.

O argumento máximo do que o contrato Mel*sei c valioso poro n ndmlnlslroçfio reside naafflrmação dc que elle offerccc no governocoda tonelada dc carvão pur menos dous dol*lors do que o preço concilie uo mercado,Nno lia, porém, um preço fixo pura essa refe-lenclfl, de modo que, pela iicçüo de um "Ini.st"
entre os fornecedores de carvão, esses dousdollars o menos podem vir a ser dous dollursa mais que o governo tenha o Pagar ao Sr.Charles Meisel.

O Sr. Maurício de Lacerda desenvolve jies-se sentido copiosa nrgumcnlaçãoj moslfniidò
quão danmoso pôde ser esle conlrnto no era-rio publico. Depois de outras considerações ocradpr passa a se referir á idoneidade do-quclle contratante, que diz ser nenhuma. Mos-Ira como elle era apenas um corretor de ne-
goeios de determinadas casas desta praça fcomo não conseguiu levantar um empréstimode 12 coutos na praça de Santos.

Poise a um inidonco assim que o Sr. AnloniCarlos dú garantia* dc idoneidade openns porhaver depositado GO contos dc réis comocaução, no Banco do Brasil.
Esta quantia é ridícula para garantir a ren-IjSflçao de um contrato que vale mil vezes maisdo que elln. No cnlaiilo. nem essa caução setez! E o Sr. Maurício de Lacerda declara a(.amara qne viu a carta que o Sr. ArrojadoLisboa escreveu ao Banco cio Brasil, responsa-bilisandp-se pela execução do contraio dc Moi-sei c aulorisnndo o Banco a fazer a cauçãoexigida pelo contrato: De fôrma que é o Banco do Brasil, quo é o próprio governo queluz a caução dc 50 contos, sobre a qual asseii-Ia a idoneidade, iia qual eslá a garantia deexecução do contrato de Charles Meisel...O Sr. Maurício de Lacerda prosegue nosseus coinjiienlurios no que considera innomi-nuvel escândalo e formidável patifaria pro-curando descobrir ns razões do procedimento

AsresíricçíL- á-amiilsAS
dé 95 e o Sr. Maciel

Jiiiror
ÒUl aã069BaSO 1133 ÍSSDDI-Jirra

A hnra do; çspcdlento o deputado rim«•andemo Miiclol Júnior, desdobrando lio re,cinto i..i (.amaro um numero tia cdlrfio (|jIjpio do '»Imparclfll"Ã'Bdlu a palavra pari
jjUor que. aprovolto.^o-so d.i presença doar. .Macedo Soorcs, ia rcbuler us conceito»omlludos no referido nrllgo.

silencio no projecto dm"¦" i'i lei de nmuliilit

NTto 6 osaito quo o Sr; mlnlslro do Ma.riiilui irocarõ o seu
rcslricçCes dn Cnmara
pela npprovaefio do projeclo tío" Sr.clial Pres Ferreira, appilcindo aos poslosdo «raduooao a labcllo do edade limito ei.taiiçiecida paro a reformo compulsória nosposto» effeclivos correrpondontes.

A proposição da Cnmaro que esllnguo ntroslrlccües a nmnistlu do IKl)*> mereceu o op.
plntwo do nlmlranto Alesnndrlnb, que este-ve promplo o so iiilorossnr lauto no genemli inliciro Machado poro a sua opnrovociío noSenado, SI algum genro do Sr. Pires I'er-reira se prejudicaria com «emollianlc pro-posição o coi;mi Indiffcrcnlo ro orador. S. Eu,íiu npenas questão do declarar, como autorque 6 do projecto das rcslricçõcs f, onin1/-na, que esla oulorlsado polo Sr. minis.rona marinha a mostrar, como nn realidadeomstra, o ciuniilo 6 falso a Inlcrnretaefio docitado matutino, Inlcrprelnçflo pela nna« oajmirmile Alexandrino teria comblnod-» como Sr. Pires I'crreiro o aprosinlação do pro-jeclo iinle-honlem npprovndo no Scnarlí atroco de seu silencio em relação n nt mc-«i.cao sobro a amuisllo do li..1').

-«-"''>—<-

cio governo no. desejo de prejudicar ns rendasdo Lloyd Brasileiro, afim de nrrcnflnl-o dandoassim o Sr. Csiogeras execução ao seu pro-granuna dc desnacionalisacão da navceacãn riocabotagem, de accordo com as idéas que cs-planou durante a sua estádia cm Buenos \i-res, por oceasião do ultimo Congresso de Fi-nancistas Americanos, ali reunido.
Desenvolvendo esta thesc, poe fim o SrMaurício de Lacerda ao seu discurso, còncitah-do os nossos marítimos ú greve para òbslar arealisaçao desse plano do governo. E assimterminou o orador o seu discurso.———— >—oJJ»&.

O DIA MÒNÉTARiQ
O dia monetário foi bom fraco; os ban,

,-/'* c, U r''"1- dv rovcznnrfo-sc na adnpoãoessas taxas. As letras do Tlicsouro foramnegociadas com o rebate dc 7 112 c 8 »l'"iLm Bolsa, alem de outros cegocios d<. í e-quenn monta, houve a vendi de 213 onoli-çes, do empréstimo da União do 1912 a 77?3"c negócios para oesões do iléde Sul RIIhoIm
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MMUW o
O »tovcl barato resulta-
llic sempre mais caro

Adquira artigo bom c solido e
evitará muitas contra ri cila d es

' ¦—— ¦ i i«

Martins & Ç
OUS-ííVES, 39-43.4?

, 03 95.

S2S000-^
c.iiu do Mme. Vargas. Oflli
llua da Uruguiiyaiia u. 8;i.

mes dc puro linliu bran-e res seu mcilidii. Coíifo-
Olllctna ilu faliicio das Noivas.
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rcio honesto.
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omprar,;. todos compram;
mas pagar...Ha inuilo que Alfredo Ferreira Barbosa,.e.::< ente a rua Lammas il. 4, estação de An-.nela, clevia certa quantia ao árabe Elias Sa-¦oniiio. liste, tentando receber o seu dinlfei-?¦>• procurou o devedor que o recebeu com'.usníios, terminando por csbofòteul-o'.

.- A policia do 28» districto chegou a tempoi-cncter o nggressor em flagrante.

m

a
Inaugurou-se hoje, na Esccila Visconde cV

Maiiú, na eslação Marechal Hermes, uma cai-
xa de soceorro e economia do pessoal ope-
rario. A caixa tem por fim soecorrer seus
associados em casos dç moléstias c fullcji-
mentos; adeanlar vencimentos ao sócio qec-
não contribuir para o montepio municipal, c
funccionnr cm auxilio de uma cooperativa
de consumo para os que residam naquclla Jo.
cnlidade. Quando a caixa tiver fundos sul-
ficienlcs, devolverá nos seus associados uni
mez de vencimentos, afim dc que elles; pòs-
sam organisur economicamente n vida, em-
pregando os ordenados cm despesas a serem
feitas e não já feitas, como suecede ngova.

";>,.-,¦ 
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í-iiio reieucio da Silva, "vigarista" desao c "punguista" nas horas vagas, lia
ijjnmtt) que -evitava encontros com a merclriz«"."trüsca Mavcllo, residente em um proslibu->' Ji.i rua fobias Barreto. E' que, conhecendo
&f.}M Particularidades dc Terencio, o aceusa-
}.,:i ircquenlcmenle como cúmplice de "Mole-
ffluc Marinho"', aulor de um roubo dc cercase cinto e quarenta conlos. Hoje, Marusca
fi,",1'»'"11, mesmo n dizcr-Jhe que depois quei iu esteve mi delegacia do 9" districto poli-
g.J.'-0lu trancaram o processo daquelle roiib;e me ngora o delegado espera tuna opportiimme para rclalar os autos...

O
corretor

de 
"«in

0'lt )S 00 tfpi
nicinl

^s i,è*cS'í9maç@es'''8e~|4ão'¦¦ 
§|?' 

; ^fflttíWniâlwas "í?
Os membros da commissão de orçamento

do Conselho Municipal estiveram hoje, naErcfeilúra, cm demorada conferência com oDr. Azevedo Sodré, estudando algumas nl.térnções a serem feitas na proposta para oexercício vindouro. Essas alterações visamatlcnder ás queixas suscitadas pelo orçn-menlo cm vésperas de ser discutido no Con-selho, estando o Sr. Sodré disposto a transi-
gir nnlguns pontos, por S. Ex. julgados ra-zoaveis. Tomou também parle na confercu-cia o Sr. J. Palharcs, sub-director da Con-habilidade.--' Amanhã haverá nova confe-rencia. i'':.. ;,;/;. •

agita »ct

Foi requerido um Inquei-íto]»

m.-¦ ijcncio, no ouvir scmelhanle cousa, exas-H-rou-se, entrando a esbofetear Marusca, queOOrmpondeu sem" desvantagem, Esle faetoKgeorreu naquclla rua, tendo sido ambos prc-
?il-." í)or l,m guarda civil c autuados om fi,.*f'i'ilc naíri'1-!,0, "a aÇl?fôçía%o •4'7áistricio7 cm" cujo

SÍ) .comilor dc fundos publicos Sr.' Fatijo'
Berlá; tia qualidade da fiatlor do'''corretor
Thebdoro Lobo, qne :$e suicidou ha dias na
bolsa cóm um tiro de'revólver, requereu hoje
ao Dr. chefe cie policia fosse aberto inque-
rito para o fim de ser apurada' n causa du
seti sinistro' neto, qne, no que so propala,
foi devido a uma Iransacção cm que o mes-
mo corretor se mcltcu e cm t qual teria
sido illudido, entregando sem documentos
cerca do quatrocentos conlos de réis.

O Dr. chefe dc policia designou para pre-
sidir o inquérito o Dr. JLcon Fioussouliércs,
que fez tomar por termo ns declarações do
corretor Sr. Paulo Bcrla." O depoenle décla-
rou quc"s6 pódc nltribuiro suicidio,-'c:n tal
situação, no caso de ter sido forçado o cor-
retor Lobo, por alguma pressão formidável
e Irresistivel.

P*BrvcaM8a"f*íila ..c^aw|jsa*-á êe

expor. •

Uma ^conferência 
reser-"lvada no Thesouro lll

, O Sr. ministro da Fnzeml.i, o Sr. directorde seu gabinete c o Sr. Jansen Mullcr es-

SSafsis^r "° Bnlxnctc do Sr. coroncriSe-nediclo Hippolyto. .
Segundo sp. dizia no Miuidcrio da 'Faiití-

tia, o .Sr. ministro e seus auxiliares trata-iam de nssumptos referenles á Alfandei-idcsla capam, quo sc relacionam com ò oi-comento ora cm discussão na Câmara c nmedidas que o governo tem cm estudos eque se prendem nos direitos de mercadorias
commeVcU,.^0™ ° redan"cõcs ãa 
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Os varejisfas e'^is'v
horas de írabaJho '

listevç; reunido boje O conselho fiscal daSociedade União Commercial dos Varej slus
•nlníin^r? Molh;idos' vEh.trõ os assumptrotados figurou uma proposta do Sr. GomesJúnior, no sentido da sociedade dirigir-se „Associação dos Empregados no Commercio, e

r lun-tTafuZCVUm í!c sc- ^'Uamcntaíemas horas dc trabalho, extineção das turmas deempregados c cessar a odiosidade enlre 1)a-Li-ocs c empregados. Para tratar do assuin-pio foi nomeada uma commissão composta dos
n£ Saraiva;fe" ^' ^^I^^ÉíÉÍI

0 orçamento municipal de
Juiz de Fora para 1917

f JUIZ -DE EO-IIA, 5 (A NOITE) - A recci-Ia municipal para 1917 está orçada em 5B5conlos, sendo a despesa dc egual quantia I*o-ram augmenlados vários impostos, entre'elleso dc penna d'agua.
—*a^8» i

MO PAIZ DOS «CASOS»...
Correu hoje, na Câmara dos Deputado;,

que se havia chegado á solução definitiva—. por um accordo cnlre as duas partessobre o caso de Alagoas.
Ouvido por um dos nossos companheiro'.o Sr. Anlonio Carlos nos declarou que —as negociações para o accordo pròscgucmcom as mais acccnluadas probabilidades deexilo, sobre as bases dc renuncia de todas tisnuloridades de poder contestado e reeleiçãodo Senado com seis conservadores, seis cor-religionanos do Sr. Fernandes Lima e tres

jiccyplislas, c da Câmara, com a sua coiisti-tuiçao por doze conservadores, doze demo-cratas c seis acciòlystas.

iodos os Ircguczcs que compram moveis
Red-Star

dizem que elles são
os muis modernos,
os ninis clcgiirílcs,
os mais delicados,
os muis libra hcnlmilos
c ps mais laceis dc [ingnr,

GONÇALVES DIAS, 71,-u-a.xj-G--D-A-sr:vi<rA, sa,"

,$sz

Os que sãó cotideimiados a
viver na Correcçflo

O juiz da 2» Vara Criminal condemnou,
por sentença de hoje, Sérgio Barrbs da Sil-vaã pena de dous annos de prisão, e JoséAmora do Souza, á dc oito nTiiiibs. O pri-meiro por haver dado uma punhalada emUavid Coelho de Souza, cm a de janeiro(.este niino, c o segundo por haver, em 10de moítj, arrombado o predio n. 178 da rua. da Quitanda, dc onde roubou dinheiro e ob-jeclos, ,liKlo imporlaníia-cm 908000.-
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"'¦ Ao Monopólio da Péílciclade'4
tolcria dn Cnpilid l'cdcral oxlriiliida Iiojo

29135 «-" 20:000^000
Vcniliilo nesla feliz casa

Sabbado: 2oo:ooo$ooo, em quatro. prêmios dc 5o:ooo$ooo
HABILITAE-VOSh. bALHlií 14—Francisco & C.

J go di
(Junlo no portão da Ordem]

Moveis a prestações. Capas para mobilin, 0 nora'OuSooo. Olciidos de o,0o e o,7o, metro 355oo e iSuoo;
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ESYL DE CASTRO -

A SOCQEBDADE
«... aborrece-me a falta dc juizo dns

moças e das senhoras, as culpadas do máo
comportamento dos homens, dc quera

.» -**^"*não hesitam cm ralar mal!.

Estudo psycliÓlogico, cuja aeção scV
passa no Rio e etn Petropolis

lii;lpff§..;;'iü obgecfos'7
. Pelo procurador criminal da República,ur. Silva Cosia, foi ha tempos offcrccida de-

v^M^^Çí .*?.-*- ¦¦
-<-««s*t»» '."'%"

fp=
v£afiU»Q inquérito devo proseguir, parecendo ttue yue justifica;

ifi* 
**fiUrii_rÍ."a.i|i; 

grande^ Cscandalji:';; ±^£iAi lícAliiiai'**»!»

•:;- Agiladissima, a sessão dc hoje do Conselho,^o expediente o Sr."Mendes Tavares conU-iiuou o seu follieliin-descomposlura. Annun-
ciada a ordem do dia, entrou cm discusiío
o projecto antorisníido o mesa do Conselho
a adquirir um retrato do barão do RioBranco. O Sr. Osório, passando a presiden-cia 00 Sr. Zoroastro, justificou ái sua opi-
nino, contraria á compra, allegando a situa-
ção precária da Prefeitura, desenvolvendo, 8
respeito, considerações. Replica-lhe o Sr.Albcrieo de Moraes e entre os dous se esta.
heleceü violenta discussão.- Os t.vmpnnos
soaram, tlebalde.- Afinal, foram os trabalhos
suspensos.•Reabertos pouco depois, b Sr. Osório fa-
lou novamente, oecupando ainda * tribuna
os" Srs. Leite Ribeiro c Gctulio dos Snritõs,-'•* justificaram os seus volbsr

Ipiàptii em prifiíiinil
ÍI'Na' Sfdc do Aulomovel Club do Brasil,*civVsessão preparatória; reuniram-se, hoie á tar-de, os membros do Ciongresso dc Estradas de
Rodagem.-

O Sr. senador Mendes de Almeida presi-diujtja rcunmo e leu o resumo das delibera-Coes tomadas, cm outras reuniões, c que de-veriam ser sujeitas á deliberação dos pre-sentes.-
Ficou resolvido que b Congresso será pre-sidido; pelo Sr. ministro d'.i Vinção e epieservira de vice-presidente o presidente chassociação cpie teve a iniciativa do Congresso.Servirão de -secretários o secretario do Au-tomovel.Club, 0'qual será ò secretario gera1e mais 'Os-Srs. Júlio Ottoni e os fepíescn'-'lnnles'do ministro do Exterior, Dr. Pcc""-gticiro do Amaral, e o da Inspcctoria d"eObras contra as Scecas, Dr.- José Avres üiSouza.
Foram nomeados os membros das divo''-sas seççocs que devem estudar os assuniptósdc que deve oecupar-se o Congresso.
O presidente leu, 110 resumo do regimentodo Congresso, o artigo quc prohibia os di'-cursos na assembléa e que os pcrSVittia nostrabolhos dns secçôcs. Houve protestos e fi-cou estabelecido que os congressitas pode-rao falar, porém, com limitação tIc tempo..Todos os governos esfaduaesrcom-cr.cepcão

dos dc «lagoas, Matto (iíoiso c 'Amazonas,'
fizeram-sc representar- c mandaram delega-dos ao Congresso, o quo tombem suceedeu

1 1 V,cl''mc ° "*»nslituto ílo juiz federalda 2» Vara, contra João Feli-r, vulgo "Chini-
nha., e Manoel Keeo dos Sãutbs, vulgo "Mi-
ragaia',_pelo seguinte faeto criminoso:
.íVm''-1 ,.l01ltt!„c!l! 2Ü li;ira 21 llL' nbrll deste anuoCliininlia", prevalccendo-se da sua profis-sao de coziuheiro da barca 'Tnsteur", daSáü-dc- Publica, peneirou cm um dos paibes depi'oa,_ c de lá retirou vários objectos comopiaroes,. lanternas, etc, avaliados em réis
» c, combinado com ''.Miragaia" consc-
iguiu transporlal-os pura bordo da lanchaiamoyo , onde a policia os npprehcnden';'^.m despacho de hoje o juiz substitutoretendo pronunciou ambos os ncctts.idos nvista da prova contra elles colhida no sum-mano de culpa. " ,'..-,•.-fir- fi*:;« :.. ¦ , <£}.'': - >.'

