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03 FERIADOS
Ha na Cnmnrn ntunlmonlo dois projeto?iiinlraríiH : o primeiro inaniln errar mal» um

feriado, o segundo quer quo se suprimam
íric (los existentes,

l-.in ho» regra, o melhor «cria rejeilnr os
do|s,

Pois que ntí- bo|r> nfio se considerou dln
dn feMa nacional 0 dn batalha do Itiaclmclo,
parece que, agora, no momento cm que no.i
tnidcinos n fazer uma política de aproxima-
ção sul-americana, h ocuzião o mniio mnl
escolhida pnra Inlclnr nipieln comemoração,
li islo sem mesmo querer discutir si na mal-
liídndu guerra, que tivemos contra o Pnra-
giiai. quem i.v o popcl heróico fornos nós ou
foi clr...

Si n d.iia ji estivesse no calendário dos
nossos dias felinos, poder-ío-ía cniisórvn-ln,
pomo uniu dessas numero/as Irn(lições, que
não se discutem, para não a desfazer. Pois
.|ue, entretanto, não c isso .. quo acontece.
r..'rla nbsolutnmento' incomprccnsircl que
exatamente agora noa lcinhr.i.i-scmos dc ceie-
brnr um cplzodio do luln contra um pai/ do
nosso continente. <> qiio não se fez uo lem-
po cm que os nossos resen!.!mentos estavam
hcczos, por que fn/.er agora -.'

Por outro Indo, hn ainda .-> consideração de
fine us nossos ferindo» já tão bastante nbiin-
dantes. Tilo abundantes que oulro projetoMir.ic jiara reduzi-los .1.- dez a trez.

!•.'' o excesso no sentido contrario.
O cxajèrodos nossos feriados não í- o dosoficiais — c o das numerozissimns "lolernn-

cias de ponto-', por todos ns pretextos c ca-
pciozss razões, que se inventam endn dia.

O mez passado viu, por ccmplo, o cazo es-
tupendo (|iic t-ste jornal póz em relevo : tor-
nou-se feriado o dia fc dc setembro.

Ora, o dia 8 dc setembro nada tem que
justifique essa distinção. l-'oi outr'orn um
dia santo da igreja cnlollcn. Veio, porémo Papa, chefe infalível dessa igreja, c tirou-
lhe esse caráter, declarando que esse devia
wr iiin ,!i.i como qualquer oulro, sem ne-
nhumn distinção especial.

No emtanto, as repartições publicas esli-
veram fechadas no dia 8 do setembro. Por
que'.' Não ern um feriado oficial. NT.o era
nm ferindo católico. Era simplesmente a rc-
minleencia dc um dia cm que d'niitcs sc
radiava.

Ha oiilrn-, feriados cxlrnn.-dinarins ainda
menos justificáveis : chegndns c partidas de
pessoas notáveis, mortes, fcr.tns...

£. ria para dezejar que n comissão dn Ca-
rnnrn que aprovou a supressão dos, sele fe.ri»dos_ oficiais, perguntasse primeiro ás rc-
partições publicas quais os dias em que —
segundo o eufemismo consngmdo — o ponlofoi facultativo. Todos sabem, de falo, que•ponlo facultativo'.' quer dizer "ponto iu-
existente, repartição fechada". 

'
\ er-se-ia então que o numero de feriados

eslra-legais — o que tanto vale dizer : ile-
gais -- .'¦ maior que o dos legais.

Si a ('.amara «provar o projeto que reduzos finados nacionais, o epie vai, portantoacontecer c oue as comemorações cívicas di-minuirão, mus ns comemorações da radiaçãofautazjsta c ilegal ..continuação? como até ngo-rs. Nao fie festejara, por exemplo, o sricrifi-e-lo heróico dn Tirndcntès; mas festejar-so-n«m fi de setembro, que já nem mesmo lem ocíirntcr relijiòso'...
Para sc fazer uma considcrnbiiissima re-ünçao de feriados hasta que alguém descu-Ura aquela formula da qual Ferreira Vianaandava a procura : uma formula une obri-

gasso os governos a cumprirem as leitentes. Sé as já eistcnles, ser
àcrécimo de novas.

O MOMENTO ARGENTINO
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O suecesso das embaixadas

Rumai Airrs, II de outubro.

unv domingo — nm r.nliosn domingo
n I listava nn "ordem do din" nino so-

Era
cario.-
licrba regala cm Rotnfogo. Mas veiu a nnla
cnlutiiosa : Snenz Peno morrem !

Com n morte dosse saudoso sincero nmigo
do Ilrnilli; ora, "Ipsri íortn", elevado a presi-dento o Dr. Victorino dc !.i Plnzo. Fez ellcum bom governo ? Itcnlisou o que os nrgenti-
nos esperavam de Snonz P.mn ',' Demonstrou,
emfiin, capacidade pura o cargo ?

Isso c.ilic aos (irgenllnos dlzol-ò. Çomlu-do, os outros povos não podem deixar dc re-
conhecer iiuc .-. Argenlíri» progrediu.

Quanto ;"> sua polillra liara com :i\ demais

pbnnte, nn responsabilidade enorme' do cor-
gn brilhante que conquistou.

Um pouco de reportagem
O "llnrrnso" chegou n r.nrnns Aires ás II

horas e 40 minutos do dln fl, Aguardavam li
sitn chegada, no doei Norle, us representam m
do Dr, Victorino c oo Dr. Mural ure, o pos-sjnil da nossa legoção o o noeso cônsul aqui.
Feitas ns saudações do praxe, a embaixada
nloj.»n-sc, como a precedente, no Plnzn lio-
lei. A tarih- dí ü a embaixada a empregou
cm visitas officines.

Dò que fizeram os membros dn embaixada
no dia 10 j.'i o telcgrnplin deve abi ler noll-
ciad".

MfJÉ A ACADEMIA DE MEDICINA K os SPOHTS

do outra mundo
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Alguns dos ministros do novo governo argentino: da esquerda para a direita,
Dr. Hónoriò Ptic.yrredon, ministro da Agricultura; J)r. José S. Salinas, da
Justiça; Dr. Domingos h. Salaberry, da Fazenda; Dr. Ramon Gome;, do interior

exis-
m ini m o

Medeiros c Albuquerque
« ^»>» —— »

Noticias de Portugal
1.I.SIJOA, 19 (Havns) — O governo italiano

pediu informações a Portugal acerca elas pro-videncias tomadas sobre a immigracão clan-oeslinn.
LISBOA, 19 (A. A.) - Foi publicada eslamanha, em todos ns jornaes, uma nota offi-íiosn, demonstrando ns providencias tomadas

pelo governo para o abastecimento de trigo
ns fabricas de riiongeuri cm diversos distri-elos.

"1999*

Um temporal na bahia de
Pensacola

XOVA YOUK, 19 (Havas) - Telegramma
nqui recebido informa que na bahia de l'en-
Bncoln, na Florida, caiu uma tromba de água
que oceasionou o naufrágio de diversos nn-vios ali aurorados.

nações, nesse difficil mnmcnln que n confia-
firacrin europeu creou, forço-o é reconhecer
que cila tem sido a mais sã o recla possível.

Km relação a nós, particularmente, não sc
pod0 dizer (pie o Dr. dc Ia Pinzn não seguiu
o pensamento de Snenz Pena. Ainda ultima-
mente, como já é do domínio publico, S. K.x.
leve. oci-aidão de notificar ao nosso glorioso
embaixador ás festas do "Oiitennrio de In
jura dc Ia Independência", os seus leaes sen-
timenlos cm relação ao Brasil-, sentimentos
esses que, accenluoii, eram os de Iodos os ci-
dadãos argentinos.

Ií nessa política nvultn, syhipnlhicn, n fi-
gura brilhante do seu secretario .Muraturc.
que vem de desempenhar com Janto acerto-a" cníte rá " d o l J xfer fr ."í-.—.fiTsf o' "ipi riritn»~o ^ííl ri:'
do atravessa uma época tão critica ante a
flii.il é quasi impotente n mais patriota c hil-
mana d.-is diplomacias !

Alas, o que miirca com bri.UVo n passagem
do Dr. Victorino da In Plnzn pela Casa ltn-
s.ida é o grande surto cívico que representa
o pleito de 2 ele fevereiro e pelo qual con-
qiiislou a cadeira presidencial, por uma rln-
qucnlc maioria de volos, o Dr. Hipolilo Iri-
goycn.

O Dr. dc Ia Plaza, em cujo governo se poz
pela primeira vez em pratica n admirável Jci
eleitoral de Snenz Pena, representa o caso,
nté então virgem, de um presidente que não
intervém, dc forma alguma, nn eleição do seu
surcessor !...

Foi essa sua altitude, lão pnlriolicn quan-
to rara, de Iodas as que teve, a que mais
impressionou a Argentina;

li assim, nesse fecundo periodo presideri-
ciai qne vem dc acabar, se vê um prcsidenle
crenr uma das mais sabias e puras das leis
cleitnraos que sc conhecem, c, morto esse
presidente, o que vem terminar o periodo
ser o primeiro ;i corhprhcridcl-a... e ese-
culal-n !

Quem é, 'agora; o Dr. Hipolilo Irigoyen ?
O candidato victorioso do partido radical

é um trabalhador patriota, de quem muito
sc pode esperar. No seio do seu partido,
S. lix. representa uma figiirn dc alto destn-
que. Formado em dircilo, não chegou a con-
quistar o titulo de doulor, pois a sua lhese— Federalismo argentino — não n npresen-
tou, porque os trabalhos do escriplorio elo
oi-ande hatalliador que foi ó Dr. Além lh'o
impediram. Depois dc algum tempo no refe-
rido escriplorio, o Dr. Irigoyen foi dedicar-
so á sua eslancio, onde realçou nina fortuna
que empregou pntrioticànienre na causa que
abraçara, ii agora o vemos apparecér Iriuni-

A qoe ponío cbegou o abandono
a que votaram a antigo VilIa.Rica

Pasta que n leitor adquiro n convicção dc
que os membros destn segunda embaixada
deste anno fizeram, como os da primeira,
tudo o que eslava no seu alcance para attin-
fíif o fim de sua vinda — atleslar eloqucn-
temente os nossos excollcntés scnlimonloá
pnra com ni nrgpntinosj

A recepção das embaixadas
Para a tarde, de i 1 eslava marcada a rc-

cepção dos embaixadores pelo presidente ces-
sante. A recepção teria logar — como ,j;'i cia
de. praxe— ho salão branco. A' tarde desse
dia, • com pouca differeriça, era epiasi a dc
quando foi do recebimento das embaixadas

jsm-;julhov.ALnpproximàção.dn. bora marca-
dn a praça ele IMnyo encliea-sc. Uma força,
com a respectiva banda, estendeu-se. em li-
nha, apoiando a sua direita na "rallc" P.il-
carec. A* vinda e volta de cada embaixada.
tocava n banda, emquanto n força apresen-
lava armas,. o liymno do paiz que a man-
dava.

Assim foram recebidas, respectivamente,
•is da Bolívia, Fliodoro Villnzon; do Uruguay,
Dr. Gabriel Terra, a grande cabeça financista
oriental que tanto brilhou o anno passadocm Washington; a do Pnraguay, Dr. Zubi-
zarrct.i. A quarta foi a nossa.

A einbnixadn brasileira .deixou o Plaza Ho-
lei ás K! e 40 e ás 17 fazia-a sua entrada no I
salão branco. Occupava tres carros, aiem cln ,:"carroz.i de sala", cm que ia o embaixador 

'.
conli-a-almir.iiile Pedro Mas Fernando dl?:
Frf.-iitin fciido á sua esquerda o inlroductor I
Bnrillari e á frente, um "edecan" do prcM- j
dente. O embaixador estava admirável e sor- i
ria ligeiramente; Bnrillari era, como sempre !
majestoso — é o termo; o "edecan" do pre-sidente estava entre uin e outro. Os outro-,
tres carros eram òccúpadòs pelos demais
membros da embaixada c rcpresentanlcs do
governo argentino.