Ligai e a^aíá^e

»'' todos os ministérios cWgovcrno fcdçral.
:í£A .Jnslallação .cfficiar^-Çongréiso""»*Utki.-Xn^-.^a-^a^V-ii.^^w.vi. r-i ¦^«\*»4>!Si-sí^'<---..*iW"«Vrí^^^ ine/.es «o iieença, c uciavio cie uiivcira ngrac ecem csi»oav#. íjüfaejr^pai».jM^ajiO£J[»^a_il»'corrcn^ f^^^^^~^:3*í-^^kü^y^S^M 

A ày"?nÇu_S£rgiPense.: |gi rlá^is^— -

^I.ISllOA, 5 "(A.- 
A.) — O Dr. BernavdinoMachado, presidente da Republica, tem rece-bulo numerosos lelegrammas do exterior defelicitações pela grande data de hoie, desta-cando-sc os enviados pelo rei Jorge V, da In-glalcrra, c do presidente Poinchrc, onde sãorelembrados os laços indeslructivcis que hojeunem Portugal aquelles dous grandes piiizcs",O eherc dc Estado recebeu também um aiíc-cluo.so despacho do Dr. Magalhães Limaacíualmente na Itália, felicitandd-o calorosa-mente pelo advento republicano.

1 *^o»e, i'"'' ""'" ---¦•¦ -¦.

A türectorja da Liga do Commercio foi ho-
je surprehenclitia cjill n Jeilura dc um do-cumento que se diz ler sido' lielo na sessão
plena de hontem, contendo referencias iniu-nosos ao governo, n diversos actos da admt-instrução publica e no "Jornal do Commocio" desta capito],

Essa leitura, si é que foi feita lia integra,-o têrm sido cm condições de não poder serouvida pelos que sc achavam menos perto,enlre os quaes a mesa. Esta teria immetlJíiftt-mente protestado, si a tivesse ouvido. Nãolendo podido cumprir esse dever in próprioaclo cumpre-o agora a directoria, dcclnrniícicVpublicamente que a Liga do Commercio nãotem a menor responsabilidade doreprova abertamente.
llio de Janeiro, 5 de outubro de lOlfiAntônio Camacho Tillio, direcior 1° secre*lano.

acto c o

O Sr. ministro do Interior nomeou o escre-
vente juramentado Henjninin de Andrade Fi-
giieira para servir, interinamente, o offieio de
escrivão da 4' Pretória Civel do Districto Fe-eleral, durante o impedimento do cffcclivo bn-
chíircl Solfiere dc Albuquerque, que obteve
tresiuezcs de licença, c Octavio dc Oliveira

íooo$ooo
Vindos para esta capital, ria extracção

dc hoje 5 do corrente. Pódc o possuidor]do alludido bilhete vir receber «integral*]
mente» do concessionário. João Pedreira,!
no Hotel Avenida, a referida importância. -

Sortes e mais sortes distt."^^® a'Loteria 
eia Bs&aâa com os sciuju

amáveis freguezes. ><
Habilitac-vos !t!

Bilhetes á venda nas casas loterias.

Luiz da Costa e Souza e família
convidam todos os amigos e parentes:I>ara acompanharem os restos mor*
Incs do idolatrado irmão AI.KXAN'-.
T)UE DA COSTA E SOUZA, saindo o
ferelro da rua Gennral Mcnna Bar-

reto to.- ÍI3, amanhã, sexta-feira, G do c'j>>
rente, ís 9 horas da manhã, para o cerni-*
terio dc S.- João Baptista, sendo o acompa-
nhamenlo a pé. A todos, rnlccipadamenle,
agradecem esse aclo do solidariedade e c.i-
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A NOITE — Quinta-feira, » tle Uutumo cie tgiS

loteria federal a situação em Matto
Grossofio sumo dos prcmlns da lolcrla da Capital

Federal, plano u. 345, iwlrahldi» hoje I
aotoooiooo
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O Lopes
r nneiO d.i n íorluan mnl. rápida aoi I oterlai o ollo-

iccoiniiiotoi vaiilORoai no publico. n„„i.i„,
o.iimiiii/ i Ouvidor mi -IHIao' ..'"V1"

HO cuii.inl.i, 70; l'rliiiolro do Março, W; l. lí-liiolp tio
f$, Vii; Conoral Câmara, 30!).- S. Paalot rua gaia.e
do Kovcaibro, 00,

ACTOR LUIZ FRANÇA
Angélica frança, Alyi.ro ..Bpbbsa,

seiiliora e filho, Luiz França Muio, OI-
i,,'. França, rtiidolp.io Dorncllas c la-
niili.i e Antônio Henrique Lacoslc c
família, ngrndccem, pçuhoradlsslmoí,
n iodas as pessoas quo acompanha-

ram os restos morlaes de seu inolvidnvcl mn-
rolo pac, avô, sogro, primo c compadre,
lictor I t IZ FRANÇA, o de novo convidam .i
assistir a missa «pie por Mia aluía mandam

na mal ii/. dn Candelária, sabbndo,

1
í

Jt.--.tl, li.l num*» -¦

do corrente, ás 10 horas, por cujo aclo de c.i-
Vid.ide desde já se confessam gratos.

I) Maria Franeisca de Gocs
Mello

Affonso Itibeiro de Mello. Zildi. For-
tilllio Ayala Itibeiro, Leandro, I.aura
o Un, filho, nora e netiuhos de I).
MARIA FRANCISCA DE GO'ES MEL-
1.0, participam nos seus amigos o
parentes o seu passamento no dia 80

¦. passado; cm Maceió, e convidam para
risistir á missa (le sétimo dia mie pelo éter-
no repouso de sua alma inundam celebrar

sexta-feira, 0 do corrente, »s y iu,
ia egreja de

hão Francisco de Paula. Desde já se confen-
l,a:ii eternamente gratos jios que comparece-
lem a o^So aclo de religião.

O quo diz o ueneral Carlos
Campos

CUYABA», 5 (A, A.) r- O íencial Campou
tclcgrnpliou ao ministro dn Guerra, declarou
do que o listado eslA pacificado, reinando c»>
todos us municípios completa ordem, con» cs-
ui peito (lu sul, ondo cilste como revoluciono-
no o eviiinjor Gomes, com um rcKlimmto
n.lxlo revoltado. O mesmo general ponderou
* conveniência do retira*... desta capital, com
o batalhão 51* do caçadores, afim du estudo-
uai' om Campo Grande. Nenhum corpo revo-
luelonarlo existo uo Bslftdo, com exccpçno do
do Gomes, estando as forças do Henrique Piu'
dispersos, lendo sua senhora lelugri.plindo no
presidente (lo listado, pedindo garantias pam
o seu estabelecimento, por conslor-Uio quo se
dirigem pau. ali ns forças legues. Acabam th'
chegar a Cacc.es os chefes revolucionários de
Pocoiií, liem Rondou, Alfredo Salvador o Mil-
delirando Marques, os quaes foram pedir gn
rfiiitlns no destacamento federal daquclla ei-
(Indo.
__  i mntf i£sm)m
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TODAS AS NOITES

r.xlr.iordiiinrln miccosio ao
CABARliTRESTAURANi

fl li* «o Díab3
Avenida llio OrniicoliO »

néln Iroui o aillsliea Sob a direcçuo dj

cabuieticr ANDIUÍ HUMANOU
l.viiu sem piccedeiihi do notável
dueiio MO.vr-.NEüilQ-PIJPB
Anaelilhetw... . listrollo inu.idlnl.
Veral.n  Uàiitarliio;classico.

Flor do Cuba GiiUoraalraniforniaçuo
Motileavgrõ-Pcpo Uuetto Ijrlco
Diana
Ilosilo
I a Giocoiuln.
|.a Sillionii

¦ $* £

Qno.^

Jo mc

umanna, sexin-icira,
po altar de N. S. dn Conçciç

vU.içonctiíliipoiliiBUora
,.. Cantora mexicana.
Cantora llnlo-argouthin

Canroiiclistu internacional
Vurimlo corpo

Suecesso pela Tiigaiv
WIIAI.MK.YIV;"

le liailCJ.
.. Orcliesler
OVAS 115TIIB*AS

Antônio Maria Alves Cosia
Raul Costa e senhora e Gastão Pil-

|f lar Alves de Souza, senhora e filhas
wsS agradecem muito pchhorndos aos pa

_ rentes e amigos que acompanharam os
$ restos mortacs dc seu sempre qüeridi

Jti-i imo, sogro e avô ANTÔNIO MARIA AL-
íl-S COSTA ú sua ultima morada c de nove
s convida in para assistir a missa i!e sétimo

lia une por sua alma mandam celebrar nina
{há sexta-feira; 0 do corrente, ás 9 horas, no
lltnr-mór dn egreja de S. Francisco de Paula.

0 Sr. Callorda vae ter
substituto

MONTEVIDE'0, 5 (A. Av) r Por neto dc
hontéill, foi nomeado secretario da lcgaçoo
urtÍBUoya nessa capital, O Dr, Pablo Minei
cm substituição ao Dr. Pedro de Erasmo Cal
lordó actual encarregado de negócios, que,
passará a desempenhar idênticas funeções
junto ao governo (la.JVcpulilica do Clnle

Alguns "novos" do
"Salon"

(CONaUSAO)
E' precisamente naa linlcclsOÍ», nas lrro.

quietas Indisciplinas de desenho, de modelado,
de colorido mesnío. de duUimiiiii Ulçho, que «u
tenho uma enorme e paradoxal confiança, lo-
das aiiticllas tibivzns o desgarrei prcuunuiaiii
uma capachlado superior a tnctçar A cata ilo
rumo que vae çoiidtt.ll-o a victoria de uma foi-

mula talvez" Incdlln de
Arte... Uma formula
que, indecisa aluda,
elle JA esta a preseu-
tlr. Procura-a como
os mallicmallyos cer-
tas soluçôiíi pelo pro-
cesso das tentativas.

Nunca o observei na
nclivi.ii.do dc seu «{»'•
lier. Mas adivinho
Giiltinaiiii Hlcho, ora
febriclluilo, nffolto,
lnsoffrldo, ora bosl-
tuute, medroso... Mas
iiuuea ileMiniinndo.

Do quo elle agora
enviou ao Salou —
uma collccçSo do rç-
Iralos — o perfil de
Pedro do CÓlittO c o
que mais o affirnia:
ha ali O prenuncio do
seu futuro rumo. De
onde nquella melhor
disciplina de expres-
são. Prefiro esso ao

retrato do conde de Wnren (premiado, pare-
ei-me, pelo jliry). Menos rebelde, e verdade,
mais obediente ás "formulas consagradas ,
porém, a meu ver, real de mais. por duniar.
••cortado", 0 IlitldO, pincelado 0 dctnlbodO.

Outro iiisuhorilinmlo trnnsfuga nas for-
mulas consagradas" e Gcnesco Muna, que lia
Ires annos tu conheci perambulando li cal-
mn do seu olhar observador pelos becos c
ruclias mcdicvncs do Bairro Lntinoj «'ene:-
eu lembra !<ein um pcrsoiingcm de L.pçu-
vre", do Zola. Hispldo, retraindo, (lesconf.a-
do, de um caracter profundamente Imposto e
sincero até n brutalidade, nascido no meio da
vida quasi primitiva e patnarchal de uma
Pequena cidade do norle do Minas, ç.-sc seu
tcmpcrnincnlo não podia sinao nupellil-o pa-
ra a idolatria do» "impressionistas da "Sa-

lii Snillcbolte". , , ...
Farejado pelo hyslerismo de uo.vo, aillvi-

nhadO pelo gênio de Dclacrolx, e, niuilo antes
de Courbel, claramente empregado pelo grau-
do Turncr — tres dos seus mais 'caraçtcrisr

ticos precursores — o "Impressiòiiisiiiq Jau-
çou os alicerces iniclncs de escola com os Ira-
I alhos de Gustavo Co.urbct e Edoiiard Manet.
Eoi da techuicu de Manet (conforme opina
laxálivaménle n exegese clara e siniplificnliVa
dc Rcinacli), que se ramificaram as duas icn-

o "IiriprcssiOnismo" propriamente

Gentsco Murla

mim*

O. Custodia dc MclloRezende'l-AU.Er.lDA 
EM S. JOvO Ü'EL-REY)

(Trigesinio dia)

Alice dc Rezende Sanzio c os seus
fazem celebrar amanhã, 6 do corren-
te, ás 9 horas, na egreja de S. João
Baptista da Lagoa, missa pela alma
da sua querida e pranteado min'
caSTOntA DE MELLO REZENDE,

cpiifcssando-sc muito gratos a Iodos que os
aconi punha rem nesse neto dc religião.

Carlos Siiuòiiiii
A família de CARLOS S1MON1N

còiniiuinicn aos seus parentes c ami-
ííos o seu falleciniento, c convidam
liara o enterro, que se rcalisará ama-

nhã, li do corrente, ás 9 lioras, saindo
o feretro da rua Dr. Maciel n. 34, pa-

Cemitério de São Francisco Xavier.

CARLOS SANZIO
A família Sanzio f.u íesar amanhã

C do corrente, ás 9 )\2 horas, ua cgve-
ja de S. João Eaplista da Lagoa
inissa pela alma do seu saudosa che-

fe CARLOS SANZIO, quinto nnnive.'-
sario do seu falleciniento, ficando

jnãito grata a todos os amigos que compa-
recèrem a esse neto de religião.

ra_gl.t í®b
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rss
Como são tratados os

inválidos da Pátria
O que nos conta um veie-

rano do Paraguay reco-
Ihido ao asylo

"Sr. redactor d'A NOITE. — Respeitosas
jandações.

Leilor assíduo de vosso eoneeitiiado vos-
pertiilo, venho pedir agasalho no vosso jor-
nal para ipic chameis a áttenção de quem dc
direito para os desprotegidos da sorte, que,
lendo derramado seu sangue em defesa da pa-
fria, sc viram na dura necessidade de se rc-
colher ao Asylo- de Inválidos í.á Pátria,
por so acharem inutiüsados para prover os
meios de suas subsislcncins, e que actual-
mente são amesquiiihados por aquelles
mesmos que deviam ser os primçjÇQrS a procu-
rhr leuilivos aO|jH3SSC? inaies": De certo tem-
po a esta pm-te os ministros da Guerra que
se .s/tfccódem procuram a todo transe rcdli-

"-j:\v- os pobres inválidos a entes despresiveis,
que somente por esmola lhes dão guarida;
assim é que tudo se nos nega, tudo sc nos re-
dúz a ponto dc nos quererem reduzir a nossa
já reduzida etapa 1

Temos soffriilo tudo com resignação, mas
tudo leni seus limites c por isso recorremos a
vós, para que nossas vozes cheguem aos ai-
tos poderes da Republica, a ver si consegui-
mos melhorar a nossa precária situação.

Por uma tabeliã dc fardamento ultima-
mente organisada, foi nos suppriihidò o í'ár-
ilomciito de pnnno, a que desde a fundação
lio asylo Unhamos direito 1

As camisas, ecroulns e meias, de que nos cru
[orneçidn uma peça de 4 em 4 mezes, pn.,sa-
iam agora para dc (i em li mezes!

Os gorros fornecidos pelos moldes dos ef-
(oclivos do Exercito, pela nova tabeliã conti-
jiiain a ser os mesmos, quando os effeclivos
passavam a usar os taes "bonets america-
lios"'; isto quer dizer, para que os inválidos
jiáo se coiifundnm com os effeclivos...

Note-se que o "bonet americano", com ca-

Íiiii 
custa ao Estado 4$7á0 e o gorro dos inva-

idos, com capa, custa ÍÜ5980! E dizer-se que
nos tiraram o fardamento de pnnno por
economia...

Neste andar, em breve teremos uma outra
tabeliã de fardamento, reduzindo-nos a andar
de tanga.,.

Ainda mais: o invalido recebe unicamente
,so!do e elapa, sem gratificação, prestando os
iisylados Iodos os serviços, segundo suas for-
ças, como guarda, faxina, ordenança, etc, e
quando baixa ao hospital perde tudo; entre-

IfáhtÒ, o effcctivo não perde o soldo e nós,'(•orno ellc, estamos sujeitos ao regulamento
disciplinar e demais leis militares,

Os moços, que prcssurosnmentc correm a
nlistar-se como voluntários dc manobras,
Hiireni-se neste espelho, pois, si algum (lia u-
Verem necessidade de pegar cm armas para
defesa da pátria, ficam sabendo o que os
Aguarda, si tiverem a infelicidade do ficar
jnulillsailos para obterem meios de subsisten-
cia c forçados a recolher-se a este estabeleci-
Incuto, eom o pomposo nome de Asylo de In-
Validos da Paicí»Ji -TS-m veterano da Pa-

fsrii&ta Hàto m
U._.®M0t5 ciomm
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E' uma cstiitislica interessante a que abai
xo publicamos.

Nclla se coustnta a renda, no dccennio
19üü ii 191.'», das Câmaras dos mais Imporlnii-
Ics hninicipios mineiros :
Bcllò llorizonlc ?-^Í!:I,n?ííc
loiz de Eóni 5.59li:101?ldo
üleriiba ív". 

' 2.797:991*279

S. João d'El-Rcy \-m-Sl
Parbaecna l./(4:J40if8H
còraiiíolo 1.425:597*100
Ponte Novo i-WMm
OUaguozes 1.2w:»
I ;,v-ras 1.201:5I t.s:i9(i
Leopoldlna • .07t):7!iü?917
Além Parahyba i;079:2Ü8?209
Muriahé l.M8»167|TO2
Ouro Preto 1.033:G31§2.;6
S. Sebastião do Paraizo 879.:997?í02
Poços de Caldas 7.57:590?927
Passos 749:8348309
Pnlmyra 705:91!Í914
Oliveira o9C:54«§512
Mar do llespiuilia •.... Ii5li:413$094
Miiznnibiiiho Ii54:022?569
Alfciias ÜÕ0:424?622
llio Branco Ü49.:468$712
Manbuassu' ei4:360Ç338
Jacutinga (121:082?83ü
Pomba «17:517í850
S. João Nepoinuccno »94:893Ç034
Diamantina! Õ91:181.?9üõ
S. Rita do Snpucaliy 575:5505000
S. Rita dc Cássia Ó«7:384Ç814
AraxA &59:537.$222

Além desses, o Estado de Minas possuc mais
118 nnmieipios, cujas rendas são inferiores ús
dos acima enumerados.
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FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
— Excelleates qualidades——Recusae as imitações—

ttçyy

mpÜW\i\\ií!í

Combate ao analpliabetismo
A Liga Brasileira contra o Analpliabetismo

continua a receber grande numero de adhe-
sões" de todas as localidades.

Além da acção enérgica e pròdüctiva do Dr.
José Augusto, no RioKírandp do Ncvte, cujo
Estado renrc:s(rn'i"a na Çiihiara dos Deputados,
e o gésilò pliiliuilhropico do Sr. Francisco Al-
ves, conhecido livreiro editor desta cidade,
registou esta útil instituição algumas dezenas
de importantíssimas adhesões, durante o mez
([ue lindou. A dádiva do Sr. Francisco Alves
foi de 10.000 livros didacticos,

Cohi permissão do titular da pasta da Guer-
rn, vae a Liga fundar a Escola Morcilio Dias,
junto no forte de Copacabana, para os pes-
cadores e outros, sob a direcção do tenente
Oetavio Santos.

Teve commiinicação de que, por intermédio
da Liga de Cantagallo, foram fundadas 32 es-
colas nessa localidade; c recebeu um officio
dó presidente de Alagoas, enviando a estatis-
tien escolar de todo o Estado.

Do Estado (le Sergipe recebeu provas de so-
lidnrie.dade, eom a fundação de unia Liga, sob
o patrocínio do general Válladão, respectivo
governador; do Estado do Rio veiu a boa no-
va de haver o coronel José Ribeiro fundado
unia escola no quartel de policia para os fi-
lhos dos inferiores c praças; e do Estado de
S. Paulo, teve a comniuiiicnção auspiciosa da
fundação de mais unia Liga cm ItuV

Emfim, n Liga tem razões para acreditar
que, com a conimuulião dc esforços das asso-
ciações congêneres, muito breve a campanha
estará gcricralisada e muito agradáveis sur-
presas serão proporcionadas ao publico.

E assim encerrou o mez de setembro n Li-
ga Brasileira contra o Analpliabetismo,:

» «— i '

ggpaacaffasn-iSie o filho

c
delicias
dilo, doliberativaniente incondicional, o u
"nr-livrisilio", de que Uastieii I.cpagC ap-
pareceu como inicial apóstolo. Gencseo
enveredou para o que sc deve chamar "Im-

piessioiiÍMiio-ar-livristii", (pie foi o sub-cre-
,io rccònciliuilor debaixo do cuja bandeira -se
congregaram Ciando Moiict (a queiii Sc dc-
ve a denominação "Imprcssionisnío"), Alfre-
,!,) Sislev, Cniilillc Pissarro, Paul Cézanne, etc.

Huysníans, em "L'Art Moderno", còiidensn
o principio fundamental "na diffcrehca cn-
ire a silhueta e cor de uma mesma casa piu-
tilda dentro de alelier e pintada ao ar livre; .

Mas este é, não o simples "lnipressionis-

mo" indoudicioiial (como deplornvélnieiile
se tem confundido) mas o que (penso eu)
deve ser designado pela denominação schis-
niatica dc "Imprcssiouista-ar-livrisla", : de
cujos princípios e technieas de jtixtnposiçãu
de cores biotou nestes últimos annos, cm
galhos exlremos, a bifurenção genien dos "di-

visiònistos" e "pontilhisla.s", de que já em
1810 o apedrejado Turuer era o ihilludivel
avô,• Foi para essa escola, que offerecc a seus
proselylos o campo franco do verdadeiro in-
dividualismo das technieas, que insensiwl,
iiislinctivaineiite sc rumou o temperamento
sincero e independente de Gensco.

Checando a Paris sem a menor destreza
propedêutica, Gencseo, durante dous rápidos
arítios, trabalhou com amor e ciitliusiasmo
sob il direcção occrisionnl de Bernard Naiidin
e líenri Morinet, da secular Academia Col-
larossi, e, após uni anno de livro peregrina-
ção pela Hcspanlia, elle nos traz os dez tra-
lialhos que começam a affirmar a sua ca-
pneidade emotiva.

Primeiras amostras dc um noviciado, es-
ses estudos, cabeças e paizugens, que revê-
Iam as tentativas de uma organis.ição aneio-
sa de verdadeiro artista, merecem todos os
applausos da minha syinpatlita, que fecha
naturalmente ns olhos ás veniacs hesitações
c "gáuclierics" da sua cslréa,

E, como Gcnesco, Vasco Lima é também
uma estréa. Tendo oppareeido como enrica-
turista, primeiro na "Avenida" e no "Ma-
lho", depois, no "Gato" (o terrível scniaii.i-
rio "frondeur" a que Vasco e Setli deram
as melhores paginas de sua "verve" ieo-
noclastii) e, ultimamente, na A NOITE, Vas-
co, que é no fundo um temperamento im-
niciisnnicnte delicado e meigo, sentiu a in-
stineliva necessidade de traduzir pelas nuan-
ças suaves da aquarella as impressões da su:i
sensibilidade de paizagista e niariiiliista.

Suas nquarclhs são, de fado, impressões
"amiotadas" iias raras folgas de su.i agitada
vida dc jornnlisln.

De fiictó, com uma verdadeira intuição te-
clinie.i, Vusco esquissn Jogo a impressão rc-
cebida •— sem a insistência fatigante, quasi
sem a reiteração de pinceladas, que acabníii
fizendo a aquarella incidir nos doínirijós
francos da "guaebe".,.

Feitas em uma única sessão, as aquarel-
Ias dc Vasco, pelo optimismo risonho do co-
lorido bem liarmónisado e simples, tráris-
mittem á gente a mesnia sensação de fres-
cura e encanto que nos motivos eleitos es-
thesiaram a delicada organisação de arlj^lV
que é Vasco.

José Wásth Rodrigues, que só pode liou-
rar o grupo dos "jovens paulistas", além de
um bello auto-retralp, de composição e te-
clinica liada ""pohipiors", expõe níaís tres
trabalhos de que n "Feira do boulevard Pai-
teur", manchada larga e intcliigcntchiéritc,
muito me agradou.

Ainda no grupo dos "jovens paulistas" sc
filia D. Beatriz Camargo, de Campinas, já
premiada cm "salon" anterior, e. que en-
viou este anno dezesete trabalhos, todos ac-
coitos pelo jury, que lhe conferiu nova
e justíssima recompensa.

D. Adelaide Lopes Gonçalves, discipula de
Visconti e Bnplisla, mais uma vez se fez
também vantajosamente acreditar com qua-
tro "pasteis", garridamente traçados.

Outra senhora, Mlle. Sylvia Meyer, disei-
pula de Henrique Dernnrdelli, já havia cou-
quistado cm 1911 menção honrosa de I"
grão è, no anuo passado, pequena medalha
de prata. Esle anuo Mlle. Sylviá Meyer do-
cunienta, em uni "crescendo" animador, sen-
sivels progressos com os sele quadros a oleo
que assignn,

E' preciso não esquecer também ÍRaymún-
do Cela, discípulo de Visconti e Baptisl.i,
que se estréa (penso ser uma estréa,..) com
Ires retratos, já com boas qualidades de
solidez, de "construcção", vigor e "cara-
eter",

Nesta enumeração de "novos", feita ngo-
ra ao capricho das recordações de duas uni-
cas e distanciadas visitas ao "Salon'?, es-
crúpuHsoj em incluir alguns nomes (outrosme terão "'"escapado involuntariamente...),
alguns nomes de artistas que, á vista justa-mente dos trabalhos expostos, não me pa-rece que representem vigorosos noviciados c
.estréas,

Xys.
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Caminho da morte
Duas mulheres suicidaram se

hoje
Ninguém a viu atirar-se oo marvNoWiU'

da llclra Mar, próximo a avenida 1 Io n»«uco,
poucos passavam Aquella hora, o cila pOdo cr-
ícctimr o seu Intento. .

Mais tardo, encontraram-lho o cadáver Jo
líudu sobro as pedras que quebram o mar que
vem do encontro A muralho. Ura uma mulher
branca, de 40 i.uuus presumíveis, ç, so com
estes dados, foi o cadáver removido parn o
necrotério da policia pelas autoridades do o"
districto.

Quem era7 Nlngiicm soube.
Na rampa, do onde cila, certamente sc ali-

nua, foi encontrada uma mania do ei.scnilrn,
..in xadrez. Junto, unia bolsa de couro velha
conteúdo: uni pente, um pedaço do espelho,
riu lenço branco do seda, uma bolslnlm com
uni "plnee-nez", um pedaço de papel verde,
do uma companhia allcmã, com dlxeres iinprcs-
sos, cm ulleniiio, e iniils o nome Rosa Uci.se-
nicli, datado de 13 de setembro dc 191! c, abai
S0I "Raliiicllu, Mu.uios".

Noutro papel, na bolsa, "Gcriuiinia. Consolo
Áustria. Praia do 1'ln.nengo cnlro Ferreira
Vlim.iii c Cinca Dutra", Uni envoloppo com
o endereço "Anita Joaclilin. Salvador dc Mui
toslnlios, 4".

Ainda coiilinlia a bolsa annuneios dc eni-
prego como diiina dc compaubln c Ulll papel cs-
crlpldl Rua TllOIlíll- Coelho, r.3, Aldeia Caiu-
pista, junto a um retrato de Prudente dc
Moraes.

Até ii tarde, não tinha sido estabelecida a
Identidade dá infeliz mulher.

Um caso curioso: a policia do .V districlo
encontrou o cadáver completamente nu, joga-
do sobro lis pedras, assim rcniovendo-o para
o necrotério. No enlnnlo. ella chegou a
osso estabelecimento vestindo casaco es-
curo de flnnelln «renal, nbotonnilo á frente,
blusa de zeplllr de fantasia, com iilnmares com
botões auiiirellos, camisa branca, rendada c
nin de rinnclln azul marinho. Ao pescoço um

rosário de contas e eslava descalçai
Prcsume-SO (pie algum caridoso houvesse

vestido n cadáver, mas onde C (punido?
E' curioso.

Mais lorde, outro suicídio chegou no coube-
cimento dn policia, este no Cnltctc.

Nu e.isa onde era nggreg.iila, á rua do Cal-
lete n. 27, sobrado, Irene. Roso, que se as-
signava Irene Campos orpliâ do paes, soltei
rn, com 19 annos, paulista, a uni momento de
dislracção das pessoas da família ingeriu grau-
de dose de lysòl. Eiico.itraraiu-11'a cnídn. A
Assisleiici.i, chamada, liansporlou-n para 0
Poslo Central, onde, pouco depois, veiu cila a
fnlleecr, sendo o cadáver removido para o ne-
uolerio. ignoram Iodos n causa do suicídio,
parecendo, porém, prender-Se a qucslôcs dc
ninorcs, (pie ellii, ás oecullns vinha niantendo
coin Ulll joven,
_____——- »—<?»> ¦

I Orailftl n MERCADOjmHNG VERDE
O exame dos voluntários de

manobras
Com a presença dos «encraes Caetano dc

Faria, ministro da (iiicrro, üento Itibeiro, cho-
fo do estado-maior, (iabino llcsouro, limpo-
dor da região, Tlto Ricobar. commanilniito da
«• brigada de liifuntiirln, offlclalldiu o de dl-
versos corpos e rcprcsciiloiitcs da Imprensa
tiveram inicio boje, no quartel do a- rcgimen-
to, os exames do» voluntários de manobras.

Causaram verdadeira surpresa os exames
rcolísados pelos voluntários addidos ao i" ba-
tt.ll.ao, mio só pcln precisão com quo eram çxc-
cutadas as voses de conluiando, como lambem
pela firmeza com que todos so portaram em
rorma. A primeira turma a ser c.xamlnadii foi
a do lehento l.lhaiil» Pnrga, se.ulndo-sç a do
tenente Henrique domes o as dos Icucntcs AI-
vim Chave* e Heniique Gulniornos.

Os exumes constaram do duas partcai uma
pratica, fclla cm ooiijuiito, sub o conimniido
dos respectivos Instriictorós c oulra tlicoricn,
fclla ludlvlduiilmente perante uma commls-
silo composta dos cnpllao Sarabyba o tenentes
Pnrgn o Gomes: O exume, ll.eorieo nada dei-
xoii a desejar. Foram inslructores Iheorleos
o cnpllao Saraliyba e tcnciilcs Jovlno Mar-
(pies, Affonso Ferreira o Pliilcmou l.imn.

Após os o.xáiiios foram os voluntários sub-
liicllidus n Inspecçáo do saúde.

O Sr. general Cneluuo do Faria o demais
(eneraes retlraram-so satlsfellissimos pelo
resultado obtido, felicitando os commnudaii-
tes coronel Abílio e major Carlos Aiii.ndo,

Kslá deliberado ipie riflo somente 400
voluntários, dos mil que fazem exercícios no
3" regimento do Infantaria, serílo aproveita-
dos, mas tantos qunulos forem (ipprovothi'»
nos exames a que começaram n ser siibmcltl-
dos hoje.

» -it^—.

!:>' matadouro de Santa Cru.

lie
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Quatro 8
/<$/ Prómlps í

<y 50 CONTOSCENTRO 
LOTEIIICO I

\\. âachet.4 I

Aludidos hujoi 471 razoa, 09 porco», 2 cawilros e 4'- vllollos,
Marchiintcs: Cândido fi. do Mello, II r, «2 p.t Durlili 0„ \2 r,| A. Mondes ,t c .ül r.j l.lmn & Filhos, .Ti r,| » p, B 2 v,\ uJ

slllo Tavares, 1) r„ 2 p, u Ov.i C, dos Uri'
lulhlslas, H r,: PorlInlio »^ C. ilS r.j líditnra
de Anovado, -Or.i Norberto UcrU, D r,i f
I». Oliveira »Vt C, !ll r.; Fernandes .t ,\|nr,
condes, D p.i A. M. dn Moita, 30 r„ 2c, e PJv.l
Alexandra V. Sobrinho, t» r, e •. 

p,| .|„,„, pj.
meiila do Abreu, 43 r, Oliveira Irniao* Ã; G<
lüü r, o lã p.j Francisco V, lioulnii, •.'« r! '
21 p. e 12 v. T

Foram rejeitados: R r„ !l p. e 8 v.
1'oraill vendidos: 27 1,1 r, com 9,450 |4||,H
Stocli: Cândido H. du Mello, l„l n, lliuLlI

& c„ '.ii«i A. Mendes »^i 0., 2IH; \.\m $ |"'
lhos, 305; Francisco V, Goulart, mn; t; ,!,,,'
Metalhlstas, 49; Joilo 1'liiieiiln do Abreu,'17Si
Oliveira Irmãos ti C„ 72.'l; lln-iliu T.ivarc»,
UO; Poítlnho »t C. !)0s lídtfard do Azevedo'
llll; Norberto IleiU, 40; V, P. Oliveira &
('.., 271; Augusto M. da Moita, Í170, e Alcxan.
dre V. Sobrinho, 20, Total, 3,031,

No entreposto de S. Diogo
mu i- ¦¦¦¦! ¦¦¦ ¦¦¦ i, ¦„.

O trem chegou A liora,
Vendidos: 438 3J4 r„ ."í!! p., 2 »'. c 31 -
Os preços foram os seguintes: rcwí. dí'

ÇI19I! n Ç780Í porcos, do Ç930 a 1**100
los, a Í800.

Nn matadouro dn Penha
-¦ ¦ ¦¦¦ ¦ wii»----«i-«w----w---w ¦ ¦ I- I
Abatidas hoje 1(1 rezes,
NOTA — Para os dous carneiros idinii,- ,,

mio foi marcado preço ccrlp devido av,.Si)
ter havido pedido.

Carnes congeladas

Foram nbiílldas hontem 48.1 rezes, por Cal-
dei ra Si Filhos. Dessas, 2 são para o consuma
4 foram rejeitadas c as restantes «ão para a
exportação.

-«*•»»-
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Um guarda-livros assaltado
e roubado

QUEM PERDEU 1
O Sr. Affonso Sampaio achou, no largo da

Ci.rioca, um pequeno molho dc chaves, que
trouxe a esla reducção.

—-Também o Sr. .losé Duarle nos cnlregou
uma chave que encontrou ua avenida Rio
Cranço.

\m©gssa-

m W $?* r\ií m H i
4

Itlmpailor o polidoi* univorsal
U TODA Ã PARTE

-t-^tta

A casa >lo Sr.
guarda-livros da
iiiimenlo do Rio
Aires n. 91, foi,
e roubada pelos

Henrique de Figueiredo.
Companhia Predial e Sa-
dc Janeiro, á rua Buenos
á noite passada, assaltada
ladrões.

Praticando arronibaineutòs, elles lá pene-
traiam, tudo revolvendo, roubando valore'
de cerca de 1:0009000.

Apresentada queixa á policia do 3" dis-
tricto, foram iniciadas diligencias para des-
coberta dos autores do roubo.

¦ -aos». ¦

4 falsificação do "606"
e "914"

Escrcvenv-Dosi
"Como sc estejam tornando freqüentes as

àaulyses effeetüadas no nosso laboratório dc
produetos que trazem o rotulo dos taes do
Eliriich e que absolulaineiito não são verda-
tléiíos, resolvemos tornar publica a maneira
ne proceder á earueterisação destes saes,
mormente, pcln difficuldade cm que sc devem
encontrar os ilinicos c pliarmaccuticos do in-
leíiôr cm empregar ou adquirir produeto le-
gltinio, embaraço este que facilmente desnp-
parecerá desde que executem a nnalyse que
vae a seguir e que é dc technica simples.

Tara evitar mal entendidos começamos por
abandonar o nosso cattaglotisino chimico
mando de linguagem fácil ao alcance dc
ledos.

Tomam-sc ló ccntigraminos (a primeira
doíe) de "914" ou "000", ou mesmo, "1.20ti"
e diluem-se cm 10 c. c. de ngua recentemente
dislillada, depois addiciohani-sé umas qua-'ro gotas dumn solução dc ácido chlorhydrico;
iiqúecèrse ligeiramente e quando a mistura
osliver resfriada, deitarii-sc-lhc tres a quatro
golas duma rolução de nitrito de sódio a
JJ.50 para 100; forma-se, então, um diazòico
(lotado de uma fluoresccnciaainarelia-esver-
dcada; nestas condições gotejn-sc uin pouco
de uma solução nqunsn de resorcina .10 de-
^Imo, nddieionada de carbonato de sódio; pro-
dnz-sc, então, uma solução vermelha, cara-
cleristica á reacção do salvarsan.

Uma particularidade indispensável á boa
marcha da operação é que o meio em que se
age esteja completamente oleolino.