A impressão "callejera" do conjunto ex-
terno do corlejo foi optima !

Vinte minutos depois n embaixada deixa-
va a casa do governo, de volta ao PlazaHotel.

A transmissão do mando
O elia era máo. Chovia. Teria o Dr. dc ItPlaza que deixar n Casa Rosada de guardri-chuva c galochas? O povo, porém, desprewa chuva c tinge não perceber o mão tempo-h observa-se um quadro imponente, commo-vedor c soberbo : a espontânea manifestação-'}elo povo ao Dr. lliiiolito Irigoyen, quando\este, preslado o juramento no Congresso to-imou a direcção da casa do governo. 

' '
A multidão.
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E quer que se saiba que não
se suicidou

E quer pormenores
do snu enterro

O Sr. .Toã.i Antunes do Castro CulmarCer.
ox-funccionnrlo dn munlclpalldado de Ni-
ctbcroy i- (101110111101111 lavrador em Mnrlcú, 6
um desso» cavalheiros do odado indefinida.
q"c lauto podem ler cliieooriln, sessenta nu
setenta nnnos, Apezar dc já ter os cabellos
o os bigodes coinpletnineúto brancos, ¦¦ Sr.
(lulmnrãcs tom uma ph.vsiouomin alegro e
jovial, do qiie transborda ttinn sympnthla
(iiinuiiinicíiliva, dessas que prendem c ci-
plivain á prlliiclrn vista. Não lia pnr isso
cm Nictliei-oy (. cm .Maricá quem, conheceu-
dp, mio (jusie dn "velho Gulinarües".,,

Jmnglnc-sp, jniis. i. consternação dos anil-
gos do sympallilco nnclno, qunndn hontem,
dp oulro lado da bahia, correu a>noiici.-i do^.-u suicídio I — Sabem quem so suicidou '.'
i) "velho fliilmarãos !" — Quo mo dizei ?
Um liòmcin luo alegre V ! — 1'ois, é vcrdnde,
dou um tiro na cabeça o lá islã no necrote-
l'lò municipal...

Ii paru o necrotério oslalielcccu-so unia
verdadeira roíiuiiia dc amigos do Ireslõilcn-
do. Um dos primeiros n chegar foi o juizde direito, Dr. Ilciiiardino Cândido dc Al-
meida Albuquerque, dedicado amigo do ve
lho (iiiimarãcs, quç desde logo se promplifi-
cou a lhe fazer rim enterro decênio. Uni fi-
lho desse magistrado, o Sr. .losé de Almeida
Albuquerque, que ainda nn semana passada
estivem vários dias no sitio do suicida, che
(Tou apressadamente e, depois de examinar <•
cadáver, de lhe passar a mão pela testa, saii
comptiiiííidíssimo. — "Pobre (iuimarães -
dizia ellc aos amigos — como tem trnnqulli
n pliysiònriinin ! Nem parece que dcir ur
tiro nn cabeça I"

li n romaria continuava. Chegavam novo
conhecidos, alguns com ramos dc flores.
Uma sobrinho do suicida c pesson que ellc
mnilo quer, chegou A ultima hora, porquefoi preciso que lhe preparissem o nnimo.
Foi preciso que se inventasse um motivo d.i
desgraça, porque ninguém sabia n que allri-
liuir o aclo de loucura do seu infeliz parente,— Pobre litio ! Tão nlcgr; ! Quem havia
dc dizer !

[Chegou o momento solemhc do enterro; o
D'r. Bernnrilirio do Albuquerque o seu filho
e a sobrinha do suicida , cspargirnm-lhe
flores sobre o corpo o fecharam o caixão, li
pouco depois o prestilo fiin.ibro demandava

OjpWe papelda medicina para evitar o
grande perigo dos exapos

A conferência do Dp. Nascimonto Silva
O Sr. Dr. Alfredo do Nnsrlmenlo, membro

da Academia Nacional de Medicina, onde fará
esla noite uma conferência sobre os sports,
encarados sob n ponto do visla medico, per-tence ao grupo dos que, considerando, olln.i
intuitivamente, os exercícios phynlco» como
mu beucficio ú tuiudc, tndnvin os coridcmnnin
quando excessivos, como fonte dc mnlcs de
Ioda ordem.

Tivemos oceasião, graças á gentileza (Inqncl-
le clinico, do ler a conferência que S. S. vae
lioje fazer nn Academia do .Medicina, ç, do mu
trabalho, n um tempo scicutlfico c ameno,
sutniunrlnmos <> seguinte:

O i)r. Alfr.-do d.i Nascimento, collocntído-sc
num ponto de \ist.i geral, dlsserln sobre as

vnnlngens <• dosvnuta-
^.iis dos sports. Par-
indo do lcillllin cias-
ic» "mens sana in
orporo sano", mostro

necessidade da cul-
ura simultânea o pa-
alicia da mentalidadedo corpo; em propor-

(uo o equilíbrio, evi-
mulo em uma e nutra
is excessos que tanlo
ihnloflcinni, pelo esta-
amento ou ''surmena-
(c" mciit.il. como pelo
iihysico. Dcsln base
faz decorrer as vnntn-•i-ns incontestáveis da
ullurn physica recln-
nada pela medicina o
i.vglenc, c divide-n em
res grupos dlstilictos,
íue são os exercícios

¦¦
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illçocs, c vario» outros observadores, prariti.ii*eiundo-se por si ou em congresso» médicos,
como o dc Cnen, om 1801, qne por propo-Mndc l.o (Jeridrc, entre outras profioslçõos, votou
que sc devin animar o exercício, mns fazer
guerra aos sports nos estabelecimentos esco-
lares.

ISuli-nndo no estudo clínico da questão, rc-
fere algumas observações do nccldcnles ura-vos conseqüentes a traumatismo, na infância
.- adolescência, sobrovlndos nos sports, c ca-
sos grnve» uno traumáticos mas conseqüentes
ao ostnfnmento pelo exagero dos exercícios
siiuiiivos.

Acccntii.iiido que .'• sobretudo n essa fadiga
qtlc se deve dar Ioda a flttcnçno, passa a fa-
/ci- um estudo physio-pnthologico do mecn-
iiisnni .- das coiisequcnclns da fadiga e do es-
liifnínenln pliysico, «uu- moslrn ser do ainda
mais graves conseqüências do que o "sutiíic-
íiagc" Inlellcclual, Cintra ;i epial .» exercício
physico »'• recliiniailo como remédio. Mostra
que. por um circulo vicioso, nqueilo conduz a.
esto, reciprdcnmenlo se nggravnndò, porque
pelo mecanismo physiologlco do movimento
voluntário se demonstra que o músculo não
sc fatiga sósinlio, mas sim (|iie o sen estofa-
mento é sempre precedido do estnfomento cc-
lebral, de onde parte o influxo motor.

Deixando de lado os nceidentes traumali-
cos, que todo mundo sabe ligar á sua causo o
procura evitar, chama a nllenção justnmento
jinra esses tantos muros .pie só a mcdiciliu
Bidie ligar á sua <-ansu remota. Abordando
esse problema no ponto do vista clinico, des-
envolve-o larga mente, estudando ns febres do
fadiga, as perturbações cnrdio-piilmoharcs,
is toxliemias mtisculnr c venosn, por nulo-

ticos, os exercícios
O ur.nascimento Silva physicos mcthodisndos

pcdngoglcnmcnto c ns
sportr. propriamente dilos. .Mostrando as vnn-
t.igcns destes, sobretudo dos collccllvos, mos-
tira-lhes lambem as desvnnlngcns que podemdecorrer justnmcnle dn emulação da .-meia de
vencer, que conduzem a creança o o ndplcs-
eente n redobrar do esforço, transformando
um exercício saiulai- cm um trabalho forca-
do, que conduz ao csinfnmchlo physico, com
ns suas maléficas conseqüências, iião .sò de
momenlo, como futuras. E* nislo sobretudo
que. insiste, ncccnliinndo que si á medicina
cabe, como lem feito, mostrar as vantagens
dos exercícios physicos, cabe lambem o de-
ver de chamar.a allc.nçâo pnrn eis perigos quedecorrem do seu exagero, caso e-m que cllcs.em
yez de despcrlar energias, passam a esgolul-as,
em vez ele roímsiecer iiifraqiiwím, eiri vez
dos benefícios de um estimulo, trazem os rim-
Iefieins de um osfòrejo c ns fadigas dos tra-
bnihós exagerado'.. Moslrn n tendência actses excessos entre nós. e n opportunidnde
dc fazer sentir que, nesse caso, os sports, que,cm Uicse, são uleis, podem ter conseqüências
más, próximas c remotas, que cm geral pas-sam sem ser devidamente ligadas á causa quens produziu.

Refere, com exemplos e citações, que vem
de longe n alarma levantado pela medicina
contra os perigos actuaes c futuros do abuso
dos sports, sobretudo nn infância e tidolcs-
eeiicia; cita as observações de um medico
americano sobre a freqüência das nppchdlci-
tes nos "sporlsineii", as de Collier, dc Oxford,
sobre os accidcntcs cardíacos nas mesmas con-

i„u o..u ...:, im..ic.us, intoxicação pelos resíduos do trabalho mus-propriamente gymnns-lcnlnr e nervoso, os nceidentes que podem con-

A GUERRA

diizir íis nsphyxins fulminantes c aos colln-
psos cardíacos, aos estados de coração força-
do, de astlienin car.liaca, ás pyrexias de for-
mn typhica, á pòiioso do Revelüod, chegando
a delcrminnção das endoenrdites e myocnrdJ-
tes dc "snrmennge".

Mostra .is cffcilos nggrnvnntcs dor. eslados
meiopragiens e ntlcnunntcs do trchnriiciiln
gradual que deve sempre preceder a tndos osoxercicio» sporlivos. Põe cm evidencia as con-
dições pnrticnlnrcs dn infância c da ndoles-
ceiicin, a elevada temperatura c a Immidndo
nmhlenlc, como clemente?» nggrnvnntcs o chn-m;i de novo a atlenção para o Indo de todo-.
c^ses nccitlcnles poderem passar elespercebidon
quanto ú sua verdadeira caiisn, serem, sobre-
vindo tardiamente, considerados como qual-quer moléstia, sem n precisa coriiprebensão
dç que sejam conseqüências elo c-staíameiiio'prfysico. " ' -- ¦—¦¦¦"•'¦-¦' ¦ - - - tv—^..iiy

Concluindo, diz qne lodo o sen estudo temetii vista mostrar que. ao contrario òo que se
possa pensar, os sports e qualquer exercício,
ao lado do muitas vantagens, podem nenrre-lar grandes inconvenientes desde que sejomviolentos ou demasiado prolongados, liem'ac-
ccnluando que o caracter de sport e a su;.cspcclnculosidndo conduz naturalmente atranspor os limites em quo o exercício physi-co é salutar, transformando-o em causador
possível de iodos esses malefícios. Era snm-
ma, cs.-.c alarma ela soiencia nito visa con-
elcmnar em absoluto qualquer sport, mas,
mostrando ns perigos do abuso, accentiia, aomesmo tempo, as vantagens do uso dentro doslimites nríslotclicos. em que a virtude nãodescamba para os vícios que a ladeam.

ggy««ynra

II Ma eslava traísdo es alliado.

1%V&>

Ouro Prelo vae ficar sem Phjwnacão

numa c.xcitação indescripti-vei, dcsalrolou os cavallos c arra-.lou ellamesma, a "carroza de gala" até o palácioprcai.dcnçial.
. Descrevei' o que foi esse,trajecio é cjínasi'impossível : é um quadro (pie jamais sairá(ia nimba rctinn c, no vcl-o, eu recoTdei ele»--'-apontado, o gesto garoto do campo de SnnfíiAnua... o penSci com ti-isteata : Não! nwrttudo nos une"...