Vimos, pois, que o fim dá operação é
obter-se um diazòico c como pelo diazo-re-
aeiivo dc Khrlieh (ácido sulfanillco e ni-
liilo dc sódio) o salvarsan dá, lambem, a
mesma coloração vermelha; oi':t, iTíbe, aqui,
ainda uma pequena nota; é que o reconheci-
nunto da eHiuiiiação do salvarsan pela
liriilá é baseado 110 mesmo processo (vidJ
/potciker Zeitung, pag. !)87, 1911), npena.s
evila-sc a misliira iiiiiriedinia da solução ai-
.-aliiia de resorcina com a "urina, opernii-
lo-se de tal forma que se formem duas ca-
iradas distinetas, pois é 110 nivel da sua
união que apparecerá uma coloração verme-
lha, si a urina contiver salvarsan, 110 caso
:íntrarlo, uma côr iimarella, r- Dr. Anusio
k Sá."

tã" — Islo é impossível!
— üli! senhores! Por favor, esperem um

pouco. Podem ser Iodos servidos, lia luuila
fazenda. Tenham apenas paciência!...

Taes eram r.s exclamações que se ouviram
hoje, durante toJo o dia, na Casa Kosmos, &
rua Gonçalves Ui^.s 11. •!. A Cnsiu Kosmos ini-
ciou n sua grande venda, lia tanto tempo es-
ptradn, de artigos paru meninos e de ca mi-
saria, Foi uni verdadeiro suecesso. A Casa
Kosmos esteve cheia durante todo o dia. Mas,
devido to iiccumu!o de freguezes, a grande
venda de artigos, os mais finos, por preços
Ínfimos, couliuunrá ainda durante alguns
dias, pois vae ser tudo vendido, cm razão dn
necessidade de entregar a loja em novembro.

¦ -.«a» 1
«Jornal das Moças»

Temos prcsenti o numero 68 do apreciado"Jornal das Moças". Tem elle bon e variada
collaboraçâo, deslumbrantes photographkis e
secções do costume.

Dia .1 dia a querida revista vae se dislin-
guindo entre as melhores desse gênero.

I -MB»» ¦

CIIII FUI
MISSAS

Resam-sc amanhã:
Lcopoldino Vieira Gonçalves, ás 9, na egre-

ja de São João Baptista da Lagoa; Alberto Ne-
ry, ús 9 1|2, na matriz dn Gloria; I). Lui/a
Nunes Pinienlcl (Pequenina), ás 9, na mc -
ma; Antônio Maria Alves Costa, ás 9, 11.1
egreja de São Francisco de Paula; Frederico
Fernandes de Almeida, ús 9 1|2, na mesnia;
João llaplislii da Frota, ás 9, 1111 mesma; João
Tosta do Couto, ás 10, ha matriz de São Joa-
quim; D. Maria da Conceição Camacho, ás !',
na matriz do Sacramento; D. Mnrinnnn Roa
Bittencourt; ás 9 1|2, na egreja de N. S. da
Laiiipádõsá, Celestino da Silva, as 9, lia ca-
pclla da Sociedade B. Portugueza, á rua San-
to Amaro; D. Leonor da Nobrcga Carneiro,
ás 9, na matriz do Divino Kspirito S ¦ ¦• do
Maracanã.

ENTERROS

COM o 11=0 do PETRÓLEO OI.IVIER oblein-so ca-
bellos fortes, sedosus e isento» de cnspií. Vi-

dio 9$000. Nas pcrluniarias e á IlUA ÜRÜGÜAYAfiA, 00.

A vicíima queixa-se
á policia

O lavrador Manoel José Marins, pae do
menor de 17 annos de nome ATÍíndo, quei-
xou-sc ii 1° delegacia auxiliar dó quo seú
filho fora espancado na delegacia do. 23J
districto policial, por ser accusado do furto
de uni pnletot e não querer Sè) crinilnaí.-

A vista dó espancamento, q mòriòí""Srljii-
do, que declarou tei* sido esp*artca(.lo coiíi
unia palmatória, confessou ser ó ladrão,

Arlindo diz agora que assim o fez para
se livrar do cspjincnniento .¦

O pac do menor i residente á roa
l o. 33, Pled*d*w - - " ~ -

EHplaitaçáo Co esislno
religioso

Recebemos ãi Florianópolis, datado de hon-
tefii,r o seguintô despacho tclcgrãplilcòi

''felcgrSíhniã* destà capital paia' jorn.ies do
Rio "oi 

S, Paulo, nccíisandò "A Época'*j daqui,
HO càêb d.i explanação do ensinei religioso,
íiitisfiií Aqui ridícula ImpíCssilò, por SC? co-
nhecida .1 sua prOc&lchci.i'é"por sé .'áli-ibíii'
nosso jornal nos tergünientos 6 pJrèceVçü do>
nfèlliorc"? e Irisusçcltòsi cóVislitiicibnaH|tàs do

Brasil Sra.sil. Saiulnçoes i»s Joio iledelròs» íirector

AO EXMO. SR. DR. PREFEITO DO
DISTRICTO FEDERAL

Bondes Uruguay-Leopoldo
íj7 Tendo sido, lia mais de dez dias, deferi-

da por V. Kx. a petição cm que os interessa-
dos vos solicitavam que voltassem a trafegar
pelo antigo itinerário os BONDES URUGUAY-
LEOPOLDO, e como até hoje a Light and
Power C. Ltd. ainda não desse Cumprimento
ao vosso despacho, os interessados, prejudi-
cados còm semelhante procedimento, vêm no-
vãmente solicitar vossas ordens a respeito,
afim dc que o Exmo. Sr. Dr. fiscal de vehi-
culos faça a Light cumprir o que por V. Ex.
foi deferido.

Rio dc Janeiro, 5 de outubro de 1910,'
I

,'.... Os interessados.

Os dous relógios do
Correio

Uma idéa..
Aquelles relógios dos Correios são effecti-

vameule teimosos... Não ha muitos dias rc-
clamamos destas columnas contra o que se
dava nnquellii repartição.

Quo significava aquclle grande relógio d.i
porta atrasado eni uma hora?!

Era razoável essa reclamação, mas o lu!
relógio, que não estava pelos autos, achou
que crii desaforo rcclamar-se e, por isso, pa-
rou. 0 ponteiro pequeno chegando um pou-
co «demite das dez estacou e o grande nuo
passou das seis.

O relógio da porta tem, porém, um com-
panheiro, que é seu irmão gêmeo, o qual
é movido pelo mesmo mecanismo. Este
está noqucllu armação á esquerda de quem
entra nos Correios. Pois bem, o relógio lá dc
dentro por solidariedade com o xipliopngó cá'
de fora tombei" páróu nas ciuco e uni
quarto.

Ato lícineni de noite as eousas estavam
assim. Pela madrugada, porém, o relógio cã
de fora resolveu fazer uni pequeno exerci-
cio: andou e taes voltas deu que lá está ou-
tra vez parado, mas agora marcando Ires e
meia horas.

Como foi isso? Ninguém sabe explicar.
A verdade é que os dous relógios movidos

pelo mesmo mecanismo, que, diga-se de
passagem, é complicado, estacaram.

Soubemos, hoje, que o director já deu pro-
videncins pára que sc concerte.o complexo
apparellio.

Houve mesmo quem fizesse propostas para
o concerto, Um relojoeiro pediu a quantia
de 1:2009000 para movimentar os pòntei-
ros. Achou-se ciífo.-

Outro mais barateiro se propõe a tirar
a teima dos dous relojios xipliopagos npd-
nas por 800ÇOOO.

Não ha, porém, dinheiro para isso,-
Por que o Dr. Cnmillo Soares não manda

dar um desfalqucsinho ahi por uma dessas
agencias pára concertar os relógios ?""" " ¦"'^«S»' ¦

Foram sepultados bojo:

No cemitério dc S. Francisco Xavier: Ma-
ria da Gloria Braga, rua Victor Meirelles, 38;
Isaac dn Silva Cardoso, ladeira do Barroso
n. 94; Antônio, ma Visconde de Nictheroy
n. 288, fundos; Edilh, filh.i de Antônio Ma.-
galhãcs, rua Dr. Maciel 11. íij; Atti.ià Ferreira
da Fonseca, rua Coronel Figueira de Mell 1
ri. :il8; Esther, filha de Fortünntp Ferrou 1
de Andrade, rua Viiêòiíile de Sopucahy n. 70;
Cândido Pontes, rua da Luz 11. 102; Aurora,
filha de Antônio Rodrigues do Portal, rua .'•'.
Luiz Gonzaga 11. 0'-2, casa V; guaida-chavcs
da E. de V. C. do Brasil. José Mathias dai
Santos, rua da America 11. o3; Josepha I'c-
rcira Soares, rua Argentina n. 18; Alcides,
filho de Bcnedicto L. de Miranda, rua S. Car-
los, s|n.; Maria R. Vieira, rua do Monte, 64;
Maria José, filha de José Talbo Simas, rua
Jorge Iludge n. 110, casa XX; Bcnedicto, li-
lho de Maria d.is Dores, lua Dr. Aristides
Lobo 11. 24').

—No ccn.urio de S. João Rapiista: Jo<e
Ccniillò Cone». Mor-jií.i, Beneficência Poilu-
gueza; giiU'ü:l niuiiicipal Mario do oá Bane-
to, rua Frei Cancc. 11. 29S, 1 Ahtoniò ülivci-
ra, Santa Casa de Misericórdia.

—Baixaram hoje á sepultura, ua necropole
de S. Francisco Xavier, os restos hiorlacs do
guarda-livros desta praça Sr. Joaquim Auto-
nio de Souza Martins.

O funeral foi de 1* classe, tendo sido ar-
moda câmara ardente na residência do li-
nado, a rua Conde de Bonifim 11. 774, do 011-
dc saiu o fcrelro, ás 16 horas.

A inliunuição ftii feita cm carneiro per-
peluo.

—Foi hoje trasladado para ,1 cidade de Por-
to Alegre, no Estado do llio Grande do Sul,
o corpo embaijiimado do menor Carlos, filho
do Dr. Dyomsio Cãbedn Silveiro,

O referido menor foi morto, ha dias, por
um automóvel.

O cortejo fúnebre que acompanhou o fere-
trò até o Arsenal de Marinha, saiu da rui
Carvalho de Sá 11. 73.

—Serão inhuniados amanhã:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: o '2'"

escripturario da Prefeitura Municipal Carlos
Casimiro Siirioiiiii, saindo o ataude, ás ü lio-
ras, da rua Dr. Maciel ri. 34,

—No cemitério de S. João Baptista: Ale-
xniidrO da Costa Souza, saindo o enterro,
Inmbem ás 9 lioras, da rua General Mcülia
Barreto 11. 33.

-•-—«•»•>

LIVROS NOVOS
O Sr. Victor Godinho manda-nos dc São

Paulo sua traducção do "D. Quichoto", dra-
roa heroi-comico dividido cm tres partes c
oito quadros, por Jean Richepin, da Academia
Franceza. E' para louvar-se o trabalho do cs-
criptor paulista, mie pôde, de alguma sorte,
penetrar o espirito da obra do poeta francez.
Riclicpin, por sua vez, vale a pena aqui di-
zermos, também i-ouhe dar Aquella seu tl':i-
balhò d espirüò caviilheiresco, á funda phj-
losophia é o amor' etèfiiò, tanto existe iio
monuniepto das letras hespanholas de todos
os tempos, 0'poe'hTa glorioso e genial de
CervãnitcS»' A traducção do Sr. Victor tíodi-
nho dÒ drairia" liéroi-cómico do aiilor da **Lc
Cheníiiícaii" 6 boU"é"li-sé-n", por is'sb iriòsino,
coní 

"sMlsfàçãò "e" 
Intfrèssadirrittfnto, Algüliíns

lmproi5rrcdíi'd;s dj "vüiiabulos '« 
alguns' scricícs

de 
'hVètíij 

|"'f!rtia bííò baTtam, afinal, pfirá
tornar dí Mcnhart' valor ó referido trabalho
do apreciado honíéni dá Ietrâs paulista. "D.
Oulchòtó" está béib Imnrassl « rcprodui «x-

\ cellentrt'íjAVurí*j "'

A cura da catinga
—•—¦

Está descoberto um poderoso
remédio

tarE' sabido a que vexames sc expõe a pes-
soa que tem a infelicidade de desprender de
suas axill^s o earoeteristico máo cheio da eu-
lihga — nome popular da exsudação do ácido
xantho-protheicoi

Não 6 esse iriai aliás peculiar ás pessoas de
cor, porquo c!lo pôde egualmente ser conta-
giado pôr uma espécie de cogumello averme-
lhado. Até aqui, a cura desse soffrimeuto,
mais moral que physico, era um problema,
que acaba de ter solução certa com a maravi-
lhosa descoberta de um medicamento — o
PYL -— formula de distineto clinico e que se
encontra A venda na pharmacia Theodoro de
Abreu, á rua Voluntários da Pátria 11. 245.
O PYL é infallivel nos seus effeitos e sua ap-
plicação faeilima, como a do pó do arroz.
Custa a caixa apenas 2$.r>00.
* '. '¦¦'¦¦' ' ¦¦¦ ¦ mtif 

ERNESTO SOUZA
UYsncpsia. Más digestões. In-
apnolciicia, enxaqueca, palpi-—tacücs. FigaJo. Intestinos—

Deposito—Primeiro do Março lt

A policia guarda os navios da
Coirimercio e Navegação
Continuam sendo guardados pela policia

militar os navios da Companhia Commercio
é Navegação, devido ás ameaças feitas por
parte dos pilotos que te declararam em

ê greve. ^ ..-..¦: -

TR1N0Z

Devastação das mattas no Engenho Novo
*5T Apezar da campanha iniciada pela im-

prensa continua a devastação desapiedada d;d
inattas do Engenlto Novo e Andarahy. espe-
ciiilincnlo nos morros da Matriz, Araújo Lei-
lão e Jardim Zoológico. Depois dc algumas
providencias tomadas pela Companhia Predial,
os ladrões das mattas se retraíram, agora,
porém, continuam desassonibradnmeule na
sua faina devastadora. Si 11 policia, pela noi-
te, estiver de alcaléa pelas quitandas dá roa
Barão de Bom Retiro e iinnièdiaçocs, verifi-
cará de "visii"^ a quantidade dc lehlia que par.i!
cilas é conduzida subrepticiamente.

A policia do 17° districto
está caçando os vaga-

bundos
Há dias que a policia do 17° districlo vi-

nha recebeudo constantes queixas contra uma.
multa da homens e mulheres dçspccupadõsj
que passam o tempo a praticar, na rua Agos-Í
Unho, na Tijucíi, quanta immoralidadc lhe*
açode ao cérebro. Hontem o comniissa-
Barbosa orgaiíisou uma canoa, prendendo "-
seguintes vagabundos: Valentim Ferreira, Jo*.
sé Carneiro de Cárvqllio, Severino Lòpev,
João das Neves, Jiistipa Máttòslnhos o Eupj
ridice Amélia da Conceição, todas de côi' i
preta, sem profissão è residentes c:n tpcaO
na raiz da serr.i da TTjuçà.

Todo esso pessoal foi recolhido no xadrez fi:
v.ne ser processado.

» •*•*¦ »

A eleição federal em
Sergipe

ARACAJU', 5 (A. A.) — Sob a presidência"
do juiz substituto seccional foi feita lionUm,
a apuração da eleição federal para deputado.*
dando o seguinte resultado: Esperidião, (i.0.">7-
votos; coronel João Menezes, 198; baelianl.
Mario Menezes, 15; Dr. José Rodrigues da Co5<
ta Doria, 3; professor José Magalhães :pn}f

i neiro, 1.]



Â NOITE -*í Quintt-frirá, 5 dt Outubro dc 1916
r

Oa platéa § jS | topta
AS PRIMEIRAS

J6 l-l-lolSo", no 8. José
r 11» 11 emnresa do S. .losó chamando

f'' l ! .írimoMVM i-cprcscnliido. Nflo fa-,
T" |H',1,,1,' mc fluo cila teve de opanliur,
Iiiihi-- .in nn »'»"._*•'.' in ,ii> liniiit-iii.W\»\ •',",', eiifi-va lmporlihonto do honlcm,

' É 
,1 nova poça, mas pelo huccchío que dc
' , -seiVadô fl novo revista nacional.

-ii Plsultto" tem os elementos nc-
""'n,.- 1 ní« ã resultado. Si nlo o uma

'" luinàl foge. no entanto, fls revistas'"rt', 
p.-lnclnnlmehto Al (|iio•cçii

cni-nil»1'1'
nesse

&?iH «ni* si I #esont«d«. A «rosa e In-
f m.lt. icK loiiaics conimiins, com u ma-

"'"im ov\m viAimda pelos Interpretes da
j'' ' - primeiro nelo do "O 1'Islolf.o", ma-

feilo, termina com um opplau
;ua aulnres ú patriótica obra de BI

sti ido em versos dc cfíolto secun
uma apolheose a propósito, li uma

peca,
Si» i:

, ,„„enU> Mio, termina com um npplau-
mus aulurcs ú pátrio lea obra dc Bi-

deinonslrinio om versos dc efíe to secun-
Ti, ,mi- uma apolheose a propósito, h umr
Í 

', ! g àvel .... revista dc Ignacio Rapo
' 

e llcsllcr Júnior é que seu desenvolvi-
„ ,„ ra/. todo cm assuinptos nnclonaes,
Invi-u.lo nem o numero csplorntlvo do

.'.. ,1, que Inulo tèm abusado os nossos rc-
¦•:,,,dos E "O 1'islolão" foi honesta-
me U> posliVeili scena pela empresa Paschoal
Cl -ei.. Scemiriós muitos bons c npotheoses

- nhraiites, c um guarda-roupa magnífico,
,H|0 n orlglillies figurinos dcsciinndos

„.|0 cnrlcnliirlsla Nory, " «me deu effeito f.
H,,l«.en-sccno"í ja também eff.cleutcmente
m.x iluda por marcocScs novas, algumas me..-
£0 excêntricas, de Eduardo Vieira, o correcto
íisalailor dn írpupo do S. José, juntando-se

,i,lo Isso um afinado desempenho. Os com-
1 revista csliverani n cargo de Al-

silva c -loão dc Deus, este discreto,
indo a cada momento boas

aneii
)i'

desllllll
jibi-ilece

l<
padres " e
tiiiiielU' iiiovoc ,
£-rãllindiis da plnléa. Carlos Torres fez dous
«cclleiilcs lypos, agradando cm cheio As-
líruliiil Miranda sobresaiu no "Marrociro ,
ronlandii liilcllitfcrilemonlc umas agradáveis
frovits sertanejas. Vicente Celestino bem. Da
li-uie feminina desloquemos Juba Martins,

deliciosa nas modinhas brasileiras.
ilislas, cm papeis dc menos imbrejeira

[)s demais

)

. ,. , mio desmereceram o conjunto. Es-
ivii-am lia revista os artistas Anloniii Dcnc-
ri c l.ino llibeiro, quc embora cm papeis epi-

isoilit-ns, sc fizeram notar, agradando. A mu-
(.in do "O 1'istoláo", do maestro Paulino Sa-
(tt-nhicnlo é boa. Façamos um reparo, porem,
nutes de Analisarmos. A critica ao Tlieatro
Pequeno sem ser original c opportuna, não
Assenta 

'cm bases verdadeiras, Por que nuo
^ retiram seus autores?

NOTICIAS
As recitas ele gala â colônia portugueza

Ha hoje dou-; cspcclacnlos, especialmente
firganishdós
(iii.czn. No i

D» monsenhor Jullo Ihiflraela recebemos u
seguinte carta 1

"Ilnlilra do Matto Dentro (Mlnnsl, 98 «}c
«cleinliro «le 10IU. — lllmo. Sr. redactor «In
A NOITE. — Pede o equidade o o cavalliolris-
mo quo a iltustiv reilaccflo da A NOITE dc
guarida n essas noucus llnlins que llio envio,
gesta a «|iie me obriga somente o nflo Incorrer
no npliorlsmo "qui lace» assoutlrc vldcliir ;
convencido, porém du inutilidade dessas rota-
liuçocs. O mais vulgar conhecimento do cri-
tcrlo que deve predominar na Historia, o «pie
nflo Morava o historiador fem provar, sem ve-
rlllcnr n verdade nos rospCclívoa «lootimcn-
los. ü cbronliilft i um historiador e o dessa
illiistre rcdacçilo, no lt, 1.712, «le 21 dc sc-
lembro corrente, estampando noticia cobre o
•lublleii do tlongoiilins do Campo, afastou-se
desse prcecllo. Na blslorlii dc omlo clle co-
piem os trechos que cila. cujo exciiipliu;; offc-
icço A illuslrc redncçuo du A N011E, follican-
do algumas paginas alem, lhe esclarecera so-
bre o estado do santuário, quando eu, por
obediência a meu superior hlcrarehlco, tive
de me |>or A fronte daquellc Decaslerio «ja
Diocese, tflo n contragosto, que sempre pedia
a meus snperlorcs dispensa de tnl ônus. Ora,
colher noticliis suspeitas ou npnnhol-as pelas
ruas, nflo i de consciência scicntiflca de quem
esereve sobre terceiras pessoas. Na minha ad-
ministraçíio, de quasi 12 annos. todos os ne-
gocios ernm trotados c decididos pelo mesa
administrativo, constituída pelo l-.xmo. pre-
Indo: tudo era escripto c Iodos os annos essa
mesa, em obediência ao compromisso que rege
a irmandade, rcmettia no Exmo. bispo o re-
bilorlo minucioso de todas ns oceorrencias.
Esses relatórios sc acham no livro próprio, no
archivo da irmandade c no cartório ccclesias-
tico dc Márianna. Para clles convido a eslu-
do c exame o vosso chronlsla e depois forinu-
lc, como c verdade, o crltcrio dc suas noticias;
no contrario, calumnia sem ter intenção, sug-
gesllonndo por malévolos dizeres de ignoran-
tes ou desnffeclos meus. Quanto á divida que
deixei, è simplesmente incutira; lirnndo nin-
da a ultima cifra, não se acerca da verdade,
c a insinuação dc esbanjamento meu so tem
uma cousa ccrla, é é: «pie estou privado ali-
hoje, ha quatro annos, de mais dc metade de
meus ordenados, espontaneamente determina-
dos pelo illuslrc Sc. arcebispo D. Silveno.

Agradecido pela prova dc justiça com esta
publicação, sou vosso servo multo grato —
Monsenhor Júlio Engracia".

i Hé»

Um ataio em nome io
iuiz «a 8a Pretória

citei
Compnreeon liojc em noss» redncçlp «««

sciibor quo, |»or nosso Intermédio, sollci-
Invft nrovldcnclns a quem de direito paro
um iibiiKo, quc pareço se coiisiimiiiiirA, si as
providencias rcclnmadai nflo vierem o tem-
po. li' o caso que bojo nnpnrcccii tim Inill-
vlduo na coso dc comiiiodos n. 22 «Ia ru»
Senador Furtado, lntllulnndo.se o/f ciai do
Justiça da 5» Pretória Cível, c a cxhibir uma
folha dc pftpul iilinasso, redigida A felçflo dc
mondado de despojo nos lojatnrios do role-
rido nrodlo. Nflo trait o papel o nulgnatura
«Io Juiz, num cousa alguma quc o outlicn-

Acontece roróm, que, dentro os locatários
arrolados no tal "maudndo", «MA um que,
conformo "certificado" que nos foi esliinl*
do, pagou o nliigiiol dc 251 pílo.çommoil.»
q«6
sei
Per
das
lios
hoj

mu». *

Oorridas
O pro«nmmi dt domínio m» JocUey-Clut»

Para a corrida ano o .iooUoy-Club roallsn-
rA do..íln«rMmo, lendo mj^^
"(Irnndo Promfp Imprensa", im «lsu«»' »
2ÍlSS molro" o liwAm dp P"^%»|*»\.i\f
úm obJccto do nrlo offcrccldo pola AM'»-
fkou íiontom organliado o so«ul»le pro-
ÍfWo «IndiiMH. Pastoril» - WUniMlr».'rrS^Xt Kr&«r.ldo Br»-
sli" - iJíily TerIcles, Plstiicldo, 'llarcclmiii,

FranolT, afajestíc! Miss Plorcnço, Torlto, lis-

Em beneficio das victimas
da guerra na Polônia

¦ • ¦¦¦¦

Uma sitbacrlpçfto promovida
pela Soclcdada Polaca

occtinn M 22 dc agosto passano. Bcllc Angevinç, «"'"««•„* ' 
dono deita "cabeça do porco" chama- Voltalre, âlonto U rlsw. Cangus-

laldiiluo de Carvalho c b encarregado Joso Porco ^plrwila-^-. 
8am«nano, w.

cirn. Esle. para sc fur nl oo.paaamonlo tAJÊm gjnSíSr\Vra«b - Enérgica.
i eslomnlllins, passa, ao envis do rcçl- Parco Çw»» HSffiSSSL. Uulterv, Ja-

, "cerlifleados", conformo o quo nos fo! Barcelona. 1™!»»!». ^HES, 
°T

o mostrado. V&*»fài&fiA immcnsn" - Mon-

A Sociedade Polaca, quo cxlslo nesta i )•
Inl, logo quo teve coiilicclmciito da nfrilOUlr
slniii sltiiaçA» cm <l»o so cnci.nlrava a pnpu-
içÀmI P.o.il.1. devido nos loriprei da guer-
:?..."...„.  ,i". „„„„i,1i„ <-nm ns assocllieooj

n

ANoite Mundana
ANWFMAIUQ8

Drs.Lcal Júnior e Leal Neto
Especialistas oò doonçai ,doijB\hõ\, ouvido»
narli e gaffanta. Consultei do 1 l» o — *•
«emblri n. 10.

Dr. Dantas de Queiroz *» «ffWM
tliorax c outros melliodoi modernos tlc tratamento. Con-
sullascliis 8 As 11 ela manhã. Una llrnguuyai», n. 4:1-

em hoihcnngein A colônia porlu
ulacc c no Carlos Gomes, ambos

CcÁiinlctos Naquellc, a companhia Lucilia Pe-
res-Lcripòldd Króes representará, cm 'pre-

íniérc", :i peca t*m quatro actos, de Pinheiro
Chagas, "A nforgndinlia de Val-I-lor". O cs-
fcectoçiilo começará ás 'JO 3|4 c é a preços dc

No Carlos Gomes começará

res-i.eoi
jiiiérc"

\e^,óès. No Carlos Gomes começará o fesli
Vtt! ás 20 1|2 lioras, com um excellente pro-
íraminii Ilepresentaçõcs elas peças "Ceia dos
sardeaes", cie Júlio Dantas, e "No paiz do
tnl", ele Avelino Souza c Carlos Leal. Haverá
íinil.i rliapsodia dc íaeios, do maestro Bcrnar-
«Io Ferreira'; e versos patrióticos "5 de Otilu-
Jiio". ele Avelino Souza, pelo actor Henrique
Alves.
A primeira dc amanhã no Palace

Haverá amanhã no Palace Thcatrc as pri-
mbirás representações do novo vaudcville dc
1'cvtlcám arranjo de Uns. P.ilmeirim, *'A du-
hítíza eles l'olios BiíSôrcs? (conlipnação
ila "A Lagartixa"). I.eope-ido Fnies e Lucilia
Piíi-ci sèrãii o.t ín-qtiigquisl-is da peça, quc te-
irá outros bons interpretes nos demais artis-
Ias ela eo:iipaiihi;i epie ali trabalha. Estreará
nessa peça a actriz Maria Heis.

A nova peça em ensaios, no Phenix

0 Tlieatro Pequeno, epie vem trabalhando,
)io Plienix. com grande suecesso, está defi-
JiltH-amciile resolvido a mudar o seu pro-
Viiimma todas as segundas-feiras.

Agora, eom o nclor João Barbosa como en-
Eniatlòr não será isso eliflicil. João Barbosa
i- umn 

'competência cm maioria de tlieatro e
f a actividade cm pessoa.

Nn i-o:;ima segunda-feira leremos a "pre-
miére" de uma peça intercssahlissima: "En-
Ire a c-ruz e a caldcirinha". São tres actos
iiue faraó rir do começo ao fim. E, depois,
toma parle no desempenho toda a companhia
dn T.heiilro Petitieiio, A semana vindoura vae
Kr, portanto, prospera para o Phenix, que é
jio.ic iim dos thcalros mais procurados pelo
público carioca.

—A cslréa dc Falima Miris, no Republica,
nniiunciada para depois de amanhã, foi trans-
ferida liara a semana vindoura.

--Espctilaciilòs para hoje: Recreio, "O Ca-
linrio"; Pfilacei "A morgadiiiha ele Vai Flor";
PJiènix. "A alma ciue refloriu" e "Noivo em
apuros"; Carlos Gomes, "Ceia dos cardeacs"
li "No paiz do sol"; S. José'-, "O Pislolão".

¦ »<ei»i" -i —

Vcneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França,

em

Pete associações
l^sJVAOjyiAnruTM*! %"if*f*r*t* *^ * * * * m * * *^*^**m*kfm\Aà*m** *

Centro Cosmopolita
A dlreclòria deste centro communica a to-

dos os associados quc se encontra cm exposi-
ção na casa Succna o novo estandarte, quc dc-
verá ser inaugurado no dia Ü8 do corrente, as
21 1|2 horas, em sessão solemnc, pelo que des-
dc iá ficam convidados a comparecer.- -m—

¦ m— «

Os habitantes de Joinville
FIAMANOPOLIS. 5 (A. A.) - O resulta-

do do rcceiiBcamonto dos habitantes da çidudç
.loinvillc, o o seguinte: u cidade lem 81.71}
habitantes, sciuio 15. "70 homens. c UM*
mulheres; 10.278 são catholicos, 15.483 sa-
hem ler e escrever, 16.007 silo analpluihelos,
sendo adultos 7.r»'25; existindo 8.081 crean-
ças, das (piacs 8.555 freqüentam as cscolus c
grupos escolares. •', . .

Quanto íi nncionalidode, 29.772 sao hras.lei-
ros e 1.089 estrangeiros.

mm— ¦¦---
Prep.imto-
rim, vos-
tilmlnres,

coiKiirsos,
odmisíilo ao Pedro II, Collegio Militar, Escola Militar,
Escola Naval, etc. Una São José n. 87.—Do 12 ás 4.

i amni i

Odiosa excepção na
Central

Uma excepção odiosa vem sendo mantida,
de ha muito, na Central do Brasil, nos pre-
ços das passagens para a estação dc Mim

PÉHUlBÉ

Sc. TntVrvl™ Trunfo Rubb .,0, Uueklcss,
/e? nbo. Olnncr, »Muclstc, Pegaso.

íarco "Prado l^luinlnensc" ,- Vesuvicnne,
noulángcr, Imagc, Miss Linda, Patrono,
Dioncn. ,

Almoço do Joclccy-Club i Imprensa
A directoria do Jockoy-Club enviou-nos lio-

Jc um convite para o almoço quc offçrccc.4
huiiiensn domingo próximo, quando será
ds'p ü ó r"Graiide'l'remlo Imprensa Flu-
miiiensc", no t-cllio Prado Fluminense.

Rowing
A próxima regata

Na seda da Federação Brasileira d«»;-S«>i
mm m Remo ficou hontem definitiva-
men"e orgnnisndo o prMMJj»;^
fhih de Hcgatas Boqueirão do 1'asseio reau
sa-á a sua regata, no domingo, 15 do corren-
â Será a ultima regata du temporada deste
niino c tem a interessar o seu programma

1 as bons provas: ^^fZ^^Trlnico" c o "Campeonato do llrasil . Esle terá
or concorrentes apenas uma guarnição dc-

Pará hontem chegada k nossa capital, ca'•""<.""'",_.. .,_ i.i„„,,.„„„ o g_ Cbristo-

nolnona de lodo o mundo, um» «uliBcrlpçlt
de.stiiindii » minorar lautos inales.

Anui no rio n colonln á pequeníssima, nllo
excedendo talvez dc «0» o numero dc polaco»,

,» mui rnidoritt operários das «^M^rnoí
1-lles entre si c entre as pessoas dos seus
conliooliiiontos conscgiilrnin «'f»'lf' "fflP
mporloAcla relatlvamen o gramle, 1:001RM>0.

quê acaba da ser enviada ao bran do Çorolló
de Soccorros, presidido pelo cscriplor Heiirl-

^ISiítrcV» quo 
'mola 

sc esforçaram cm aiigii-
rlar soccorros é Justo salientar Mino. lec n
CznrnlccUa. quo lem sido uma nropogandlsla
dedicada c perseverante da subscrlpçilo cm
favor dos seus compatriotas.

A Sociedade Polaca ogradece, por nosso In-
lormedlo, n todas as pessoas que concorreram
com o seu genoroso obulo cm beneficio dos
Infeliios polaco».

Foram estos os subscriplorcs;
.liinlin Chaplinslcii, 1008; Dr. Neves Armoml.

20»; Álvaro «amos, 10S; MencJtcs.f»^; A.M..

Fn/mii annos nmai.hat
Os Srs. I). JoHo Hiipliila Corria Nerl, l»1f-

po «le Cniniiliiai) Dr, lloriiíirdl.io Moiitelro,
presidente do Ksplrllo Símio; teneiilc llriina
«Ia Silva bomes, MniO. Dr. Veríssimo d»
Mello.

—Fazem annos liojc;
D, Anlonlo . Lobato Monteiro .Itinquelra,

progcnllora do Dr. llibeiro Juuquclrii. «Icpu*
indo fodernll Mine. Dr. Pndiin llexendc, te
rente .tofio Antônio dos Santos. ICrneslo l.n-
vlgue, .losé Miiohiiiln lliirliosa. l-.dgar Homero,
supplenle du XV districto policial.
fíBORfíÇÒES

MÍnc. almlrnulc Adelino Martins c suns ff.
lhas recebem boje, ii noite, cm sua residência,
as pessoas de suas rclnçftcs,
FESTAS

58; Anoiiyino. 10?: Aprigy. Wl nau -.i.mmi
da Cufthn, 20ft; Nabuco.de Gouveia, 20Í;íA,
Itego Lopes, 10?; Torreão lloxo, 208; Heitor
da Silva Costa. 40»; J. T. Guerra, .10Í; O.
Itego Lopes, 10?; A. Fiallio, 10»; Leão de"cuino. 

108; Leandro Martins & C., 20$; Dr.
Maurício de Franco, 58; Henrique Rocha, 10»;
Henrique Duque, 58; .1. Marinho,. 108í Ano-
nvmo. 10S; Sra. Elvira Leitão da Cunha. W:
Dr. M. C, f>»: Anonymo, 5»; O. II. « (.., jí>;

No tlieatro Municipal rcnlisa-so depois da
iiiiiiinhfi. A noite, n festu cm beneficio du Cru»
Vci-mcllm l'ranee/.a c luglcxa.
CONCERTOS

A's 21 horas, no salão nobre do "Jornal",
lerA logar esta noite o concerto dn nossa Jo-*
vcu pianista patrícia Mllc. /.ella da Graça Au-
Iran, que executará ao piano um escolhido
programma, do qual já tivemos oceasião de fn-
lar. ,

A julgnr-sc pela procura quc tiveram as lo-
enlldades, a pianista terá uma casa cheia da
nata da nossa "higli-lifc" c do nosso muildjf
artístico,
VIAJANTES

•luiU 20*; Dr. .Inc.v Monteiro. 10í; hra. .!. .1,.
VI., 10S; Aiionyino, 58; Dr. Daniel de Alinei-
Ia. 10S; Anonymo, 28; Aiionyinn, llíi; Ano-
nvina, 108; Maiccnaria Casa Internacional,

eliminatória, tr polando a yolc "Ilabira .C" 
Cl, cão estava aberta paro dezescisA lnscrlpção ..-.- -,-¦-.- ,

provas, só recebendo in»crl|>çoesí aytnzc-

Militar. Nilo sc explica que so os morai ores
daquella estação tenham o direito dc abati-

O preço da pas

ii pareô que não receneu ^inseriM-in» .¦"' 9
"Cainnconatò Escolar Municipal". Assim, a
instituicfto dc uni parco para os nossos aca-

trouxesse para a próxima

—•  ,
ifvMJCADO ji i-9A22^^r~>A *• Ji <L

\j... ^SaB^^^ i » I
^0P^ u melhor e

elegante
ASSEMBLÉA, 46 RIO

daepi
incuto cm tuas passagens
sagem dc ida c volta, na primeira secção
c dc 500 reis. A secção começa na Central
c vae terminar em Deodoro. No entanto,
para os residentes em Villa Militar, a pr-
meira secção termina nessa estação. Ao pas-
so quc estes pagam apenas 500 reis por pas-
sagem de ida e volta, os passageiros quc
para ali sc destinam, desde quc nao morem
na Villa Militar, são obrigados ao pagainen-
to da passagem no valor de duas secçoes,
ou seja IS ida c volla. Por quc semelhante
odiosa cxecpçSo ?