Fm palácio o Dr. Victorino ele Ia Plazaentregou o governo ao Dr. Irigoven
Os " '

nem
V. lá está na Casa Rosada, à dirigir i Ar

genlina na'sua rola brilhante, o cidadão 
"in-

logro; o político mais aposlolo que rcvoluc-io-nano. a sympnlhicn figura que eaptiva pelanobreza que rosaitri do seu vulto ! A sua pavsngem pela presidência argentina será assi'--
giiaiada por uma profunda honestidade c por í cleu-sc aum labor intelligente, do qual, forçosamente, \ceutico ia gloriosa Republieii do Prata muito apro- \sniidudes

O "suicida" posando hoje, para sc ver
que não morreu

Iristcmcnlc o cemitério dc Mnruhy. O corpo
pesava que era um horror ! Mas ninguém se
queixou, era a derradeira homenagem a um
morto querido.

15 foi assim o ultimo din (!n primeira vida
do Sr. ,loào Antunes dc Castro Guimarães,
ox-fiiiiccionririd da municipalidade dc Ni-'
cl-lícroy, actual lavrador em Maricá, c cujo

^suicídio foi aniplnmenle noticiado pela A
¦NOITE, nn sua "-Ultima bb.rn" de hotiteni,
iio.Üciii acoiripnhhndn do rclralo do cslvlo.

A CRITICA SITUAÇÃO DA GRÉCIA
OM» 

Como se justifica a acção do?
alliados

••M>

Da primeira vida ? Da primeira vida, sim,
porque o Sr. Castro Guimarães resusçilou
ou Uic aconteceu cousa parecida. Quemmorreu não foi ellc, mas oulro de egual" cor?
po ou de egual rosto. A primeira pessoa quovi.ii hoje o Sr. Guimarães cm Maricá e quulera a noticia do .seu suicídio, quasi teve
uma syncopc. >0 caso não era para menos.Hniis «n /,nfr»,,in,.nm ,,,""..- . ¦""" Bjrutiuya. •». uusu nao era para menos.

"de vstá» 
",^ 

-o1heciámatPnraeira VCZ' Coms0^?. o velho quiz gracejar. -«Nãout visi.i sei e.onlicciam-1... graceje, que o caso é serio, "seu" Guiiuri-
rães. Corra a Nictheroy, porque o senhor jáestá morio e enterrado. E cem a morte mio
se brinca.

O velho Guimarães tomou o Irem c. a pri-rricirà pessoa qtie procurou foi um pharmn-ceulico quç. assistira uo seu enterro. Escori-
deu-se atrás da poria c quando o piiariria-

voitará 1

Baul Gomes.

Uma T,isia da «terra dos Inconfidentes»

A velha cidade de Ouro Prelo, a terra dos
inconfidentes, antiga Villa Hlca ¦ e ex-eapilal
elo Estado de Minas, eslú condemnada ao
iiibiJidono e á ruína. Tiraram dali os estabè-
l«lnteutos de ensino, ns repartições publicas,ós funecionarios, deixando-se á velha cidade
¦"'Penas os seus monumentos e tradições que,lambem estas, ú mingua de carinho, vão leu-
lamente morrendo...

Abandonada a cidade, a politicagem após-
Bou-se delia e a Villa Rica dc Marilha nem
M(<uor pode conservar os melhoramentos de
Tle o governo a dotou, porque os poderesmunicipais uào se preoecupam, ao que pare-Ir, flom a lerra heróica da liberdade.

Ouro Preto, agora, depois de esbulhada de
loii.3 os seus mclhoraiucntos, anniquiluda c
despreaada pelos governantes, vae ficar cm
travas, i„.iva/iu de luz electrica, ultimo bem
Çue atnd» restava á terra das minas abun-
9»ute».

Oa vellia capital recebemos um boletim c
uai t«I*grainma, que publicamos, pelos quaes
M vô qu» Ouro Preto vae ficar ás escuras,
«Ipvíd» a má administração do município,.

as prcslnçoes u comp.i-que nem pode. pagar
nhia da luz.

Eis o boletim:"AO PUBLICO — A Companhia Luz Ele-
ctrica Oíiropretana, sendo credora de quantia
relativamente elevada da Câmara Municipal
c obstinondo-sc esta cin i'«o lhe piigar as
prestações que se eslâo vencendo, vê-se iin
dura necessidade de interromper a illiiniina-
ção publica, unia vez que S. Ex. o Sr. Dr.
presidente o agonie executivo nem no menos
se dignou dc responder ao officio que sobre
o assumpto lhe foi dirigido cm data ele 1! do
corrente. Ouro Preto, 18 de outubro de J91G
— A directoria."

O lelcgranima esti assim ,'ridigidò:"OURO PRETO, IS (A NOITE) — Con-
forme aviso da dirccioria da Companhia Liiz
Electrica Ou.roprctnna, deve ser cortada hoje
a illuminaçãn publica dn cidade, jior falta de
pagamento dn Cnmnrn á empresa, durante
um nnno. lleina grande aiiiniosidadc contra
ns duas ultimas administrações municipaes.-"

0 ensino da língua hespa-
nliola na Inglaterra

LONDRES, 19 (Havas) — Lord Cowdray c
sua esposa offerecerani á Universidade dc
I.seds, para o creação de uma cadeira de lies-
panhol e de literatura hcspanhola, a quantiade dez anil libras esterlinas.

Essn cadeira formará um centro dc estudos
IiCspãnhòes.

Os driadores desejam que ns auloridades lo-
cães trabalhem pela eliffusãó ela língua hespa-
nholá em toda a vasta região em que irijadiá
a Universidade do Locds para estabelecer jumaunião mais estreita entre as culturas dos. po-vos inglez; Tiespunhol e sul-ainericano.

A do.iejão' foi acceila pela Universidade cJom
a condição estabelecida.

Dous outros doadores offereceram á UniveV-
sidade, com o.s mesmos iuluiloá, mil librai
cadíi um. \

A Universidade resolveu installai- unia casai
de insli-ucção gciiuinanientè hespanhola, ele1
forma a que constitua um centro de estudo da
língua.

Nesse cstabclexinicnlo será lambem niiiiis-

olhava tranquillameiite o céo, com
amigo; apparece-lhc o suicida,

eVira a cara. O homem voltou-se e caiu com
unia syncopc. O "velho Guimarães" perco-
bi\i que não devia ;:iais gracejar com o seu
cnso. E tem sido com ns devidas cautelas
que ellc vae avisando os conhecidos que o
morio ern outro.

A's 1-1 lioras o fallecido veiu n A NOITE,
acompanhado do seu enlerrador, o Sr. José

l^le Almeida Albuquerque.
Venho pedir niiiri reclificação...
Pois não, no seu dispo;'...

Ar- E' que eu não morri e nqui eslá a no-
tíAia dn minha morte, com o meu retrato;
notrclh c retrato nliús fornecidos pelos meus
parentes. Os senhores comprehendem qu." é
um jconstrangiiiiciilo desagradável'... Imagi-
neintos scniiorcs qua n minhs sobrinha, quefoi ííp meu enterro, não quer se convencer
de quç eu esteja vivo. Não ha meios dc
convenÇel-a do engano. Quem sabe si lendo
i)o jorisal a i-ectiifciiçãò ella não se convcii-
ça.da minha resurreição ?

E o "velho Guimarães" saiu cm direcção'nos Correios, onde vao escrever nos amigos
o conüiecidos, pnrlicipando-llies que já vol-
lou do outro mundo, onde rioQiia.s esteve du-
rnnlc trintn e poucas lioras. As suas impres-
soes dessa viagem ficam para outra vez.

Pobre Ouro Pretol Mais triste, mais som-j Irado o ensino da língua portugueza, afim ele
briii, vaes ficar, ás escuras!.,. <vilrar em contacto coin o Brasil.

De quem será, porém, o cadáver enterra-
do no cemitério de Mnrrihy, como sendo do
Sr. Castro Guimarães '.' Não sori o caso de
uma cxhumacãó, pnra nova aulhcnticidn-
tle ? Não será talvez o cadáver do "velho

•\NUnds", o corretor dc. pnpsis rle casamentos
vlia d.ias desappareciilo, dizendo que ia se
Suicidar 

'.'
vO caso não pode ficar ni*so, E' preciso

qih» nppareça'o verdadeiro defunto...

NOVA YORK, 19 (A NOITE) — Os delalhes
quo vão chegando, procedentes de todas as
irentes, sobre os últimos acontecimentos dn
Grécia, justificam a acção dos governos allia
dos.

Comprovou-se, de facto, que o rei Cpnstan
tino, os ministros o inuilos officiaes do lixei
cilo e dn Marinha, além de outras nuloriiladc
superiores, conspiravam contra a Seguram;,
elos exércitos alliados que combatem contn
os tcuto-bulgaros na Mácedonia.

Vê-se agora que os pedidos de dinheiro .
de. armas e munições que o governo grego fa
zia aos alliado», sempre que estes lhe fatavnr
em entrar na guerra, eram uma verdadeira ai
madilha, corno se' demonstrou, não ha pouc.tempo, quando o soberano mandou entrega
aos búlgaros cerca de 200.000 fuzis e uns cei
canhões de todos os calibres que estavam er
Kavaia, Drama e Seres.

O momento, para o.s governos alliado», che
gou a tal ponto «íue estes se vêm na necesí.
dade de tomar iiiimrdiatas c enérgicas prov'
(lcncias.

Provou-se, por exemplo, ipie o rei Constan
tino mandou preparar a defesa da praça dc
Larissa para ali hc refugiar em ultimo cas.t.
O» agentes dos alliados descobriram que .ne*-
tes últimos tempos tinham sido enviados, «eni
moti»-o apparente, para uma estação secunda-
ria próximo ele Larissa 160.000 granadas, 3.000
caixões de munições 40 canhões de diverso»
calibres, além de outro material.

Assegura-se também nos círculos bem infor-
mados de Athenas que existo um tratado se-
creto entre o rei Constantino e a Allemanha,
pelo qual o soberano grego se compromvtteu
a nno participar da actual guerra a favor dos
paizes alliados. f

A situação no Pireu

As promessas do rei aos mi-

nistros alliados

LONDRES, 19 (A NOITE) — As noticias qu«ichegam da (,recla »ão mais tranquilli.oHdornn,
apezar de nao se poder ninda contar com a fi-delida.!» do rei :ia pronii"""is <¦"¦<¦¦ i •>r.rn

'

ir..., ixni.ii. ii.— .»».«..,^^ !¦¦!¦ ¦¦¦¦IIWIlj.J^.

ROMA, 19 (A NOITK) — O "Mcssaggero"
publicou hoje este telegramma «le Athenas:"A situação no Pireu melhorou considera-
velmente. Os elementos germanophilos, que
ainda hontem de manhã, obrigaram uma pa-
Irulha franceza. n refi>giar-»e no theatro BIu-
nicipal, dcsapparcceram por completo.

A cidade está sendo agora patrulhada por
contingentes de marinheiros francezes e ila-
lianos, que já prenderam alguns agentes teu-
ionicos e oulros elementos perturbadores da
ordem." i.

A altitude dos alliados

Fran

-.• ijcuille c sir. Franc'1's
respectivamente, ministros da

:a e da Inglaterra em Athenas

NOVA YORK, 19 (A NOITE) — Um nota
officiosà publicada cm Londres eliz que a nl-
litude enérgica assumida pelos alliados junto
da Grécia tem por fim evitar, ele uma vez
por todas, ii iusüppòrtnvcl deslealdade de
certos elementos da alta administração hei-
lcriicn que, sustentados pela corte, não po-
dem ser afastados dc seus cargos c que eiel-
Ics abusam para fazer a mais desenfreada cs-
pionngem a favor da Allemanha c da Bul-
£aria.

ao ministro da Inglaterra. Sir Francis Elliote ao ministro da Krançu, Sr. Guillemin Devil-Ie. O rei Constantino, depois de negar que tivesse pensado em ordenar ás forças gregasque atacassem os alliados, disse que está dis-
posto a acceitar a situação de facto e paracssc fim mandou que as tropas do Eierctti*auxiliem as forças aluadas a manter a crdeiuem Athenas e no Pireu.
O rei Constantino finge energia

NOVA YORK, 19 (Havas) — Telegrapiiam«le .Vtlirr.aB communicando qne a popular* le-
you_a cffeito naquella capital varias manlfe»-taçoes hostis aos alliados, as quaes são attrl-buidas n manejos dos allemães.

O rei Constantino ordenou a intervenção daf0f?w?!,m,?.'lVfim Ae a«»»mar os ânimos.LONDRES, 19 (A. A.) — Informam dc Athe-nas que o rei Constantino ordenou que ces-
snssem ímancdinlamcritê ns mnnifestnções con-tra os alliados.
A situação do gabinete

NOVA YORK, 19 (A NOITE) — O gabttüteprego ainda não respondeu s ultima nota dos
governos aluados, que llie foi entregue pelocontra-nlmiranlc Ou Fournet, commaudsnta
rias esquadra^ aluadas do Mediterrâneo.

Apezar das promessas tramiuilüsadoras do
governo grego, nos circnlos diplomático», pea-sa-so qae caí» ellc nüo responda rategoriea-
mente u essa nota, dando segurai» garantia» de
que cumprirá as Suas promessas, «»s alliado»
estão dispostos a ir até á procl.iuiaçjo do sen
protectorado robre a Grécia, fazendo a soa •*.
cupação militar.

A,

B
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Ecos e novidades
a

Nu Cüimmi Min iiciiilii dKrullil.i uni pedido
4e credito multo IntoroManloi u du de-', cou*
los . taiilii iiiirn os lelupliiiiicH das rusldeilttlili
aos ministros do Supremo Tribunal 1'iilcral,

Como su subo, noslu iuiskii iiiiiguiflca o es.
tupeuda Hopiibllca, os lies nnileics gosaiii dc
uma curta autonomia financeira cm Indo i-iiuii.
to diga respeito A sua economia interna. I-.
devido a essa autonomia iiiiu o .Sumidii e n Ca
mura se julgaram no direito do fazer das suas
icercliirins os formidáveis sorveilouius do dl
lihelios públicos que tiinlos protestos lcviin
Iam, o que a secretaria do Supremo Tribuna
|cui um numero do funceldiiorlos multo supo
flor ás miiis iieceusldiiilcs, lendo esses fllll'
¦clonorlÒS, como os das sccicliirlas das duas
tasos do Congresso, vencimentos muilo supe-
rlorcs aos dos demais funecionarios publico!
lio paiz. Não lendo quo dar satisfações a iiin
Itucm pelo» seus netos, quo multas vezes nem
iiquer são publicados uo "DInlio Official ', os
presidente* da Câmara, do Senado o do Sn-
premo Tribunal foram elevando o numero e
os vencimentos dos funecionarios das respe
elivns secretarias, alé que cilas so tornaram
ms mais dispendiosas repartições do Ura-li. U
O presidente do Supremo Tribunal Icz mais:
mandou collocnr npnarclhos tclcphonlcos, á
iMista dos cofres públicos, nas residências de
Iodos os ministros. For que? Que aproveitam
¦o serviço da Nação esses upparelhos'.' 1'ols
jes ministros, quo percebem cerca de quatro
contos por mez e sem desconto nfio {iodem
liiigor o telephono das suas residências ú sua
•ústa?• E pur.i pagar essa despesa è que o (..ingresso
¦fao votar um credito extraordinário ¦¦ • •'¦"'
contos e tanto...

dez

O diabo, ou o nosso Correio, não é lão
feio como o pintam.

Ua dias foi recebida no Correio Geral uma
enrta com este endereço: "Alceu IVAzcvedo,
807, Avenida Cruzeiro, Pclrogmd, Hio dc J.i-
iiciro, Brasil". Como n carta provinha dc
Nova Yorli, provocou uma troça formidável
aos correios americanos. Pois então áquella

fente 
noã sabe que Potrógrad é a capilal da

tussia ? Como sc manda, pois, uma caria
tlestinadu á Rússia para o Ilio dc Janeiro ?
Mas, como o nome do destinatário é positi-
vãmente lusitano ou brasileiro, talvez hou-
vesse um engano explicável... E a enrta foi
assim enviada para a succursol do Eslacio dc
Sá, onde, ao que parece, existe um fuiicclona
rio polyglottu c especialista cm charadas e
enigmas pitlorcscos.

O homemzinho, lol qual Shcrloclí Holmcs,
tirou a caria de cima pr'n baixo e de baixo
pr*a cima, cheirou-a e poz-sc a nnalysal-a,
"Petrograd é o nome moderno do Pctcrslmr-
jo, quo quer dizer cidade de Pedro; logo o
homem de Nova York quiz mandar a caria
jiara o cidade dc Pedro, lí qual é a nossa ei-
ílada do Pedro ? 15' Pctropolis, vislo como
"grad", "burgo" ou "polis" querem dizer
mesma cousa, que é cidade. Ma:ide-se a carta
para Pctropolis"...

15 a carta foi c o carteiro acertou: o des-
tinnlnrio reside cffcclivamcnto na avenida
[Cruzeiro !)07, em Pctropolis!...

Não ó decididamente uma estrondosa vi
etoria postal, dessas que rehabilitam os nos'¦os tão calamitosos Correios ?

ELIMK D13 NOGUBIItA — Grande Depurativo
do Sangue

¦ ¦ -ao ¦

O suicídio do corre-
tor Theodoro bobo

Proscguiu esta lardo o inquérito sobre o
suicídio do corretor Thcodoro Lobo, tendo
sido ouvido o irmão do morto, Sr. João Lo-
lio, cujas declarações nada ndeantarnm no
fim a que se destina o inquérito policial
aberto na 1* delegacia auxiliar.

O depocuto confirmou alguns pontos dc
outros depoimentos ouvidos, com respeito á:
transacções commerciacs do corretor Tbeodo
ro Lobo, quo eram do seu conhecimento,

¦i mm* .

AÜã
O melhor sortimento de aitigos finos

para homens.
Rua do Ouvidor, 161

¦ m*m —

A administração passada
e a Brigada Policial

í —¦—
Chagas que süppuràin

' O Sr. ministro da Justiça enviou á Câmara
dos Deputados urna enorme série de documen
tos relativos ás irregularidades oceorridas no
governo passado, na Brigada Policial.

Estas informações, que foram motivadas por
nm requerimento do deputado Maurício de
Lacerda, ocçupam multas dezenas dc páginas,
dentre as quaes extrahimos os seguintes:"Em resumo, as maiores irregularidades en-
contradas são: Falta de carga, até fins dc
1011, do material de construcçáo e de electri-
cidade e, bem assim, dos artigos adquiridos
jdirectamente pela garagem. A faculdade de
c,ue gosavam os officiaes de retirar artigos im-
portados, não referentes a fardamento, pelo
preço do custo á Brigada, islo é, com isenção
do direitos aduaneiros; o hdcantqmchtò de
francos ii-f-.tiS.J.tií) correspondente a 20:001)!?,
feito em julho de 1910 a Gustavo Vim Erven,•para pagamento de 4.000 relógios e 4.1)00 cor-
tentes, encommendados pclò general còinhian-
ilanle, tendo sido fornecidos, e em março de
1011, 3.844 relógios e 4.0,'l0 correntes; paga-
mento ordenado cm 15 de janeiro de 1900, por
conta da Caixa Econômica, pelo ministro da
Justiça naquelia época, segundo nllcgou o
coniniaiidaute, do contos, na importância de
10:438íj810, tirados em nome da commissão de
festejos ao marechal Hermes da Fonseca; pa-
pimento de 11G:740§217, relativo á Commissão
de 3 "j", concedida a F. Castro Silva, sobre o
fornecimento pelo mesmo feito á Brigada, na
importância de 3.891:i'40Ç587, sem que o re-
ferido senhor apresentasse as competentes fa-
duras commerciaes que provassem ter elle
adquirido os artigos pelo preço que cobrav
citada corporação, convindo até acereseentar
que, em dous artigos em que foi possivel cs-
tabelecer confronto, foi cobrado além da com-
missão, mais 28:1255650, acima do preço exi-
gido pela firma Azevedo Alves, Mattos & C;
desvio d.o 10:1)009, em dinheiro, pelo qual e
responsável o tenente Arthur Messias de Sou-
za, que se acha respondendo a processo pe-
ranto a justiça federal, já estando pronun-
ciado.

Além do desvio citado, notámos, no pe-
riodo em que aquclle official exerceu o car-
go de encarregado das officiiías de alfaiataria
da Brigada, divergências na importância de
4:130$ entre a folha do pagamento a alfaiates
c costureiras que cosiam para a Brigada e a
folha mediante a qual era obtido - o nocessii-
rio adeantamento da Contadoria; desvio de
,6:834$, em mercadorias, conforme consta da
relação n. 1, pelo qual seria responsável nm
tenente-coronel já fallccido: desvio de mer-
cadorias, no valor de Ki:10IS(il0 pelo qual é
responsável o tenente-coronel Òdiiio Bncel-

.lar Randolphó de Mello, conforme as relações
sob ns. 19 e 139; desvio de 10:101$032, em
mercadorias, pelo qual é responsável o loncil-
tc-coroiiel Josó Ribeiro Pereira, conforme a
relação sob n. 144; desvio de 22:10(i8l!(i0, em
dinheiro, e de 4:7S0§732, cm mercadorias, pelo
qual e responsável o major Alberto Piora-
vmite, como consta do confronto estabelecido
nos mappas de ns. 125 a 138 e da relação sob
n. 122, convindo acereseentar que o supradito
official já se acha denunciado perante a jus-
tiça federal."

_Isto é uma simples amostra; as informações
fão por ahi afora, sempre na mesma tirada.• *aon*—i

BIBLIOTI-IECA POPULAR-Aberta
no publico das ii ás 21 horas, no Lyceu'de Artes e Officios.
«- -¦ ¦ ¦in ¦¦¦—¦¦¦.,, » -*mi | ¦¦-.¦¦¦¦—¦

À NOITE---> Qtíiiitâ-telrfl, *9 de 
'Outubro 

de 1916'
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A LUTA POLÍTICA IM MMTO GROSSO

Chega um dos grandes
lutadores e conta cobras

e lagartos
¦,

O Sr. Aiiniüal pretende
vo-tai* paara vsncer

O Sr. drpiilmln Annibal de Toledo, dn fa-
eoflo ii.emllstn, o (|iie so achava chefiando em
.Nialto ("nosso 11 nppo'.lçuo au governo do Es-
tailo; clieiiou hoju du manha.

Nfio ha muito seus amigos nesta capl.il rc-
cearam que S. Us, llvena morrido, devido a
leleüniiiimas alarmantes ijue du lá forma di-
rígidos para cã.

liffocllvnmoiiio, houve razão pnra que
nossos purenlcs o nmlflos ;e apprrhciiilcsscm
a meu 1'ospollo, começou O Sr. Annibal i!o To*
lúdb. Nn celebre imite do 2'. do iihí: poisado
eu e meus corrollgluiiarlo- em Cuynba por um

segundo mais seria-
i mus fuisllados". Usta»

I 
vamos uo hotel Cos*
mopollta (junndo, já
presos por capangas
urinados a força du
policia (|ue nos cerca-
va chegou a fazer-nos
pontaria. Só graças á
intervenção pi-uvideil-
ciai c enérgica do mu-
jor do líxcrcllo \'al.'!:is
Neve ., que, pnra fazer
valer sua autoridade,
necessitou anicaçnr o
coninitiiidnnto dn for-
çn policial ii revólver,
fui que não nos mata-
ram.

Mas o general
Campos ?