• ¦**' ~—

RirtiisIbHriItl [Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, 1H

Consultorio_ Medico
(S6 se responde a cartas assignadas com

Iniciaes.)
j V. — Procure-nos.
D. O. R. — Idem.
Tt R DE O. — Idem. ..
íl" DAS S. - A sua carta excede os li-

milcs: 10 paginas! Escreva outra mais con-
cisa. "S. V. P."

n a Y — E' preciso exame.
€.' C." (Bahia) — E' preciso assistência me-

nii-i elirceta no seu caso. . .
K (Ti! (Minas) - Injecçõcs intra-veno-

sas de sublimado corrosivo (ampmtlas de um
centigram. por cent. cúbico) diárias. Uma sc-
He dc trinta. Esercvei-nos dc ve/ cm quando.

V F L. — Não ba de que.
U h L. DE A. — O senhor deve parar

iminediatamente com esse ««pwicjg,,„,^V>
contrario vae parar no Hosp.c o Um reme,
dio'» A vida cm commum. Adopte a divisa
Dosilivisla: "Viver ás claras".positi i i_ 

j^ ior n ,londnde de nog cs.
ert-ver cie novo, descrevendo os symptomasdo
SCS '""''R. 

A. — E acha que podemos tratar
desse caso pelas columnas da A NOITE ?

II H R lt. — Tome tres pílulas por dia
do seguinte remédio: slypticina, 1 er^;alca-
çuz em pó, sueco de alcaçuz, aa q.s. Para 30
P,t\11"s' \ — Per ogni bagno ei vogliono 100
gi-ammi di sulfurclo di potássio e debboiio
esèrc almeno tiepidi. Per Io .zolfo interna-
mente püó prendei-lo cosi: zolfo lavalo, 10
cèntUírammi zuecliero, 50 cen igrammi. Per
uno-càílhia. Nc prenda 5 ai giorno in nn poço
di acqua.

A. Z. U. L

O Ç. M. de Florianópolis e o
aceordo sobre o Contestado

FLORIANÓPOLIS', 5 (A. A.) ¦- O Conselho
Municipal daqui votou uma moção de solida-
riedade ao coronel Schmidt, governador do
Estado a propósito do aceordo sobre a quês
tão de'limites com o Estado do Paraná.

Amanha churraso ao Rio
Grande

t2TA Casa Assembléa. restaurante de primei-
ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
bléa. 79. Proprietário. Oltomar Moller.

¦a«t»
Dr. Edgar Abranles líSS|^a
pelo Pneumolhorax — Rua S. José 106, ás 2
horas.

Os actos do governador de
Cordoba

BUENOS AIRES, 5 (A. A.) -O assumplo
politico do dia c a .attitude do "eomile do
partido radical de Cordoba, que acaba de or
denar que se proceda a uma investigação so-
bre todos os actos do Dr. Euphi-asio Loza go-

¦ernador daquella província, que loi .eleito
o nlludido cargo pelos próprios

demicos, embora
festa náutica mais um cr.conto com essa es-"íà 

de todo util c qtie despertaria certo cn-
thusiasmò, fracassou, infelizmente.

Foolball
Torneio Intimo do S. Christovão

Em continuação do campeonato "Intimo",
do S. Christovão A. C, encontra r-se-ao, elo-
mingo, os tcams Azul versus Encarnado e Ro-
sa versus Preto, netuondo como referee, no
primeiro matcb, o Sr. Leandro Carnaval, us 8
horas, ç nó segundo o Sr. Luiz Cardoso, as
9 112 horas. • c ,

Téam Azul — Ayres, Cnnabarro o Salema,
Durval, Wnllert, Goulart, 5\ ílly, Alanco, Adc-
linn, Raul c Carlos.

Quinta-feira', o team Azul acima escalado
rcalisará um match-training contra o 3^ team
do Villa Isabel F. C, no campo do Jardim
Zoológico.

Stuart F. C. x A. A. S. Christovão

Realismt-sc domingo ultimo, no campo do
Sluarl F. Club, cm São .Christovão, o cn-
coiitro chtre oi primeiros, segundos c tercei
ros tcams desta sociedade sportiva ç os «Ia
À A. de S. Ciiristovão, com o soguintç re-
isliltiulo: nós terceiros teatus venceu o Assor
clacão pelo scorc dc.3xl; nos segundos tam-
bem venceu n Associação por 3x2, e final-
mente nos primeiros tcams venceu o conjun-
to do Stuart pelo scorè de 2x1.

Festa de Sports
Aldridgc Collcge

Para depois dc amanha, no ground do Rio
Crickct and Athletic Association, em Icara-
hy, a directoria deste collegio prepara uma
interessante festa sportiva. O seu program-
má é longo c cheio dc bons números. Na pon-
te das barcas, cm Nictlieroj-, ás 12 e 12 1[2,
em correspondência com as barcas, acharão
os convidados do Aldridge Collcge bondes çs-
peciaes epie os conduzirão ao field dos in-
glezes. «

Motocyclismo
Rio-Moto Club

Anonymo. 58; Dr. II. R. V, Wi A»onymq,
2*- Dr A. .r>«; Sm. I. R. Nina Ribeiro. 20*;
Srà. H. Duplex, 10$; Dr. Alberto Rego l.opes,
108; Mine. IMancbe, 58; Sita. Eugenia Krafts-
chuk 20S; Dr. .Inc.v Monteiro. IO?: Sra. 3. J.
M
d»

798500; membros da colônia polaca, -1!W.
Tolal. 1:0908500. ,., ,.

Esta Importância foi convertida no cambio
sobre a Suissa, de 790 reis o franco, c re-
mcttida em um cheque da Banque 1-rançaise
et Italieiiiie pour PAmerlquc du Suei, sob
n t.7.710, no valor de 1.387i95 francos.

A Sociedade Polaca, quc tem a sua sede a
rua do Senado n. 2i:>, receberá qualquer au-
xilio das almas generosas cm beneficio dos
milhões de velhos, ihulhcrcs c creanças que
soffrem os horrores da fome c do frio na
Polônia.

Para Montevidéo pnrlirá nindn este mcz A
Dr. Pedro Erasmo Callordn, encarregado do
negócios do Uruguay no Brasil.

—A bordo do "Itnssncè" segue depois do
nmnului, paru n Rahiu, acompanhado dos seus
ajudantes de ordens primeiros tenentes An-
times Alenciistro c Casslo Paiva de Souza, o
general de divisão Curiós Frederico dc Mes-
quita, recentemente nomeado cominnndnnto
da 3* região militar.

— O jornalista Alexandre d'Atri, partindo
para Paris, nos enviou ns suas despedidas. •
LUTO

Foi sepultado hontem o nosso antigo colle-
ga de imprensa Luiz dos Santos I.eonor.

—Falli-i-eii hontem a Sra. I). Maria Roldan
Cruz, mãe do nosso collega dc imprensa To-
ientino Iloltluu.
MISSAS

VERMOUTH TYPO TORISIO I
O melhor é o da Umii» São Conçalo I

—Rua da Assembléa. 21— i

No altar de N. S. ela Conceição, da cgrff-
ja de São Francisco de Paula, amanha, sem
resada a missa dc sétimo dia por alma dc I).
Maria Franciscn de Góes Mello, nine do Sr.-
Affonso llibeiro tle Mello, Inspector dos Tele-
grnphos. 1 *mm T

Uma inlqaiilaáe em que
o Sr. Arrolado não

devo consentir
Recebemos as seguintes linhas:
"Pedimos vossa intervenção junto ao Dr

Arrolado Lisboa, director da E. dc F. Central
do Brasil, afim dc quc seja pago dos venci-
nientos do mcz de agosto do corrente anuo
o pessoal ela referida Estrada, que serve no
trecho dc Barra do Pirahy a Bnrbaccna. Nao
sabemos, Sr. redactor, a causa de senielhau-
te atraso, porquanto desde o dia 25 do mer.
passado o pagamento foi effectuado de.Baç-
bacena até Lafaycltc c dali até.o fim da li-
nha Attribticm uns á má vontade do pagador
geral, que, dizein, está "embirrado" com o
pessoal que serve no trecho dc Barra ale
Barbacena. O que é facto é que estamos sof-
frendo as conseqüências tle tal atraso, por-
quc o commercio fcclia-nos as portas, pois re-
ceia quc ainda mais sc atrase o pagamento.

Bastante esquisito é o caso tlc serem pagos
no dia í! dc cada mcz os engenheiros inspecto-
res de districto, quc vencem ordenado snpc-
rior a 1:500$, emquanto empregados que ga-
nbani 25800 diários fieani com atraso dc dous
e tres mezes. Pedimos, pois, providencias ao
Dr. Arrojado Lisboa, afim de que a pagadori.i
cumpra a sua ordem de fazer partir dessa
capital no dia 15 de cada mcz os pagadores
do interior. Será iim grande beneficio que o
Dr. Arrojado prestará aos sues stiballernos,
pois cóilveiiça-se S. Ex. ele que com o atra-
so dc pagamentos ha muitas lagrimas c mui-
ta miséria no lar dos infelizes operários da
E. de F. Ç. do Brasil."
.. »-*mwç- 

Aero-Club Brasileiro
2' CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. presidente são convidado*
O". Srs. associados quites para se reunirem, as
2'. lioras do elia G elo corrente, no 1" andar do
prédio n. 1811 da avenida Rio Branco; afim ele
ouvirem a leitura do relatório da administra-
t;ão c parecer do conselho fiscal sobre a to-
macia ele contas a ser apresentada á assem-
bléa geral, e em seguida proceder-sc-á á ck-i-
ção da nova directoria, eiue poderá ser feita
com qualquer numero de sócios.

\
i.i

v<
para
cães.

radi-

PERE KERMANN

GRANDE FESTA E ROMARIA
(2» DOMINGO)

. áeguindò antigas tradições, esta Ve-
n.esavd Irmandade fará celebrar missas,
no próximo domingo, 8 do corrente, ás
7, S, 9, 10 e 11 líoras, em louvor á San-
tissima Virgem da Penha.

Na missa das 10 horas será entoada
»or um «impo dc distincías amadoras
unia <(Ave" Maria» e o «Salutaris», acom-
fàhhàdo de «harmonium» pelo organista
da irmandade.

A banda do «Club Euterpe» de Petro-
JjoHs executará, durante o dia, em um
íçorétò ornamentado, escolhidas peças de
musica dentre as do seu bello Vepertorio.

Em frente á casa dos Romeiros, o te-
nente Madureira apregoará as lindas
prendas e jóias para esse fim «íferecidas
por E-xmási irmãs e devotos.

A Administração será encontrada na
Romaria e na Egreja, para attender aos
fieis romeiros que forem abrilhantar
aquelles actos com suas presenças.

Na fôrma do costume, a Companhia
Leopoldina fará correr em suas linhas
comboios extraordinários, parafacil e
í^nvjaoda conducção dos romeiros.

Rio de janeiro] 5 de outubro de 1916
^- O secretáj-io, JOAQUIM DA S1L-
,VA GUSMÃO FILHO.

Talvez sc trate de uma af-
cl ifecção do apparelbo por onde se faz essa cli-

São. Essa falta; porem, é uahyral cm
pessoas fracas, anêmicas c chloroticas.'"-?, ' „ r ' Um .límn e-onstiltorio, a rua

Finissinio licor.

lIMlll Olhos, ouvidos
rnariz e tjargan-

ta. S. José, 51
3 ás 5

Na sede deste club ejelico, á avenida Sal-
vndor de Sá h. 189, já se acham abertas as
inscripções para as provas de motocycletas,
Com ou sem side-cars, ii serem disputadas por
oceasião da semana sportiva, promovida pelo
Automóvel Club do Brasil, cm homenagem ao
1» Congresso das Estradas de Rodagem.

JOSÉ' JUSTO

Dr. S. Alencaslro Guimarães.
Io secretario.

——» •+»*• •

»r. Álvaro TourinhOoSS
IllZ K ('..UtC.ANT.V — Ittta elo Onvietor, 15*, — Üe'2e
meia in i e meia.

i «»*• ¦

Instituto e Revista Carioca
E' hoje, ás 20 horas, que se minem cm ses-

são os fundadores desta grande inálitiliçãp par-
tietilar de beneficencia c meiisnrio brasileiro
encyclopedico illustrado, cm sua si-de proviso-
ria, á rua Sete de Setembro n. 82, Io andar,
para lavrarem a acta dc inauguração dos bc-
neficios e posse elos novos elirectores, epie as-
sumirão as ftincções dc seus cargos, sendo
nesta oceasião rcalisaela a 1" conferência offi-
ciai mensal pelo direelor-gerente o Sr. Dr.
Alexandre Hallá Pereira do Carmo sobre o
Ibenia: "O Instituto Carioca, sob os seus mui-
li pios aspectos de beneficência", dando as-
sim cumprimento aos seus estatutos.

Chamados médicos á noite com
urgência

Dr. Lacerda «Guimarães
Telephone 5.955 Central.

EUADA OONSTITUIÇÃ.O N. 

20 grs.

Z. U. L.

A revista da F. S. Jurídicas e
Sociaes

acabam
ípocti", re-, t,ni elegante brochura enfeixados

íç opparècer ç^ lis. (jS c 09 ela "Aü
víijtft seienlifica c literária ela Eaciildadc

e Sócia
o summário desses dous nu-Sijjeiieiitf, ,luridicíi> e Socja.es

15' o seguinte c "" '"

(flaildic: S. Ganna — Do alio da montanha;
&'-. Budincr Lopes da Cruz — Os commauelita-
S-loi são solidários èiitj-f. si ? (Direito Com-
üâ&relal); C. Daàicl de Dons — Acções Pos-
BEÍRoriás (Direito Civil); Castro Lima -r
«Úando o destino manda (votsos); Victor dc
Carvalho liam® — Luav de dezembro (ver-
PD ; Gomes Leite — Castro Alves (estudo);
Esmefftldlhò Oliveira •- Quadro sombrio; An-
tòllio Bandeira — Passando (versos) $ Alcin-
M Sodré — Pinto dft Rocha; Hugo C. Ramos
& nr-yxa dos Marinhos (conto); Ruy Guima

j,- i;. L.  Em nosso consultório, ti
di Assembléa 44, ás 15 lioras.'se "o. — Applique externamente.: ex-
trhclo ele ralania, 1 gr ; ^°;^^"doÃf|5-
ees, 4 grs.; manteiga de cacao, 20 ws. 1-ic.u.i
boa cm alguns dias.

],- — Vide resposta a A
D. E. A. Procure-nos.
t' o c, 

~ 
Tome' tres colhores das.de so-

pa, por'dia, de: extractç. -de galega 40 grs.;
xarope simples, 1.000 grs.

PI R E. T. — Nao ha de que.
s' j^ p,'_ Deve repetir Iodos os synrplo-

Soííií^8/ N. S, - E' preciso exame local
níii-a iiodei" dar opinião. , . .paia po»u s 

i_ 
E_ medican1cnt0 e b9m,

mns'êm-sc iralando de pessoft dc çdade, e pre-
fm-ivel não o carregai' muito tle drogas.

Experimente os paniiojs molhados èm água
fria sobre, o ventre pela manha, altcrnnndo:os
de 5 em 5 minutos, dtiranle uns quinze ou vin-
tC 

mV P*. 
°R. 

r- Procure-nos o senhor, pessoal-
mCÍ"UB. 

55. — Faça-iios procurar po? tima
pessoa da familia.

L p, rj. 'a. E' preciso exame.
D E. N. I. S. -— Idem.¦tt" l M. — Quer saber que dose dc mor-

nhiiia pôde tomar, hein? Nem mesmo dando-
Us ò titulo dc "professor" caímos com a re-
ceiMa o p __ Nem a nm de quarenta, quan-
to mais dc 38... Essa é uma velha reclame
mie. anda pclõs jornacs europeus.

A N D. R. E. A. — Tomar duas colhe-
res nor dia dc oleo de sasso medicinal; pela
manha ápplícáçãò de pannos sobre o ventre
Sre posta á M. L, T. S.). Tomar uhia
sèrib dc 40 ou 50 injecçoes hypodcrmicas de
aweniflto de ferro solúvel Zambellctli, e no
calo? banhos dc mar. Para o appctite, pm
e Ucc de quina La Roche, vinte minutos an-
les das refeições. Em dous mezes, mais ou
menos estará curada.

V II. L. G. — Procure-nos..
MÍle.R.A.S.S.E. — Não se afflija

nli le Gauíhicr, Balzac, Alexandre
C4ini c quasi todos os artistas c homens do

Í»lo f4.n_gordos.nK;ran^r,urbaç.m

0 tratado de arbitragem entre
a França e a Argentina

BUENOS AIRES, 5 (A. .A.) - Entre o Dr.
José Luiz Muraturc, ministro das Relações
Exteriores, c o Sr. .Tullcmier, ministro dc
l''rança, junto ao governo da Republica Argen

^'...n,,, (..nnnífns as ratificações do '-'"'''
dita

Reacrão de Wassermann, Vaccinas de
Wright', Exames de urina — Drs. II. Aragão
c A. 'Moscs, do Instituto de Manguinlios, rua
do Rosário n, 134; telephone 4180 Norte.

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
lyscs c Pcsquizas •. ROSA11IO 168, esq. praça
rj.rinca.lvc> Dias Tel. do l.nb V 1334.

^SÊCCAO 
ÍNEDITORIAL

tina, foram trocadas as ratificações elo tratado
de arbitragem celebrado entre as
ções. s

Os aquáticos em Caxambú
C-VXAMBU'. 5 (A NOITE) — Em companhia

de suas famílias, chegaram, aqui, a fazer uma
estação de águas, os Srs. senador Dr. Rivada-
via CorrOa e Dr. Carlos Figueiredo.

%'t^ ¦¦— ¦ -

ÂTTENÇ&O. fazendas e armarinho de graça, na
n ,,t „»> i\ rua Senador Euzolno n. 127, para

ICaSa 

* 1 Urillld - àrfcaçàò dc negocio, vcnilc-se
som' reserva i)c preço todo seu «slock» dc fazendas,
Armarinho c roupas feitas. Visitcmpols a Casa ruruna
pnra se certificarem tln vcrdtule

Na sessão de honlcm da Sociedade Sçientl-
fica Prolectora da Infância, que correu mui-
to animada, havendo o Dr. Orlando Gocs li-
do uma interessante memória sobre "Cartlio-

patbias congênitas", o Dr. Moncorvo Filho
fez uma còmníuiiicnçãò prévia dos magnifi-
cos resultados epie vae colhendo ela beliothe-
rapia (banhos tle sol), no "Solario" do Insti-
tuto dc Protccção e Assistência á Iiifancia do
Rio de Janeiro, lendo sido por esse medico
apresentado a seus collcgas grande numero
dc photogrnphias de creanças curadas umas,
melhoradas outras, da gravíssimas lesões os-
scas tuberculosas, doenças da pelle, ulceras,
ele. ''

Desfarte acabam de ser constatados no
Brasil os heróicos effeitos da luz solar na
cura rápida tle doenças da maior gravidade,

Ex. Sr. professor
gu i 3 Paulino

c seus atixiliares Dr. Olegario dc Azevedo e
Dr. Manoel Ferreira, e- também o prolessor
Dr. Octavio do Rego Lopes — O abaixo assi-
gliadò vem agradecer os cuidados que lhe tlis-
pensaram por oceasião da melindrosa opera-
ção a que sc submetteu.

Rio, 5 de outubro tle 191G.
Rua dos Arcos u. Q"

José Monteiro
88.

Doenças do apparelho diges-
tlvo e do sistema nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renato de Souza
liopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4

GeneraS Thaumaturgo
O que um vespertino de hontem c. um niatti'

tino de hoje publicaram sobre uni pretensc
aceordo por' mim proposto ao governador dí
Amazonas é falso. •

Eu o provarei. — Thaumaturgo tlc Aze lf
vedo.

Oni
\

~~^T FOLHETIM' —

TCOLUMNÃ INFERNAL
u,, |||M»|| I———~"°!^—¦ '" ¦¦^^M^—¦¦! ,, "' «mmim¦«¦¦¦¦¦¦ll—"™"^^^^^

Emocionante romance da actua-
o lidade, de Gaston Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

se 110 cérebro daquelle digno homem, por mais
"KérdíXseria elle tão atilado quanto
o julgavam, ou elle próprio se julgava? De
resto, talvez fosse apenas um homem probo.

Depois de ter dado prova tlc uma grande
bravura no Toíikim, só demonslrara, ettecti-
vãmente, a medida de seu valor quando cn-
ti-f.ra por oceasião dc seu regresso a 1-rança,
ra íúta administração militar. _

E durante esta guerra, era principalmente
como administrador quc utilisavam os seus
t,,;entos. Conhecendo a fundo a engrenagem,
desse formidável inaehinismo fora encarrega-
do de exercer a sua vigilância, para que cada

dessas molas trouxesse o seu concurso

-B«J«-

1+1

Thco
Dumas,

E despesas não faltavam. Os Í^S|o|
locavam tapetes novos, e o quarto de Hane-
M ISrrrara transformações ] « raoi-d.narias

Um dia que tivera a curiosidade de ahi cn-
cama já mio estava no

leito de cobre
ha-

111 imüco longo de sc explicar aqui. .COmei
Z,e6 dormir cm cama dura, andar pela má-

, sãc

Sde ^«cmpfc come/ sc pôde" sabei- sem
exame ? Os ineelicamentos nesse sentido sao

zeau sol
Uim di .

Irar verificou que a
mesmo logar... Um immenso
ubstuia o antigo c, por cima dessa cama ha-
S pendurado na parede um grande» ff»dro
encoberto por um panno, que lhe oceultava o
nsáinupto. Ela descobriu-ó. Esse quadro era
o de uíS retrato, e esse retrato era o do se-
l,'hMmfiqife"fugiu 

Pára o parque a soluçar, em-
quanto que as suas unhas- íicnetravam tao
fmdo nas palmas de sttas mãos que 0 general
Yourcllc, eíue pouco depois chegara perguu-

m-lhe porque as suas mãos sangravam

da díi organisação da espionagem no.esh.in
eeiró a recordação de uiú espirito curioso, dc
' inlelligencia cheia de astucia a par de uma

reforçado; tinha
uma

uma
ás
sim

outras, ha oceasião opportuna. Era, por i
1 dizer, o official dc ligação entre os çliv. <¦ *i_ » _/. n»lnilnc.inninri

F,hã chi T&, sãorc*ousas aconselháveis sem",lní. Si ha uma perturbação,-.da tiy-

tíè responsabilidade
Dr. NICOLA'0 CIANCIO.

TabaliliP NOESSIO Bft SILVEIRA
ã - Wors Ave! (versos); Eloy Ribeiro -I M 

A^ANDEGÁ âa.-Jelephone OU-
iiasieádeira noctunia (conto).. •uu* «A *"

lou-!
A sua emoção surprehendcu-p. Muitas outras

cousas poderiam surprcheudel-o e foi talvez
o que lhe suecedeu, sem que o demonstrasàe
em absoluto. No fundo, o icjferál, ™.$3
espirito k^to^P^éiêmMoSê"" iof seih-

linda in-

a fécordaçãç de uiú espirito ÇUnoso
lima 111
bonhomia temerosa

Era antes baixo, porem r .
c-bèllos grisalhos cortados a cscovinlia,
U-; còr de tijolo, enorme bigode branco, e com
tudo isso urna voz muito grossa que assus-
lava os soldados e clava vontade dc rir as
mocas. Os seus olhinhos muito petrantes. cs-
lavam sempre alerta c lhe permitliam, ao que
dizia correntemente, distinguir, logo a primeira
vista úm patife dc um homem honrado.

Como, com tal, faro excepcional nao, pre-
mentira o espião quc era Hanezeau? Era tal-
vez o que poderia surprchender, si o general
Tourette não tivesse uma fraqueza.

Essa fraqueza era Julicla.
Ora elle só via a familia Hanezeau atra

vés dê Julieta, isto e, pelos olhos da sobrinha,

Esse
coube-

Era considerado como um liamem ãií
o e honestíssimo, ffias fâ^,M}lM«
ro prcoíctipado çAi descobrir "a sègunmo

lençao das o
sua passagci

l maior, «XuaniBHWwi

sos serviços do exercito e os estados^naiores.
O seu trabalho de maior importância era o
que desempenhava junto á íiitcndeiicia.
serviço o punha na "necessidade de
ccr tlc «antemão" todos os segredos do com-
mando superior, ,-,..'¦

Vendo Moniqtic tão perturbada, felicitou-sc
por ter vindo.

Em primeiro logar nao comprchcnclia a ia-
zfm pela qual ainda estava cm Brelilly:la-t.oie,
apezar de tòclos os avisos epie lhe enviara por
intermédio dc Julieta. Não era cousa que fi-
zesse uma pessoa ajuizada.

Dirigia-mie para Dombasle, disse, desi-
grando o seu auto quc o aguardava na estra-
da com o seu official de ordenança, c fiz um
desvio para vir passar-lhe um pito. Quc idea
a stia tle se vir installar aqui! E para quc,
Deus meu? "Quer então fazer as honras ele
Brélillv-la-Côle aos senhores boches ! Uoml
Vi io-a'empalliclecer! Mas, está perdendo os sen-
tdos!... Minha boa Moniquc, o que esta sen-
lirdo? Vejo-lhe sangue nas mãos?... estará
f rida?... E os seus formosos olhos choraram!
FídhV-essá! ó que tiucrerá isso dizer?

para a qual Moniquc iora sempiu huuuud... .
nalmehte, o general Mo freqüentava ábsolit-
nílAlSflí rtnWfítèinn! e Gerarei, como sua mae,
11-.6 cràni extremamente sympathicos.

ÍCoiiliécertt 

Monlcfue, quando esta era npe-
nas Uopiaút âí Vezou^e: c jiuc dmá VczC-u-
zv (oW caiada com tníi espião eía uma Ata-
ÂtUm «Wa diíficlliiififti* poderia^ encabutf-

Essa curiosidade logo assustou Moniquc...
Fez-se dc ci-cançía aniimada, pediu que lhe
perdoasse a susccpiibilidade nervosa attri-

bviu as suas lagrimas á uma carta tle Ge-
(•'rd quc lhe narrava com cnthusiasmo os
sèüá últimos combates, mas confessava-lhe um
míméno ferimento po hombro, um nada, uma.
aiílcia de obuí... é éxiilieou 6 sTmgüe de suas>

Acceito como quantia pedida, paga a vista
em melhores condições; para o senhor isto <
nada, ficando a dever; vejo que é pessoa tlí
bem, mas trata' eom egual.

^^M^gcaiB»diB»kiiBaB^^

p fios, pelo serviço que fazia ajudando os ar.
ir.-dores!.,. <

Estou renovando os estofos, o moliitia-

-- As mulheres são loucas! as mulheres sãí
IciiCfis!.,, 'O que quer que eu faça? A Cruz-Vermc-
ll,a não me accciloti, nem o meu caslello...
Acha-o Jiiuito isolado tle tudo... E quanto a
mim serei chamada logo chie me jnlgareiu
apta'a prestar qualquer serviço. Não insisti,
mas achei que o meu dever era o de ficai
junto dessas valorosas populações epie a appro*
ximaçtio do inimigo apavora...

As valorosas populações, mas ha muito
que se escafèderam 1... E fizeram muito bc-nil
depois das selvagéritis do mcz dc agosto!....
Nada se pód.c esperar de bom desses mísera*
vcis'1 Só deixam minas, á sua passagem. Dei'
tam fogo cm tudo c ttido destoem. Tome cui«
ciado, Moniquc.

Ora! o tio Talbochc ficou, ou não, na -ai-
deial... „_

E' o "maire", cumpre assim com o seja
dever.

15 Maréeage!...
E' o pharmacetitico, os seus serviços pO«

dem ser necessários!... .-"'15 a sua própria sobrinhaI.".i:.
Era só o quc faltava, que Julieta nao SS

CPtiservassc no seu posto!... Uma empregueu
dos correios e tclegraphosi...

Eu estou no meu posto de castellã, meu
amigo... e como nada tenho ele melhor a fa-
zer, na expectativa de prestar os meus sem-
ços aos feridos, esfòrçotatc por dar trabalho
á pobre gente que não foi altingida pela mo-
l-ilisação, c quc está na miséria... E é essij o
segredo do meu incomprcliciisivel proccdicueu-
Io, como vê o meu ámigoj...

O general beijou-lhe a mão.
Peço-lhe perdão!... Conheço a SUA I>91«*

ciaclc c o seu valor, M^onique I.,.
E depois, emquanto estou aqui, parçcc-

lhe quc estou muito próximo, muilo proxüno
de- Gérard!... Mas onde vae? peço-lhe_ defi-- ¦¦ • ¦ Pensei quecilpa por não o ter feito entrar..
estivesse com pressa; mas accetta tomar qual-
q-er cousa?.... ' jtfonetnnei.X

uíSâBMiffe
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A NOITE~ OulnU-feiri, 5 do Outubro de 1916
**

-íwii^ si ui;-
_ ourives 37

TEL. 3666 NORTE
tiimnli' »n tilinuço i

Vutnprí do badejo.
Mayoniiaiüc du «ni impa.

fumai i
H«ias bacnlliondoii,
(ii'andes pcixiulas.
Camarões torrai!"".
Além dos pratos du dia, o

•menu» é vai iadissimo.
Todos os dias ostras cetins,

canja c papas.
PHKÇOS DO COSTUME

tSTOMAOO, Flü\D0 E INTESTINOS
DlgoilOoi ilillUcIs, mlii, gnilriloi,

enlurilcs, piUAo do vouíro, máoliall'
tu, tlui' '•' poio no eitomngo, \uiiiitui*,
dores do cnboçii, curnin-io com o
jüllxlr òiipaptlvo du r.rof. Dr. Oenlclo
tio Abreu, A" \cwlii iwh bou* pluw
miíclai o ilunjiin.i-i de lllu o du» Bi-
liiitus. - Deposito - 10, llua lJ du
Março, 10. - Ilio.

Não precisa dc reclame
- LAMBARY

Água mineral natural
" DEPOSITO GERAL

Rua Thuuphilu Oltoiil n. 34

Tolopliono Noite 3D5

CASA DO JÚLIO
SEM COMPETIDORA I

33 e 34 - AVENIDA MEM DE SA» - 33 e 34
-mm-

lliiiuiiioiioi com ifovii eu hiiluii-tiii cuin 0 pòçtu. dn norólHii üa8oo$n MlnSiwn
Din»* <--M liull.min/, rum 0 poçaii ilu porubn. do lio"? c'."$<i>u
Ditos oilylo iilloiiid», com D pcçniiifo peroba, do D0o>n i8oSooo
Salai da Jaiilur com lOpcçm, oilylo ailcmuo, da üHuda tiui>$io>»
hil.i-i di- limiarcom lü i'i...i', a>l)lo liiiiliiti-h'/, do 7uu$ 7Dotiuoii
\\i uiniiiliii pnrn milA», Opovm, cniu eMiifu, do lii<$ UoiSooo
\\i iiii.i pnrnislilo,0pcím,iini|iloi, do lo»$n tiu$ooo

Louças tio lollolto, oicarmiioliui, balde*, jurroí e mulloi oiitrot» nrlljoi.

A Mula CIiIiicm, ii mu do Lnvratlip
n. 01, c a cnsa que inuis barato vendo,
\isto o (iianili! sorlimctitii quo tem; chama

intenção dos sciiliuioi viiijanlis.

f?íf CASA NIPPON ™
|g| flüA CCNCALVES OIAS ^ JKU

Malas kfiw

í "'Êm
3BS mimmmJr*

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

ESPECIALIDADE EM
Leques e objectos para

presentes
Participa a VV. EEx. que
já chegou o precioso

ÓLEO DE CAMELIA para o
cabello, assim como grande c
variado sortimento de LEQUES
e outros artigos de sua espe-

cialidade

Brorizes, moveis de bambu,
cortinas e transparentes, por-
cellanas, xarão, brinquedos c
todos os ptoduetos da indus-

tria japonezà
A. de Souza Carvalho

Telep. C. 5 511 — RIO

Aluga-se o r andar dá rua
Buenos Aires, antiga Hospício,
33, entre Quitanda e i* de
Março.

Panellas de pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Olilcm-fr, cozinliaildo-a nas nfam.iil.is
nancllas tle pcilra «Mineiras», Deposito :
Bazar Viilàçn, 120, rim Frei Caneca.

Louças c trens de cuzinlia por menos
20 •[. tpje nas outras casas.

DINHEIRO
Empresfn-sc sobre jóia»,
roupas, fazendas, melacs,
pianos, inoveis e tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
T1*LÊPÍI.(5kB^072 norte

(Aberto dns 7 horas du
nuuüiíi ;is 7 dn nuitoj

J. LIBERAL & C.

S. LOÚRENÇO
HOTEL CENTRAL

~ Proprietário: José Justino Ferreira —
Ilcde Sul Miuciia — Estado

dc Minas
A estação tio águas mais próxima

das grandes capitães doS. Paulo e Itio.
^formações: rua Clapp 7 c 3 José 1.

RIO DE JANEIRO

Compra-se
qualquer qunhliilaijo de joins velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor e
cautelas do uMoiile de Soecorro»; pága-sotem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joãlheria Valentim
Telephonc 9Ü-1 Central

A iBEAL
Móveis e tapeçarias

-i¦ RUA S. JOSÉ' —
Teleph. 5.324 C.

COLA NORMAL
O Curso Normal de Preparjtorlos, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmcnte o CURSO ES-
PEC9AL PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
duzidissiinas e a cargo de distineta directora e completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
!• andar. — Informações de 14 ás 19.

j-*°* 1. 1 ¦ sssss--: TOSSE MÜjfO ?

\snmm
£-i'' Pr^ÇOpE 1 VIDRO R»<}*Q'00
^|-**+D§tSÉ EM TODAS .AS RiH^RMACIAS
ítefl|T'0^PRIHC|PAES': DROÍÍARIA W;HEC(jt'ÁriÍ5RjÍ0AS.43«47¦rLÂBORÀTORÍO MOMOEOPATjeOALBEfto LOPES AC;"ir-^Ôif RÜA- É/SfeEiNHQ>DÍÍ)CN|RO 26 R\0 
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CASA MORENO
1044, RUA DA BAHIA, 1044

(Bello Horizonte)
Preferida pelo Exmo Sr. Dr. Liiincu Silva, lente ila Fa-
cultliido de Medicina de Bello Horizonte, dispõe dc bem mon-
tadu úllkina pura concertes de óculos e piiiçe-nez, e avia

tnniboín qualquer receita
MATRIZ Nü KIODE JANEIRO

142, rua do Ouvidor, 143

H
t)e-

PENSÃO -1 raia de Botafogo, 384
em frei: te ao Pavilhão de Regatas — Tulep. sul 931
Succuisal — Instiillada no esplendido prn
dio novo dc moderna construi , ^_^ 
n. das Laranjeiras, ».a -^r yí\ ^—^W^r-^ 

^X^ Cczinha dc pri-
nieira ordem — Aposentos

e banheiros, com todos os confor-
tos modernos. — Bom tratamento. Preços

moiliios. bondes á porta. MIGUEL II. S1XEL k IRMÃOS

Telep. 5.430

.Dinheiro sobre
ühores de

|oias e cautelas do Monte
de Soecorro
•—¦ s

; - Casa Gonthler
HENRY & ARIHANDO
45 c 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Casa (iiiitiada cm 18C7

Ef

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Grande sortimcnlo ile produetos ehiniiccs c especialidades
phannaceulicíis, importação direttu dos hicjkõrcs fabricantes da
Europa e America:

Caprichoso serviço dc pliarmacia e laboratório por pessoal
habilitado, sob a dirccçilo do pharinaccutico Cândido Gabriel.

in mll»|»»1lf—M^—¦¦«Bg——M^—

PREÇOS MÓDICOS
SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo à Avenida Rio Branco

SOCIEDADE. NIO ÜRANDINSE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE"
FUNDADA EM 1012

Capital rjenlisndo Rs. 3oo:ooo$ooo
(Aiilorluilá n ftmccionãr onj toiln n Ropubllcn)

«auquciru»; DANÇO 1)0lO.MMCIli.lO l)lí TOllTO AI.K-
OlIBe BASCO PELOTBfiSB

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Mcnsacs - Contribuiçflo 10$000

PEÇAM PROStECTOS
Rua da Quitanda n. 107- 1: andar

RIO DE JANEIRO
AGENTES — Acceitam-sc, desde quo apresentem

boas referencias c fiança.

Curso Normal de Preparatórios
A« min» il«sta curió, vniilajoininciito conhocIJo pcln P0.NTUAI.IDADB, AS8|.