O eomiiiandaiile
(Ia força federal, que,
n prlnclpo; foi corre-
ctissimo coninosco.di.s-
sc dia cm dcante mo-
<lificou-sc por comple-
to. Providencias que

pedimos para qnc a Assembléa pudesse fun-
ccionnr, ncgou-n*a's completamente, declarou-
do que não tinha elementos nem mesmo para
garantir nossas vidas. K, interessante: ncon-
EClhoil-nós que, textual: "tivéssemos jui.*o
liara o futuro; encerrássemos o funecionamen-
ti da Assembléa e nos. fossemos embora".
Eram as belle-.as do reginien^ictnnl, terminou
dogmaticamente o general. Dcante disso, con-
liniiou o Sr. Dr. Annibal de Toledo, nada
mais tínhamos a fazer. Procurámos fugir, dc-
pois que os deputados oppòslcionístn:; já lia-
viam, bem como os dous vice-presidentes do
Estado, renunciado por violência seus manda-
tos. Só pude coilscgllll-0 mais tarde que ou-
tros companheiros', assim mesmo sob grandes
disfarces e maiores cautelas, pois 03 Srs. Cae-
tano de Albuquerque e 1'cdrii Celestino não
queriam absolutamente que viéssemos para a
capital da Republica; onde daríamos decerto
noticias que não puderam vir pelo tclcgrnpho,
por elles tomado. ,

(Jue pensam fazer agora os opposicionls-
tas matlogrüsscnscs V

Continuar no seu processo contra o go-
vernador do listado.

Como ?
lleiinindo novamente a Assembléa, que só

foi fechada por violência, como provaremos. As
renuncias foram assignadás* sob pressão e lo-
das estão escriptas por um mesmo punho que
111*10 é dos seus signatários. Assim, o governo
federal só terá que cumprir o "habeas-corpus"

O Sr. Annibal de
Toledo

A CONFLAQUA^ÃO DA KUmOPA
••s* X*Í*V»<* *t»«* *W*W -i ' v/v./wv»*,V w w v/V\i
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A CRITICA SITUAÇÃO. DA GRÉCIA

A tl.mçao ern Athenai — A
chegada do tropa» aluadas
¦*¦******•****¦¦*¦¦•-.. ¦ ¦¦¦¦! II l-lll-l I ¦ ¦¦*¦¦¦. .— A altitude do rei

A DIVISÀQ uo contestado

IIÉKIÍIÉ"

#\
NOVA VOKK, 11) (A NOITE) — DU um te

Irgrainma ile Athenas, t-<i|ii-dldo dali hontem
de nuitoi"A Kltim-fin continua xravlislma «• perigosa.
Athtmi!! é um cliaoo, ondo a deeordem campeia
livremente, porquo ns tropos allladus palru
lluim nponaa ou ruas ccntrs.es,

Hoje de manhã, chegaram, vindos do Pireu,
novoH coniiiiKtMitiii do marlnhrlron francczm,
quo foram acampar 110 Jardim /.appelon, iiuií
priislmlilailcn do pnlaclo real. O desfilo dos
uoldados franci-zi-u foi unia cousa Impresslii.
uante. Ai Hopas, de bnloncta urinada, através-
saram us ruas prlnclpar*. da rldnde, levando n
frente unia banda do cometas, Os Koldados
niurrhavom nltlvns, ludeados por agente* dr
poliria franvo.inKlezc.

Ao chegarem ilcanlo do paluclo real, apparc<
cerain ú uniu "ainda o príncipe André, irmão
(In rei, o suu esposa, 11 primeira Alice do Jiul-
Icnberg, Ob aoldiidon francezes fizeram a cun.
tinruciii c> proseRtiiram nu sua marcha.

O desfilo dos marinheiros francezes pelas
ruas dn clilndo e por dennto dn palácio foi ei
iiciiinto-.Taplindo por muitos operadorc*.

O rei Constuiltiiio cnntiniin ua mesma irre-
snluçào du espirito. Kllc justifica a sua utll-
lude dizendo que resiste, por patriotismo, im
exiacnrias dos alIiudnS o protesta cuntra os
actoii por entes praticados o que reduzum a
Crecia a uni prolcctoratlo.

Sube-se, entretanto, quo o rei Constaniino
não proleatoii, Im cerca do um mez, como de-
via, quando cerca da quarta porte do material
de irurrra Krc«o foi entregue aos teulo biilca
ros cm Kr.valu, Drama o Seres. O suberuno
não protestou cntiio, porque u entreRU de-sse
material foi por dlc mesmo ordenada, como
está r.Koru verificado."

•O

«A FRENTE OCCIDENTAL

A situação
PAUIS, 1» (A NOITE) — A iabalha do Som

me prosegue com o mesmo encarniçamento,
npi-znr fio inúo tempo.

Ou francezes terminaram • oecupação dc
Sailly-Sailliscl c os inglezcs progrediram na
região dc Gucudccourt, embora os obstinados
contra-ataques dou állemães.

No resto da frente uccitleutal nada houve dc
importante.

A actividade aérea, apezar dos temporaes,
foi relativamente grande. Ou apparelhos iu
glezcs 'causaram, com bucccUso, Ires cxepdi
çõcB aercaa e lançaram numerosas bombas so.
bre as estações, linhas férreas c acantunaincn
to.i dos allemãcs no norto da França c nn liei
glea. Foram abatidos quatro apparelhos ini
migos e os inglezes perderam outroa qua.
tro.

No sector franecz
PARIS, 1!) (Havas) — Communlcado official

de hontem, ú noite:"Ao norte do Somme terminámos a conquis-
tu du Hiiilly-Saillisel e expulsámos o inimigo
tias alturas situadas a nordeste o noroeste da
aldeia.

No sul do Somme, entre La Blalsonnette e
Biaehcs, tomámos da assalto .a primeira Unha

do Supremo, mandando novamente garantir o | d0 trincheiras inimigas, fazendo 250 prisionet-funcclonnmçnto da Assembléa, que vae ser a 1 ro3 entre os quaes cinco offviaes. e apossan-
principal missão do Sr. general Luiz liarbcdo
K tanto estou certo disso, que regressa-
rei, acompanhando esse official, a Cuyttbáj
110 domingo vindouro.. Irei acompanhar na
capilal do meu Estado os trabalhos da nossa
Assembléa.
r:—r.— 1 ., i, '«*.«»*••¦¦, ,'. t—t. . <i< .'. ¦¦

"POUR LA NOBLESSE"
Nova o finiíimm niarcii d*.' cíjjãntíi iicnnülctpnitdós etn mo- i
ganlcs o ilislincla-j f.ii.vmlias dti £0 cigurroi inaiiijnil-idns coin
1'uiims orieniacs líscülhídos o Cüiiililnuiios entro ai mollicrcá ¦
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PREÇO 1->Ü03 A' vfitfia pnr Inila a parte.

CIA. SOUZA CRUZ
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-Moatevideo
MONTEVIDEO, 19 (A. A.) — Zarpou com

destino ao Hio dc Janeiro o'"crtiz.idor brasi-
leiro "Barroso", conduzindo . a embaixada
especial, chefiada pelo viec-almiranie Eron-
lín, que representou o IJrasil na cerimonia
da posse do novo presidente da Republica'
Argentina, Dr. Hipolito Ii-i^oycn.
„ .11. ¦¦¦¦. —— ,¦.¦,...,.. ¦*~--a^fr---***J».,r. ii .¦¦ .,«,».¦—.,— —,.—
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lis uni opulento leilão do
Virgílio reülisa-se amanhã

ÍKT Tem despertado a mais viva e. justifi-
cada curiosidade a exposição de objectos de
arte, cerâmica antiga, galeria de quadros no-
taveis de artistas naeionaes e estrangeiros,
br.phzcs, estatuetas c, sobretudo, coüsils de
alto valor intrínseco e historiei), de que o co-
iiliecidò leiloeiro Virgílio fez um opulento"stòck" no seu armazém da rua da Assem-
bléa n. 05.

A romaria de admiradores, de colleceiona-
dores intelligciites, tem sido enorme. Lá sc
detém horas, na contemplação de tanta belle-
zu, de lauta raridade, os typo» mais represen-
tativos da sociedade carioca, sendo para no-
lar que avitlla o nuihcro de estrangeiros ri-
cos, que nli vão á cala de novas impressões,

O leilão dessas preciosidades, que vão ser
disputadas, está marcado para a-manhã; ás 13
horas, no próprio armazém do Virgílio, c se-
ria tarefa impossível pòr em destaque tal òii
qual lote, quando o numero destes se eleva
a qlliísi tres centenas, óecupando uma pagi-na do "Jornal do Coninierciu7' de liojc.

do.nos de dlyçraás metralhadoras.
Nõs outros pontos da linha de frente, dael.

los de artilharia.
Aviação — Os nossos aviadores «ativeram

sempre activos, apezar do nevoeiro. - •*
Abatemos, nu frente do Somme, tro» acro-

planos állemães,, ura lias .proximidades de Ai-
zecúurt, e os outros a oústo de Uouch&vesne
e entre Iiosquigny o Transloy.

Este ultimo foi abatido pelo tenente Heur-
tcüx, quo completa assim o seu nono appare.
lho destruído.

Tros "Fòlrkèr" inimigas atacaram aa nossas
linhas entre lioye c Lassi<juy.

Um dellcs foi derrubado e os outrog dous
fugiram perseguidos pelo mesmo aviador que
abateu o primeiro."

A PIRATARIA ALLEMA

Os náufragos do «Rosenvald»

O novo encarregado dos ne-
gocios do Uruguay no Brasil

Chegou hoje a esta capital, pelo "Orissa"
o_ Dr. Pàblo Minclli, secretario da legação doUruguay, tendo sido recebido, a bordo peloDr. Erasmo Callonla, pessoal da legação econsulado daquclli: Republica. O Dr. Pabío
vem substituir o Dr. Callonla no posto de.iiicarregado de negócios junto ao EÒvcrhó doIJrasil. A cerimonia da entrega da legação do
Uruguay ao Dr. Minclli rcallsitr-sc-á amanhã
devendo embarcar com destino a Moiitevidéo'
no dia 0 de novembro, o Dr. Erasmo Cal-lorda.

LISBOA, 19 (Havas) — Chegaram a ronia
Delgada, segundo informações dali recebidas,
quinze náufragos do vapor "Uosenvald", tor-
pedendo pelos ullcmãcs no dia 5 do corrente.

As ameaças allemãs
LONDRES, 19 (Havas) — Tclegrapham de

Amsterdam:"O "Volks Zcitung" publica um telcgram-
ma dc Colônia informando que os submarinos
elllcmãcs passarão de futuro a operar nas
iiguaa occldentaca do Atlântico, percorrendo
certas roía3 muito conhecidas a leste da ilha
Nantuckct.

Os submarinos, diz o telegramma, metterão
a pique todos os navios inglczes que encontra-
reni, mas permittirão que as equlpagena se-
jam salvas."

EM TORNO DA GUERRA

Morre tia prisão um quasi re-

DizenwTo o Sr. Schmidt
c— .t issssssss

e o Sr. A. Camargo
E si algum dos Congressos

o niio homologar.,.
Eslúo, finalmente, solucionadas as duvidas

quu puzcraiii cm» sério risco a aceito prelimi.liar do iiccnrdi) entre Santa Catharlna e o l*a-
num. Como mitecljiAinus lioutcin, na confe-
iciieiii rcallsadii no Caltctc, us poqucnliias du-
vidas foram resolvidas, devendo ser assignado
iimunhà o laudo final.

Com o coronel 1-Vllppe Schmidl, governa-dor do Siinlii Ciilbnriiia, tivemos opportunldu-
de de trocar, esta manliã, algumas palavras arespeita.

--A formula encontrada, disse-nos S. 1-Ix.,
foi a seguinte! os Congressos cstudiiiiOD dc um
o outro Usllido rcalisarão ainda esle anuo uma
sessão pnrn upprovnr o accordo, couvocuiidò
paivi o inicio do íuiiiu viiiduuro uma o ti tra.
Isso folio,' deverá pronunciar-se o Congresso
Nacional. '•', tisslm, dcnlro do anuo de 10.17,
n questão estará • dufuiltivH-inoiitc- resolvida,
entrando cada listado ua posse daqulllo que
lhe toca em vlrttidO do accordo, Si, porem,
(|liulqucr dos Congressos não homologar o ac-
cordo — o que hão se dará, por certo, pois to-
dos estornos empenhados um dar fim a essa
luta — será executada a sentença do Su premo
Tribunal que dá ganho dc causa a Santa Ca-
llutrinu. K' tudo quanto lhe posso dizer.

A palestra, a seguir, tomou . um outro
rumo: falámos dos cominentarios do Sr. Xuno
de Andrade sobre as automações aos presi-
dentes para celebrarem o accordo:

¦—Ha um engano da parte do illuslre jornn-
lista, disse o Sr, Schmidt. lín, antes do em-
borrar para aqui, solicitei dn Congresso cs-
todual, que estava funcciouaiido, licença pnra
o fim especial du tratar dessa questão e ella
me foi concedida cm termos amplos,

ínterrompeu-nos, nesta altura, o Dr. Armo-
nio Jouvin, que vinha felicitar o Sr. Schmidt.

O Dr. Affonso Camargo rcccbcu-nos' no
America Hotel, onde eslá Hospedado',

A's nossas perguntas respondeu-nos o prc-
sidcnle do 1'araiiá": ' , •

—Nada lhe posso adeantar. O accordo está
feito, dependendo a reducção do laudo dc de-
talhes secundários. O certo é que o accordo
está feito. A iif.sigliatura do laudo, marcada
primeiramente para sabbado, se verificará,
entretanto, amanhã, conforme aviso que acii-
bo de receber. Irei ainda hoje, ao Cattete,
talar ao Sr. presidente da Republica sobro os
detalhes, do modo que fique tudo resolvido
para a cerimonia dc amanhã, '

Amanhã, ás 17 horas, será solemncmentc
assignado o accordo no palácio do Cattete;
pelos chefes dos governos dos dous Esta-
dos.

NADA ESCAPA...
Os ladrões em actividade

O* ladrõei, (•mlmiM tenha a policia toiniiilo
do uns tempos para in providenciai mais sc-
rias, estilo em fruuca iictivldadu. 1' appellauí
agora para tudo, empregam todos os mclor..

Aluda esla inailriigaila rofllltnruhl os ca-
(lastros policliu-s dous roubos significai Ivo i.
Uni dellcs, |iara ser levado u cffeilo, foi pie-

Os ladrões José do Amaral c José Ribeira
ciso ttrroinbiimcnlos, pis de cubra, limas, ga-
zuiis, o para o outro tiveram os ladrões que
empregai' cordas, escadas, cinliin, grandes es-
forças pnra ambos, muilo t mi na lho, multa
Jiilu. O produclo do tudo lnso, o roubo cou-
seguido, foi o de um grninopllOIIO e cerçn du
(10 Kilos tle fios, du (obre.

l'or isso se vô que os llldlícs não reccain
as providencias da policia c ns roubos desta
madrugada nilo teriam e:;pi-eial registo bi
mio fossem significativos.

O primeiro assalto foi á raa da Harmonia
n. 93, residência do Sr. Álvaro José Ilragu.
A policia do li" districto recebeu pelo tcle-
plione noticia dc que haviam assaltado u
casa, depois de arrombarem n porta, a o com-
Plissaria Molhar, acompanhado dc uma or-
ilc.iança, seguiu paru o local. Os ladrões já
lligiain, levando mu graiuopl.one, que foi o
que conseguiram roubai-, sendo perseguidos
pcln polida, á qual offercccriim resistência.

Mouvo um verdadeiro tiroteio, sendo tro-
cados inniimeros tiros do parte a parte, nté
que os ladrões dcsapparccer.uu paru os lados
da estação Marítima.

O commissario Uollvar havia reconhecido
entre os. meliantes o conhecido ladrão dc nl-
cunha "Itcsaca" e, calculando por onde de-

Cifí ¦LLYKÍ'OCU1'* us *uíli'mma"í'e,c*0"
MOURA BRASIL ¦•„. UruguaVana. 87

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES, pelo Dr. Gul-
lhermo Alves Moreira, um grosso vol. ene.,"2ll¥, á venda ua livraria Jacinto Ribeiro dos
Santos, rua S. José li. fi"*.

¦ mtm .1 . ¦

Nomeações de instrueto»
res militares

.Por neto de hoje do ministro da Cucrra
foc;un, nomeados instructores-militavos: -.

Pnra os alumnos da Kscola de Engenharia
de Bello Horizonte, o segundo teilcíite Her-
ciilano Teixeira de Assunipção, e para os of-
fieiaes da Guarda Nacional, sócios do club
da mesma milícia, de Pelotas, um official do
Exercito que o commandauto da 7* região
designará.

¦ "•se***. ¦

Epop que não ?
Pensamento sgradave! ó squeSle

que &dmitte a ibypotiisss 'üè ssraos
eontemplaiios côm us cince mil

contos tia loteria tíe Hespanha
t-T Nada cusla lembrar que tomando uma

assignatura da bellissima "Revista da Sema-
na" temos durante uni anno o prazer das
suas bellas gravuras e da sua exccllciite leitu-
ra. Isto é muito; mais è, porém, a certeza
em que ficamos de receber uma boa parte
dos .5.000 contos da loteria de Hespanha si o
capricho da sorte assim o destinar,

E*'a sorte tem caprichosI Sim, porque ú
bom não esquecer e lembrar, por causa dos
remorsos — quem sabe! — que a "Revista
da Semana" adquiriu, por Intermédio do Bah-
co Ultramarino, um hilhctc dá colossal lote-
ria liara presentear os seus assigtiautes, E'
o miniero Ü4.ÍJG5,

l.indo numero, não é?

¦x~~ 4!Sm%^mmÍ^\\
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O gramophone c petrechos dc roubos
viam elle c seus companheiros prosegulr na
fuga, cercou-os, o que deu l:om resultado.
Instantes depois os 'adrões oppareciam, sen-
do novamente perseguidos e travando-se no-
vãmente um tiroteio.

Dessa vez, porém, a policia prendeu ura
dellcs, o de nome José Fernandes Ribeiro,
conseguindo depois ainda cffuctuár a prisão
de "Russinho da Gamboa" e "Pivete", que
são da mesma quadrilha, apprehender pés dc
cabra, gaziias e ainda descobrir, forçando-os
num interrogatório, o paradeiro do gramo-
plione, que foi npprehendiilo no morro do
Barão da Gamboa, casa de Antônio Henrique"lláranhãn, conhecido comprador de objectos
roubados.'"' ' "'" 

O oulro rouba foi i
ral, portúguez, dono
mero 11, c José Ribí
c cosinlieiro, foram
carregai, cerca dc 00
Companhia de Bond
n'os roubado dos po:
pregando para isso
dadeiro arsenal do
para taes empresas.

ío Sumaré. José do Ama-
do carrinho de mão nu-
iro, que nas horas vagas
presos quando tentavam
liilos dc fios de cobro da
es Edificadora, Haviam-
ites lá abandonados, em-
escadas, cabos, um ver-
accessorios necessários

Também nos subúrbios se registaram as-
saltos. Num armazém da rua Horiorlo Giir-
gel, estiveram os ladrões, roubando muitas
garrafas de bebidas e cerca de BOS om di-
nlíelro.

O major Alberto Amorim. que tem uma
casa por alugar á rua Carolina n. 8(í, soffreu
nesse prédio também a visita dos meliantes,
sendo roubados os encanamentos' torneiras,
lâmpadas e um aquecedor.

"POUR LA NOBLESSE"
Nova o linissním nyircn ile cijpiiTod ociiaüiciuiiniloí era elo-

pmle-i c dlstiiiiiiiia rnixinlm-i du ÜU cigarros iiiiuiipulados cuni
fumos orienliics escolhidos e cuniliiuados cnlro u melhorei

qualidades.
PREÇO l$00ü A' venda por toda a parle.

CIA. SOUZA CRUZ
KíttíüVSif1^ '.wííi»»
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gicida
NOVA YORK, 19 (A NOITE) — Por linui-

mações recebidas de Berlim sabe-se ter mor-
rido na prisão central de Sofia, oude se en-
centrava ba mais de um anno, o indivíduo
Nadjokeróvic, condemnado sob a aceusação dc
ter tentado contra a vida do rei Peruando, da
Dulgaria.

'—a> «st> mm ,
NAS FRENTES RUMAICAS.

¦ ii —¦*»¦¦¦ i» .

situação

EUSIIt DE NOGUEIRA —
da pelle

Para moléstias

o de
hontem

Foi reconhecido no hecròterio da- policiao cadáver do afogado dc hohtcm, pescado ]ioruma lancha dá policia marítima. Trata-se doestivador Joaquim Abel.

LONDRES, 19 (A NOITE) — A situação so
longo de todas as frentes wmaicas não sof-
freu grandes alterações.

A offensiva rumaica na região do Pre-
dcal desenvolve-se com vantagem para os
exércitos rumaicos. Na frente de Orsova os
austríacos bombatdoaram fortemente as po-
Bicões rumaicas, mas não pronunciaram nc-
nhuni ataque do infantaria,

Nos outros pontos todos os ataques dos
austro-teuto-bulgaros foram contidos pelosrumaicos.

Na Dobrudja os canhões antl-acreos russos
derrubaram um aeroplano allemão que se in-
cendiou ainda no ar. Os seus dous tripolati-
les morreram carbouisadou. '
A explosão de utnfhydroplano

RÇCAREST, 19 ("Havas) - Um communi-cado olficial aunuiicia que os nimnicos aba-ternm na Dobrudja um hydídplano inimigo
que explodiu cm frente ás linhas! teuto-bul-
garas.i— ¦-» m»u 

A OFFENSIVA DOS ALUADOS
NOS BALKANS

costas a noroesto de Dobropolye. Na planície
de Monastir canhoncio e fuzilaria.

Cheaaram alijuns contingentes turcos ao
Struma. inferior."

Os servios tomaram Brod
PARIS, 19 (Havas) — Telegrammo recebi-

do de Salonica annuncia que ás tropas ser-
vias oecuparam a cidade de Brod, sobro o
Cerna.

A ITÁLIA NA GUERRA
«*i n^.ii

Ao longo da frente

——-—————*—tu- -
Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,

OcuÜsta?, Largo da Carioca 8, sobrado.
* "Hlf* .. 

' 
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FALLECIMENTO
Victimado por alrós enfermidade falleccu'lio.jo o Sr. Antônio .Machado, funecionario da

Rio de Janeiro Lighterage Ld. O seu enterra-
¦hbntò realisar-se-á anianliã, ãs !) horas, saiu-
l*lo o feretro da sua rcsidciiciiij á rua do Pro-
(osito n. 13. "¦ ," •;.

P
A Inspeciona

deu esta tarde o;
rido, José Elias,
incuto

11 Cor

fí
de Segurança Publica pren-

pronunciados Adelino (lar-
AleidcS Cândido do Nasci

Ao longo da frente
LONDRES, 1!) (A NOITE) — Telegrammas

dc Salonica dizem que a luta prosegue mui-
to encarniçada no sector servio, principal-mente na cordilheira do Nidje. Os servios
continuam a atravessar o Cerna na região de
Brod, niide se trava umu luta íniiilo violenta.

No Struma coutinua empenhado vivo duel-
lo de artilharia.
O communicado official

'"'" (' ^'/""-'i^co Antônio dos Santos, querání removidos para a Ciioa de Detenção. I

PAUIS, 19 (Havas) — Conunuiiicado sobre
ua operações no Oriente:"Na margem direita do Vardar tomámos
varias trincheiras inimiga* numa profundida-de de -100 metros.

Os'serViòa contlnu.iifi" a progredir rum, en--

ROMA, 19 (A NOITE) — O ulliino com-
niunicado do generalissinio Cadoruu nhínin-
ciaque as tropas italiauas assaltaram as po-sições austríacas numa crista da região do
Pasubio, entre Boite e Cosmagon. Poram ca-
pturados muitos prisioneiros e grande quan-tidade de despojos. Os contra-ataques do ini-
migo foram rcehassados.

Nos outros pontos da linha de frente nada
houve de maior importância.

*b» -ace» ¦•**¦
NAS FRENTES RUSSAS .

.¦¦!¦*»

No Caucaso
LONDRES, 13 (A NOITE) --Informam de

Titlis para o "Times" 
que os russos "úfli-

giram, sessenta milhas a sudeste do Tzin-
gham, uma grande derrota aos turcos e kur-
dos, que por fim abandonaram o campo de
acção deixando ali seto mil mortos e feridos.