UUIDAüll 1* COMPliTKNCI.V d« tem profonorof, (uncelonam com a nwxlina ro-
KUltilidiuli!. b

Cf,Oirpii doconlei Dllí 0ASTA0 HÜCII, 011, MB8CIIIK, DR. B. CF, BA-
I1AHÔ. Dll. OI.IVKIIIA DB MlíNIi/.KS, Dn. RUV PINIIKIRO, profoilorM «Io, Kxtor-
iiiitn I) Peilro lliliRS. SBDASTlAO F0.NTIÍ8 o AÜTRAN DOIIRAIIO. nroffllioroí
tia BiCOln Militar; W\. lIliMIKJUB DB ARAÚJO, o DR. FKRNASIIO 8II.VRIRA,
docentes da Bicai» Normal; Dll. PBIIBIRÀ PINTO, profciior «lo CiiIIcbIo Militar;
Dll. AUGUSTO ANB8I, itulor ilõvníloiò» Irnlmllioi illilncllcoi; • nulroi.

Aulm pmtlcni ilu JlATIIBMATICA o CHIMICA. Dom proloiioroí piimo eiimlo ile
uma moMiiii IIiikiiii,iiiii «a pmto thoorlcil o outro ila imillon.AH nulm de aulai lilo
poljgrnplmdai, Motiialldutloi motllcni. Cunos DIURNO o NOCTURNO.

Aului do repetição pura o» aliimiioi i|uo «o matriculai om em «traio.

A «ido do cimo foi mudada da ni« doi Òiirlvoi 20 para URUGUAYANA 3!»
2' andiir —JURUliNA DB MATTOS, professor e diretor.

A CULTURA PHYSIC4
Prof, Endas Campcllo

Qiincis ICr
lurle» o sa-
diosV
tjuercis pos-

tuir o yosío
tiusto dcscii-
volvido c cur-
rigir os Í'0I-
>os dofeltoí
|i|ij'5Íius V

Mutiiuiiliic-
VOl mis nulas
tio Centro tio
Cultura Plij-
sica, & rua
União tio Lu-
dniio, 38, ou
escrevei pe-
dindo os up-
luuclho-i dc
Cviiiiiiistka

dcQuarto,i|iic
custam I0!> c

l2ÍjC0Oicõin pesos dc 1 ou 2 kilos.
Am encontrareis lambem tabellas para

(çjmnaslica sueca a ¦Is.icgras para exerci-
cio?, com pci|uenos jiesos, a '-s c todos
os meios para a vo-ísa cultura pliy-
aiea. Ilenicttcm-sc para o interior me-
diaillo vale postal Não «fi|uci;acs du
consei vin.ào du vossa siiiide, deixando dc
escrever iiiimciíiiitamcíilc, pedindo os pro-
spectos ou inlonnaçücs ciicum-ituiiciutlus.

Não sc licccita importância em scl|os.
0 Centro (lispío tiunlioin dc gabiuo-

te para inassagens. Attcnde a cliama-
dos a domicilio. Tc'. 4,-152.

miim
U maior e mais inipoi tniite do
lliasil. Occupnudo a melhor il-

tuiKjâo do
Avenida Rio Branco

.Servido por elevadores elcctrlcos.
'*rci|iicncla uniiual de 20.000 cllcn-
js, Uiariu completa, a partir do

105000.
End. Teleg. - AVENIDA

JUO UIC JANIÜIIU)

CALÇADO

(1 Mil
Travessa S. Fran-
cisco de Paula 38

—«o»—
E* a casa que sempre tem

novidades em botas e sapatos
paia senhoras e meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

GRAN PAREROTISSERIE
PROGRESSE

iosi Wv^vi-ivxTJomvTVàVitis
Largo S. Francisco de Paula, 44

TEXjBDPIIONE 3B14 NORTE
RIO DE JANEIRO

0 iniiii confortável suluo, cozinha
primorosa.

Menu
Aninnliü no almoço:

Mnyinnaisc de lmdcjo.
Süludu de hiu.-iilliau com legumes.
Soupõ á 1'oighõrii
Buçalliao ú brasileira.
Tripas ú mo Ia do Porto.
Becfs rojai au pot.

Ao jantar :
Lagarto ne vitella com pirilo dc batatas.
Frungoli Gentil Pastora.
Bolinhos tle baculluo ao lomale.
Ostras frescas.
Especialidade em frios.
Legumes piuhslas',

Deliciosos vinhos

CAFÉ' SANTA RITA
-pi^gtsafch.

Rua do Acie n. 81. Telephonc 1-10-1 Xorte
c rua Marechal lloriano, 22! Teíèphone
1.218 Norte.

Não se mudam I
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PER0LINA ESMAL-
TE, unico que adquire o conserva
a bclleza da cutis. Approvado pelo
Instituto de Uelleza de Paris c pre-
miado pela Exposição de Milano, Pre-
ço 3$000.
Eiicontia-se á venda em todas as

perfuniarlns aqui c em S. Paulo.

STADT MUNCHEN
Bar e restauram*, ao ar livre no terraço
llujo uo jantar:
L'oignon, cavadinha, canja,

feijoada especial, ostras fres-
cas.

Amanhã ao almoço s
Mayonnaise de garoupa, os-

trás recheadas, peixadas á bra-
sileira e á portugueza.

Ao jantar:
L'oignon, vatapá á bahiana,

cania as 24 horas no terraço.
Preços ao alcance de todos
Gabinetes no terraço

Cozinha para todos os puladares.
0 proprietário, Ai Moita Castos..

A PROPRIEDADE
ao alcance de

iodos !
PROBLEMA RESOLVIDO

Todos podem ser proprieturios c tor-1
nar-se donos de um terreno do valor |
tle CINCO CONTOS DB HEIS e dc um
prédio do valor de DEZ CONTOS DE
iUIS, inscrevendo-so na seiic

• IDEAL» da secção predial da PER-
SKVERA.NÇA INTERNACIONAL, pi\-
eanilo apenas a diminuta quantia
dc CINCO MIL HEIS por mez ! In-
formações, prospectos, inscripçõos
na sede da Companhia :
Perseverança Internacional
Avenida Riu Branco n. 171

RIO

Hotel Wlii«amai»e
Babylonia

GUSTAVO SAMPAIO N. 6*
Telephonc, 972 - Sul

0 proprietário reduz de 20 o|o os prc-
ços da tiibellu tratiii|do-st> dc familia dc
quatro ou mais pessoas, com permanen-
cia de :J0 dias, paru banhos de mar,
que disluni 30 passos do hotel Apro-
veitem.

BENZOIN
Para o cmbellezíimcnto do rosto c

das mãos; refresca
pelle irritada pela navalha
Vidro -tSooo. Pelo Correio

SSooo
Perfumaria Orlando Rangel

^mq^^gj^^ <^^mu^^-

Cautelas
. Compram-se as do Monte de
Soecorro e das casas de pe-
nhores, na mais antiga casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Comp.

Chapéos de sol. e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
se oa CASA BARBOSA, praça Tira-
ileutcs n. 0, junto ú Camisaria Pro-
grosso.

N. B. — Nesla casa cobrem-se
chapéos e fazem-se concertos com
rapidez e perfciçitó,

COFRES
—«o»—

Vendem-se seis usados por
metade 4o seu valor, no de-
positp dos Çotres America-
nos á rua Camerino n. 104.

etULM^I)

tff^u^M
adquirida ou hereditária cm tmlus ns
mnnifostnçOoj. lUicumutlsino, Ecze-
mu', Ulccrái, Tumores, Dores museu-
ioros o óssea-?, Dores dc taboca uo-
cturnas, et", o ludas doença* rcsul-
tantos <lc impurezas do sangue,

_ curum-so Irifullivclmonlo cum o
Unico que com um só liasco fuz dçíapparçcor qualquer maullcstação. Uma

colher ,".p.'s as rclciçõcs. Em todas us pliurmacias.

ni Im

ias da Capiiai Fede
Companhia *• Lotaria* Naeletuti

do Iraall

wnRACAHÕUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
porá 9a Gonvaleácéntes, poro os Velhos

para Iodei si quo precliam do Icrliíicanlos.

19, Buo dca Salnta-PèrcB, PARIS o Pharmacias.

^iStfPjal

¦L o

Mi
¦HB

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depuratívo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

1 .
A* venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.

M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

=3

A MM-DAME DE PÂRB
Grandes saldos em toilas as

secçées a preços sem preísss-
dentes.

Poderoso tônico dos nervos e io cérebro
Gottas Phj&iologieas Sslva Araújo

Guaraná-lodo-Kola- Arsênico

liiias áPe wm
FILIAL DA CASA BARROCAS
105 RUA DO R090RIO105 ¦

(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)
CASA MATItlZ, r«a do Hospício 181,

canto da rüa ila Conceição
Amanhã ao almoço:

Mayonnaise de lagosta,badejo
assado com pirão de batatas
e assorda de bacaiháo á Alem-
tejana.

Ao juntar
Sopa de mexilhões, filets de

garoupa com molho de cama-
rões e juritys au Madeira.

Diiciilliúo assado o wdinUs nas brazas,
ostras frescas o cuçits Joilos os dias.
Graiííle variedade dc legumes paulisl
Espéciucs queijos e frutas de todas
qualliludcs. Soberba jçarriifcirn.

Chopp da Hanseatica

listas,
as

FABRICA de TECIDÜSoE ARAME
¦ e ESTAMPARIA pe ;iNCD ^

BANCDS,MEZA5,CADEIRA5,VIVEIRQS PARA PASSA-
R05, ARAME PARA CERCAS E GALLINHEIRQS.

CARDÜ5U& FüMD-¦Hospício 108-Rio

áT*1 aaajgnjav^

U w% Hjj M >

Vendem-se
[olns a preços barntissimos i n

rua Gonçalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Teíèphone n. 9Ü4 — Central

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade — con-

sultcm os nossos pregos que encontrarão
vantagens. \

B. SOUZA & Ç. ——
5i—Rua da Misericórdia—5i
Teleplionc Central 3100.

Curso de preparatórios
Mensalidade........ 25*pooo

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete de Setembro, 101,
iò andar.

. ¦¦¦m^BBBmiBnBaBaii ¦

Atelier de pintura e
desenho do professor
Sebastião Fernandes
Encarrega-se de fazer retratos a óleo

o cravou, restauração de quadros antigos
e limões em casas particulares, ú rua du
Larui ii. 30,-sobrado.

Rxtrncçfles piilillcnn, s«m n tUct\\\t
siivílo uo Kovcrno fcdonil, Ai 2 : ; o
nos mililniiliiH As i) Imiiii; ii iur

Viscoiido do Itiilmi.iliy ii. 10

AMANHA
311-38'

ISiolsi
Por 2$8oo em inteiros

Os ncillilos «le billictcK do inlcí
rior devem sor acoinininluulüs i',o
mais líliil réis pnrn o porte do Cor»
rcio e dlriitidos nos nitontos (,'crAçj
Nnznrctli À 0„ (Sn do Ouvlílôp
n. 94, cnlxn n. 817. Teleg; LUS»
VEL, c nn cnsn F. Guimnriíos, tia-»
snrlo, 71, cs(|iiinn do beco dnn Cm*
ccllns, cnlxn do Correio 11. 1,273.

Livros usados
—«o»—

Comprain-sc os do segundo
anno de Direito.

Offertas a F. M., rua Dom
Gcrardo 5.

OtNTISTA
A. l.opes Ribeiro, cirurgião dontlj»

tu pela Fuculilndo do jlcdlcinn do I|iq
dc Janeiro, com longa pratica. Trab|j»
Um- garantidos. Consullas diariamçnlo.
Consultório, rua da Quitanda 11. 48.

Papeis pintados
Linda c moderna collccçíjq

desde 400 réis a peça ; cslcf<!
preços só na conhecida Casa
Brandão, á rua Àsscmbléai
87, próximo á Avenida.

Professora de corto
Habilita a cortar por çscala geométrica

o pratico qualquer modelo, inclusive tal!,
Icur, cm poucas lições.

Tombem corta moldes sob medida a
iiodcui ser íni fazendas, alinhavados «
provados ou meio confeccionado-*.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Uruguayana MO r aiidur
TEL. 3.573 NORTB 

"

Pharmacia
Uma pessoa tendo duas i

não podendo estar atesta, vem
de uma ou admitte um sócio,
Informa-se na rua Acre, 90,
com o Sr. Noia.

A Sypliilis vencida por pouco ili-
lílieiio pelo novo proibido

franecz

MANCEOL
So ui;ão estável, esterillisante e
injcctuvcl do Ncosalvarsan, expe-
rímcntiiila com suecesso nos lios-
pitues S. Lonls, Boáujon o outros

do Paris c Bucilos Àiies
!

Unhas brilhantes
Coni o uso constante do Üiillolino, as

unhas adquirem um lindo luillio e ex-
•jcilente cor rosada, que não tlçVapparccc.
aindii mesmo depois tle lavar as inãg|
diversas ve/.ei. Um vidro, I$ii00. Ildi"
mcltc-se pelo Correio por í$000. Ne-
jA' üarrula Grande», rua Üriiguayaiií
n. G6.

USINA SAO GONÇALO

-:• Extra - Fíni^^1

A'venda em Ioda a pawíej;.. r\o ' 
^Ví'Deposito e Escriptorio

Riia da Assembléa, "2I<
RIO OE JANEIIVCM

LOTERIA
DB

PÂUIO
paranlida pelo governo do

Estado

Amanhã

Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas as
'asas loteria*-

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

4 Tournée » Creniildu d'Olivèirn

IfflCflHflRlO |
Brilhante crenção dc CREMlLDA

D OLIVEIRA; A.M0M0 SERRA en-
graçadissiiiiò no protagonista.
MWSE^ Amanhã, ás 8 o às
tffiFlff 10—0 CAN.VRIO. A se-
guie, 11 comedia iiiglczii de 1'inero
-ME.NTIRA DB MULHEH.

Êxito absoluto
¦ na» » 11 «¦

Cinoiiia-'ho3íro S. dose
Einpreiiii Pasclioal Segreto

Companiiia nacional, riiiulada em 1 de
julho du 11)11—Direcção sçeuioa do
netor Eduardo Vieira—Mjèslío director
dn orchestra, Jps'ó Nunes.

HOJE — 5 de outubro do 1010 - HOJE
Espectaculo do gala, commemoranilo o

0» annlvcrsarjo da Republica. 1'iirtugucza
Trrs sessõfls-A's 7, 8 3/-1 e 10 i/2
4», 5" o 0o representações da revista

de costumes cariocas em dous actos,
nove quadros e iluiis a.iutbenses, original
dos conhecidos cscrijitores IGNACIO RA-
POSO e RESTIER JÚNIOR, musica do
inspirado maestro PAULINO DO SACRA-
MENTO

0 PISTOLAO
Compères: ALFREDO SILVA, 110 Po-

bre Diabo ; JOÃO DE DEUS.uo Pistoliuha.
Brilhante desemponlio de toda .1 com-

panhia. Êxito extraordinário! Grande
suecesso! Montagem deslumbrante

Em cada s>;ssào será executada a
A POUTLGUE/A pela orchestra, come-
Candp as representações pela ex;ujbj{ão
do íllms das líwis áíainaáas i&btim.

THEATRO MUNICIPAL
-7 de cutubro de 1916—Sabbado

Â'8 20 3|4 horas

Em beneficio da Cruz Vermelha Franecza-
flngleza

PRIMEIRA PARTE—Grande concerto com Arlhur Napoleão c Sr. Maurice
Dumcsnil (Variações de Saint-Saeiis só"bro um tlicma de Beetlioven para dous
pianos).

Mine. Malliciros, Mllcs. Carmen o Elvira Braga e os Srs. F. Nsscimenlo Filho,
A. Manuel e U. Dufiiclie.

Acompanhamentos de Mme. Gomes de Menezes.
SEGUNDA PARTE

QUADROS VIVOS
Representados por senhoras e cavalheiros inglezes

Bilhetes á venda na casa Arthur Napoloão, de terça-feira em dcante.

PREÇOS : Frizas o camarotes de Ia ordem, 150§000 ; camarotes do â» ordem»
50$000; poltronas, 25$000i balcões A « B, 16$000: outra« dlw, lóíOOÔjga-
íuriw, 210».

Granile companhia LUCILIA PERES-
LEOPOLDO FROES

HOJE-5 de outubro-HOJE
RECITA EXTRAORDINÁRIA

Festival dedicado á colônia porlu-
gueza-Uspectaculo completo ás

8 3/1—Preços de se;sões

A Morgadinha
de ValFIor

Uma única representação da obra
prima de Pinheiro Chagas, original
mni« representado eih Portiiaal è
Brasil.

Amanhã, primeira rcproseíitaçãó
do vaudeville 0111 tres actos, de Foy-
ileau, continuação ila LAGARTIXA,
arranjo do Luiz Palmoirlm—A DU-
QtEZA DES FOLIES BlKGEliES, jil-
piú sticcosso do Paris. Coiíípleta-
iijpljte novo para b Braáll.

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bonbcnnière da rua Chile, 31

Todas as noites, ás 9 horas, suecesso
inegiíalavcl dn « troupe » contratada ex-
prcssaiiiCiito para este cabaret em São
Paulo o Buenos Aires pela Agencia Thea-
trai Ingleza.

A sympalliica
ORETTE.

cabaretiero LAURA

FLORY, cantora franecza,
LOS MINERVINi;
TRIO KANEIWSKY, bailarinas russas.
NINETTE, cliuiiteiise fiançaise.
OI.GA BRANDINI.

Variado corpo de baile sob a direcção
do professor PAULO.

Orchestra de tziganos sob a direcçãoidojirOlessor brasileiro ERNET0 NERY.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões, do¦ Eilcn-Theatro, do Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia dc A. Goijáo

HOJE—A'5 8 i'iá - HOJE
Récila do galu, coinrncniorniiilo o

nnniversario da REPUBLICA P0RTU-
GUEZA, com a presença de S. Ex. o
o Sr. Embaixador, Cônsul e Ciiinimt
Portugueza de Commercio.

I" e unica representação do celebre
original cm um acto, do tíistiiicto cs-
criptor portúguez Julio Dantas
Ceia dos Cardeaes

O 5 DE OUTUBRO, versos do poda
portúguez Avelino ito Souza, recita-
dos nolo actor Ilcnriiiue. Alves.

RAPSÓDIA DE FADOS expressa-
mente escripla para esta récila pelo
maestro Bernardo Ferreira e exc-
cutada pela brilhanle orchestra deste
theatro.

Ultima rcpresnlação da revuctlo
original dc Calos Leal o Avelino de
Souza-NO PAIZ PQ SOL.

¦'.,

I

. ;