Foram também feitos muitos prisioneiros.
Os russos apoderaram-se de muitos pontosimportantes dos montes Sudinday. .

A luta entre Halicz e Lem-

LONDRES, 19 (A. A.) — Noticias dc ulti-
ma hora, vindas de Petrogrado, informam
que a tres milhas ao norto da ponte de Ha-
licz se está desenrolando uma grande batalha
eutre russos e aastro-tcuto-lurcos.

LONDRES, 19 (A A.) — Novos telcgram-
mas de Petrogrado dizem que os russos cs-
tão bombardeando as coniinunicaçõcs entre
Halicz e Lemberg,.causando, deste modo, aos
defensores,das duas praças, graves damnos.

LONDRES, 10 (A. A.) — Ainda sobre a
ocçao dos irussos ma região de Lemberg, cbc-
gani tclcgi-ammàs de Petrogrado informando
que, vencidas as primeiras resistencios dos
inimigos,jas russos, que também combatem
cm Narajowslia, puderam ápproximar-se dos
fortes de Halicz, onde o combate 'usuuic
grande intensidade, .• • '. '..,;.

A lufa contra o lenocínio
A 2a delegacia auxiliar mandou prender o

explorador de mulheres Simon Hassen, con-
tra o qual ha uma queixa de uma decaída
moradora á rua Riachuelo.

A prisão foi cffectiiiida pelo agente Seola.i «I1ri*n i

ASSEMBLÉA 44
DAS a EM DIANTE
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Chegam amanhã os voluntários
da sexta região

A's 7 e 40 de amanhã, cm trem especial,
deverão chegar a esta capital os voluntar-
rios da ti* região militar e pertencentes aos
listados de São Paulo e Santa Catluirina, em
numero approximado de "lüü.

Ksscs voluntários serão recebidos pelas ai-
tas autoridades militares, na "gare" da Ccn-
trai, rccmbarcaiido dahi para a Villa MUI-
tar, onde serão incorporados aos 1* e 2" regi-
nientns de infantaria.

Os voluntários da C região tomarão par-te, portanto, nas manobras das forças des-Ia guarnição, apezar dc não haver aclual-
mento nos listados em que se alistaram, coma partida dos corpos do lixercito para MaltoGrosso, nenhum hatalhão onde possam rc-ceber a devida instrucção.* •***é-** '

A Saude da Mulher
CURA TODOS os

INCOMMODOS DE SENHORAS

D tarai [oiiÉI
iOSlÉ

Unm circular sobre a
(dista negra» cm

S. I»auIo
S. PAULO, 10 (A. A.J -¦ Uouhlu-io bon.

lem, ua godu du Caimira 1'orluguexa du Com*
mordo, n conselho orgaiilsndor do ri.n -i • ,
Conimerolnl dos AUliiiloSi com u u--.i-.i-i: i
dos cônsules das ilações iillladiis e dos rc-
prcHcntniitos dni prlnclpncs casas commurcisi»
de São Paulo. A sessão foi picnIiiU pcln
commoudndoi' Puglisl, quo cuiividou :¦.. .
ciiuipiiicm a mesa os õoililllês dns pulzos nU
lindos o a commlss&o executiva du CoiiRrosco,
Depois de aiiliuiiilii dheussiio foi siibinelIU
da a atioiiibUMi, como syntliòso da sua orlou.
Iiiçüo sobre a iittiiuile dos cominorclanles ai.
liados cm rolaçAo uu coinmercio Inimigo, a
segui nio eiivulnr:*•() conselho orgonlsador do Congresso Com*
meivial dos Alliados, do Silo Piiiiío, reum.
du no dia 18 do coneule, ua siMu du Cuiu.i.
rn Portugueza do Commorclo, com a pre.
sciiçn dos cônsules dos pnizes alliados e u.,
personalidades Importantes do commercio d>
São Paulo, deliberou, por unanimidade, qu»
us cainiirns du commci-clo aluadas su com.
promettiim a observar a lista negra ingli/.a,
como medida miiiiiua da appllcaçilo dos dc.
cn:tns prohlhlllvos dos respectivos governos,
ditando nos seus compatriotas, como regimea
a seguir u respeitar nas suas relações com •>
commercio inimigo. As câmaras de comincr.
cio, pelas próprias commissões dc vigilância,
fiscnilsarúo o rigoroso cumprimeuto desta de.
liberação, pro|inndo ús autoridades rompo»
tentes a inclusão na lista negra geral dai-
quellcs quo n não observarem".

Picou cgiiíilmento resolvida a larga publi.
ração da circular, que será tradu-ida nos
Idiomas das nações nlliadas, acompanhada
da lista negra.

'POUR UA NOBLESSE"
.Novi u llnmlma uurr.i ila ci^arrui Bcowliclun*1'0' i"-n *lt"
ganlcs a dlilliiciiu caixtntia* du iü i!-;nrivi iu,Bi|.«tailoi um

ei CKoltiltltM u combina ilos tutr* *• ua-li-ji.
qualidade*IT.nçO t$iHW A1.Tond,PflrlM.i'i[*~.

CIA. SOUZA CRU-*

Exercícios no forte de
Copacabana

Adiados varias vezes, cm virtude das eoo-(lições atmosphcrieas, rcalisar<>e-ão amaubá
definitivamente os exercícios da fortaleza daCopacabana.

Conformo aviso da 5* região, esses exercícioscomeçarão ás ü horas, sendo conveniente quoos moradores dessa localidade se precave-nhaiu conlra a dcslocação do nr provocada
pelos estampidos dos tiros dos canhões.

¦ i-r

Dr. Alfredo Pinheiro -°rSf»
doenças das seohoras, viai urinarias. Applica o »14 Neo.
salvaisan. Cons. 75, Assenibléa-l* anilur. icleph. Ccat,"l.fibü. Kesid. Ui, N. S. Co-mcabao*. Telepli. 8ui 1.823,

O COMBATE AO
auaíphabetismo

i
A b]ya visita o Instituto•oentral do Povo

A Liga conlra o Analphabetismo visitoTi
hoje, .ás 13 horas, o Instituto Central do
Povo.

Recebida pelo director do Instituto, Rey,
padre H. V. llailey, e director* das aulas, D,
Esther Urito, a commissão da Liga, que era
composta dos Srs. Drs. Kiuies de Souza, Mo-
reira da Silva D. Maria do Nascimento Heis
Santos, percorreu todas as dependências do
Instituto, assistindo em seguida ás aulas dos
alumnos, cuja freqüência ó da cerca do 200,
entre meninas e meninos, ouvindo-os e ur-
guindo-os em vários pontos de historia a
geographia do Brasil,

A commissão da Liga entroteve-se depois
em animada palestra com a directoria do In.
stitiito, salientando os seus fius, que ato ago-
ra só tem merecido o apoio da Liga, irmã.
nados, como estão, cm dar combate ío aual-
phabctlsmo.

O Itcv. padre, referindo-se no Instituto, do
qual a A NOITE já se oecupou ba tempos,
em detalhada noticia, declarou que o uu-
gtncnto de freqüência só pode anlmal-o cad4
vez mais, para ver, dentro em pouco, reali-
sada, em parte a sua obra, para a qual tauto
tem concorrido a Liga contra o Analphabe-
Usino.

A commissão retirou-se bem Impressiona-
da e animada.

¦ m*m> ¦

Dr. Pimenta de Mello- -feg
a. 5, ás 3 horas. — Itesid. Allonso Peana a. 49.• — vi

S^&cVVçAou ¦js-çot&.J.q -jn. fcvma
LIMA, 19 (A. A.) — Em trausito para o<

Estados Unidos é «qui esperado o explorador
inglez Sir Ernest Shackleton. A eoloniá in-
fileza desta capital far-lhe-a festiva recepção,

"Sao Loúrenço" -1
brindes, LOPES SA' & COMP

íjjarros populares, u*«
fuino Hio Nuvo, par»
!0U réis, com vílioioi

Falleceu a progenitora do
Dr. Arrojado Lisboa

Em sua residência, á praia dc Botafogo HV.
mero 4Jli, falleceu hoje a Exma. Sra. D. .lín-
na da Gloria Machado Lisboa, progenitora doDr. Arrojado Lisboa, director da E. do F4
Central do Brasil.

O cortejo funebro sairá amanhã, ás 11 ho-
ras, para o cemitério de S. João Baptista.

IQuereis 
apreciar bom e puro café?

S6 o PAPAGAIO •
¦ ¦•*¦»•*» 1

Explosão de kerozene
A's 13 horas, 110 poslo da Assistência foisoccprrida Custodia Calcnte Galvão, de :)5annos. residente á rua Phllomena Fragoso 14110 Rio das Pedras, por ler sido victima deunia explosão de kerozene cm sua residen-cia. Apresentando queimaduras gcneralisa-das, cm estado grave foi Custodia recolhida áSanta (.asa.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações.

Dr. Hilário de Gòüyêa-jj™'™:
riz c garganta. 20, AsscinÈlca, tias 2 ' ' "''" '
a»s, iiuiirtas e sextas. A"? u n

A inauguração da estação tele-
grapíiica de Curraünho

Sobre a noticia que hontem demos de Gtlfc
ralinho, em quo o nosso correspondente na-'lucila localidade mineira inaugurava uma es-
tavão telcgraphica mundaudo-nos o primeirodespacho, recebemos hoje mais o seguiute:

CURVELLO, 19 (A NOITE) — Realisou-f»
hontem, com muita solemniilade, a inaugu-
ração da nova estação do Telcgrapho Nncie-
na' em Currnlinlio, sob a direcção do telcgra-
phista Lcovigildo Diirães. Ila grande conteiw
lamento por parte do niiribrclo e, do publi-co cm geral, pelos melhoramentos de que vem
11 ser dotado este logar, por isso que a linha
recentemente construída assegura um grandsdesenvolvimento para as còmmüüicaçoeà »-
pulas dc lodo o norte de Minas

cip/iEiTro Gibbi, inglez.—Telephona
_ _' S34, Ceutral.—Rim SanU

paülo passos £ o. luií», 202
¦ -Ml» ¦-

Ladrão condemnado
O juiz da 2" Vara Criminal, em scnlcnç*(to hoje, condemnou Durvalino Lopes á penadc dous annos de. prisão com trabalho e

multa de 5 °|° sobre cento e tantos mil réis,como autor do roubo dessa quantia, levado a
cffeilo cm uma casa de caldo da caiina d»rua Uriigiiáyána, próximo á do Rosário,

V.

I
H

ELIXIR DE NOÜUEIIÚ — Cura syphilii

.¦i-~ . -



_H

B

Sg ??TC«»OR 6 SfJBVJCO KT TO
^VM^SíJ_Ci3 flm_U«gfl-r >*

j uii íâís i '
tf%S**f*r''*^à^

%

iM.M>A flOTTCtírgrciiifc?^^

ULTIMA HÕRfl JkTIHtflNfOflMAÇÕIJI

\0iT90lTAl\eP0RTA0C_.oa °a Nom."

t 0 QUE NOS DIZ 0
SR. OCTACILIO

CÂMARA'
^„'t.¦ 

mie o Sr. Irineu Machado npre-
- Seff.op%oetoMlnftadlit;p«nil

,ia iòl« ns eleições pnra n .'cnovucfio
c'!ii , Municipal foi o objecto do nina
Astro em o ScOelncflio do Gama»

fVÍ, una dns muitas enrreníea em qne
irt do Districto esta dividida.
I» « sabe. aquelle senador carioca pro»
«/cn v..' do cm março as clelçocsísc

¦ Im iunho e. mni». que além do «abi-
dentificnci.n da policio sejnm npre-¦ .utnento a que se *-¦ stâ. pro-

vn lei os gabinetes dos ml-
t* dn Guerra c o da

Ugum, disse-nos

sem
lc

uj,,i pnra a a;
Uo pela nov
rios da Mnriiilia

|.da Policial.
Viín veio Inconvcnieni .' 

Cumaru, em se adiarem as eleições
biiií Penso mesmo quo o umn me-
miralísiSfrirn o qne muilo concorrera
mie se P»-«l''l»1' *' !U'U,!'1 tllialnincnlo

vagar, dando tempo a que seja
maior numero possivel.de olcllo»

hliuiiiiriiueille difficl) dnr

ti"
ninis
ido o
Sim, porque í .-
,-m grnnde numero de alistando» que
*_ «liariamcnta ú-. delegacias, onde dei-
i sim impressão digital que, juntnineu-
m o requerimento, é enviada no gnljine-

Idcnlificação da policia, h e:is« dese-
, todos so alistarem explica-se: a nova
,iu melhorar, e muito, o processo nté
«dontado c cm que ;. lei era constante-

d fraudada P"'' políticos sem escrupn-
tíora não ha de ser com "phospho-
'«.nc 

elles vencerão nas eleições...
nuor.-i mulnntur", meu caro amigo S
(W n ntcanco pratico, doutor, do apro-

Mento dos gabinetes de ideutifienção de
cogita a emenda Irineu V
Isso i o i.iiii.ir elos escândalos 1 Si for

ov.ul.-i -- o que nno acredito — voltnre-
no regimen antigo do fraudes, de Irnpa-
eléiloraçs. Penso não exagerar si lhe
f que £ aclunl lei será por completo bur-
justamente ugorn que se "procurava com

execução sanear ns eleições nn Distri-
Vollnrcmos ao tempo dns "dobradi-
', era que o eieilor tirava dous títulos c

ra simultaneamente nos dous distrietris
tmís. (om os gabinetes ele ideutifienção
dc cogita o Sr. Irineu. o eleitor poderá
íslnrduas nu Ire* xezes, trocando apenas
31c,,, Como vi, é o cumulo da inimora-"ei

A VOTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
NA CÂMARA

Foram votados os do Exterior.
da Marinha, da Guerra

e parte do da Viação
A Cnmnra dos Deputados foi presidida lio»

je pelo Sr. Vcspuelo ile Abreu, secretariado
pulos Srs. Costa llihciro a Mavlgnier.

J.lii.i « aula. que foi «pprovadn, • lido o
expediente, tnfar.ini «s Srs. Muurlelo de I.n-
cirdu, llueiio tle Audriidn e Octavio .Manga-
beira, o pri.nt-ir > Justificando uma IndU-cÃo,
o segundo sobre o carvão nacional • • ter»
celro sobre. Muttn Grosso,

A'.',ordem <b» dia teve prosogulmonto a vo»
tácito dos orçumonloo,

ApAs longo debate sobro cada umn «lni
emendas; foi votado todo o orçamento do iix»
te rinr, sendo upprovadas as emendas «I i
comnilssão c mnls n aegulntn: "Reduzindo
de SSiOOÒt) a consignava- iimlerh.l «Ia verba
IIa, artigo 7", não sendo concedida», durante o
exercício, ns grotlficaciics du fosldcucla, que
ficam suspensas".

As omendas ns. 10 c li, da commí''."!*, re*
organlsnndo n Secretaria du Estado «!m--- Ho»
hiçõcs Exteriores e «» quadro «lo estnglnrloi
ou auxiliares do consulados, foram retiradas
pelo relator, ficando, nsúlui, prejudicada a
dc d. 1,3.

A votação da emenda n, 0 provocou uni nl-
liilo enlre os Srs. .lonqiilni tio Snllès e Arlln»
do I.eone, iiccusitndo esle hquclia du igno-
mr d vernáculo o replicando-]lio n deputado
mineiro que, pov muito menos, feü-no n re-
volnção om Canudos,,, 0
lou c tudo acabou bem,..

Foi votado, em seguida, o orçamento da
Marinha, sendo npprovndns, além das emen-
dás dn commissão, a seguinte:

"Accrcsceute-so nos vencimentos dos qua-
Jro tclcphoulslni ipii* servem de Iclegrapliis-
tos (desti.ciindo-se «In consignação Material-
Lu;: e Utensílios — dos nrscnncs do Pará o
Mallo Grosso :t verba respectiva) a impor-
(anciã mensal de '2't" a titulo dc gratificação
por serviços durante a noile."

Foi, npõs, votado todo 6 orçamento da
Guerra, scudo npprovndns as emendas dn
com.nisano e mais:"As vagas que se derem no quadro dos
auditores devera:) ser preenchidas pelos nu-
silinres dc auditor, cujas vagas, entretanto,
não serão mais preenchidas, ficando, dó cn-
tfio, suspensos ns respectivos cargos; tintes,
porém, os auditores poderão ser removidos .1
seu pedido e a juizo du governo dentro elo
praso «le. trinta dias."

—Aulorisando o governo a contralar no
estrangeiro operários especialistas para iu
fabricas de material bellico «Io listado.

A GUERRA!
Deiticamontos servioi chegam j %;

t Odcua j
1'AIIIS. 10 (A NOITEY - Noticias aqui re»

rebidas «le l.nusauiie uiiiiiinclum n chegada a
Odcsia du Importante» destacamento* »vr»
vh.s.

U fncln causou geral surpresa, mas depois
o caso explicou-se. Kiitro os üíiÜ.uOO prlsio»
uciros capturados nas Unhas nutrlacns ha
grande proporçflo do slnvos, rumaicos u Itu.
llnnos. Esses prislonolros Irredentos manl.es»
laraiii por dlvcrins ve»s " desejo do ¦*• alia.
lar nas fileiras «los alliados, pura comi»
terem os austríacos alleinfios o búlgaros.

d governo russo i)ei'i)illtlii, porém, quo so
alistassem apenas ltl.0(10 scrvlo*, boinlcos «•
hcrgogavlnònars, que formam um corpo e-«pi>
dal, instruído por l!fj officiaes russos « «pio
esto agora a caminho «lu )>obnui,lu.

Essas tropas conibaterffo contra a Uulgarln,
e. (inundo o.i russos que combatem com os ru-
roaiens, ao, norlc «lt. Huignriu, fizerem juu-
cçiin com ns exércitos «llinilos da Maceilonii.,
esse corpo -. czv.r.-its atà,' i_.-^.-pi-..-«-_ au
Exercito servio,

Ksse facto tem, como le reconhece mcsu-.o
em Pelrogrado, uni cffclto mnls polilico que
militar.

A cxtracijãi» do ferro na Alie-
manha
NOVA VOI1K, 10 (A .Nolll-.i — Informam

do Jtcrlii.i que .. cxtrflcçn'. do ferro durante
n mcz dc setembro ultimo altliigi.i cm todo
n Império no peso brulo dá l.tUl.OlS loncln-

Sr, I.eone proles» J *las. A protlucção de ferro nugmcntn todos
os mazet! na Allemuiiha, segundo ns mesmas |
iiiforinnçôc.i.
Desordens socialistas na Alie-

inauhu
NOVA YORK, 1!) (A NOITE) — Coiiimunt

! cuin de* liíilini que & «-nnipnnhii contrn un sn- i

A amnistia sacode os
nervos do Senado

.. M >i.n-. -*\y

O Sr. iloSo liuiz Alvesdcsliga-so do doiunto
P. R. C.

O projeclo referento no levantamento das
iillimui reslriccOos «In amnlsitla couccdliiu
nos ivvoltnsos de 18t»« fe* com quo a sessão
do Senado, hoje, tomasse nm caracter serio,

Na hora «ic.tiiniila ao cxpcdicnle o Sr.
•lnfio l.uix Alves nsnu «In palavra para des»
fitrer a Imprc^ün do discurso do Sr. Irineu
Machado, cm cujn poròmoão invocava o Bom»
bra aiigi.ita «lu Pinheiro Mnchueto. Fax o-i
íuaiii caloroson eloglor, no oxtinoto chefe
ga
que
l.i aiiuuue, ir ae encontro a iaeaa do gn
du oiii-ic. cuja aoiabra ha «le estar sempre uo
lado «lo^ altos Inteiressen «Ia htpublica e cuja
iiKinorl.i Berapro ha de venerar.

-• Ma-i V. Ex. só chIií ii.lumlo tobra ciite'•.¦lilo. apnrtea o Sr. Plros Fm-rcira.
— E' que o argumento docu... — retruca o

Sr. Irineu. Ironlenmei.le.
U Sr. João Luiz uffirn.a que o argumento

não doou e dá as razões, salientando que o
Sr, Irineu apenas qülz impressionar os aini-
gos do antigo chefe uo Senado... i,

-•• (Juc sno Iodos os senadores, apnrtea o
Pr. Pires.

Ha outros aportes o o Sr. Azeredo explica
quo não é todo o Senado, man a maioria.

Fala-se no prctlo que o Sr. Irineu rendeu
no extineto chefe gaúcho c o Sr. Victoriuo
nccrcsccntn:

• - Os clirlstüos novos são sempre mais ar-
dentes...

Tratando-se da sn.ultra de, Pinheiro Ma-
chndo, o Sr. Soares dos Santo.", olha firme-
mente para o Sr. Irineu c lhe di/:

—• A' sombra augusta de Pinheiro Macha-
do foi que V. Kx. entrou parn o Senado;

O Sr. Irineu rala-se. O Sr. João l.uix pro

A pólitica dc Matto
Grosso e o Ministério

da Guerra
O general .ministro du Guerra recebei, hoje

do coronel S.irnhvbn, cnmoiiindiihlu dn cir-
(Minaerlpono de .Mntlo Oroaso, n seguinte te»'
Icgraiumn:"Cumprindo dotermlnação dc V. Ex., con»
lida cm telegrnmum de lll do corrente, ca-
Le»ino iuformar ter, por offlclo n. 7», «lc 10
do andaute, posto ú dlspnjlçúo «Io prrsldou-
te «ia Asjcrublén Legislativo, vice-presidente
(ln Estado e demais «Uputadus, um official e
alguma:; praças pnrn garantir-lhe?, caso ti-
vessoro receio, qualquer desconsideração uounia cnioroson eiogior, no oxunoio cnoio ' , , :, '; ', ' ^ *¦«**»"'>»'*• •¦>«- ««

,'nueho. \'i).ha a tribuna, «11/. para oxplicar pprt,° fíMln cl(lndo lKw.to;J49porança) roltc»
pie* nâo Unha Intençfio de. assumindo «q.iel» W.n|»P.-!*"». t'0»'.•"¦* oecnslltp na providencias
a altitude, Ir de encontro a ietva-. do gran- •'•{ *"'"!*ll'>'f. rolaUm aos-çpntlngenlan du L-

jiitii da estrada «Je ferro. Por e'i*i!» necasiEo
também ofílelel ao juiz federal substituto
lhe «leclnrniiil., qut* havia posto á «tlspmivâo
do.i deputados o» necessárias gnrantlnt, que
t.0 tornaram extensivas as suas pessòns. caso
.Iviiu» «luisessciu twiif, — (n; «.oronei Sa.
ralivbii. vüinninndiint? «Ia circumscripção".

——- Ficou bojo resolvido, com a prisençu
no Ministério du Guerra do coronel C.nrluu
Jnnsen, coniinnndnnte do ,ri2" do caçadores,
quu esse batalhão seguirá pnrn Multo Grosso
uu jiroxinia segunda-feira, dia -1,

Mnls uma medida foi liojo tomada pelo
Ministério dn Guerra, como eonsequenein «ia
nomeação do general Bnrhetlo conunandáu-
ilnntc da B" região militnr: o «In organisação
do uma citixn militnr, qui. sttpprirá monetn»
rian.ente» as forças do Kxorcilo nctuiilhicnte
em Miiltò Grosso, tel como so dú com
os serviços em campanha,

Essn cnixn so constituirá dc funccionarlos
da contabilidade c secretaria do Ministério
da (luerra.

Segundo estamos informados, os nomea-
elos serão: major Lauriano Laurentiuo das
Trinns, capitão Aionso «lc Nicmeyer c tenente
Edmundo .José «lc Mello, quo acompanharão

para.
cialisti) .'«muniu» cm todo o paiz. lendo-se! jeguo nns suas considerações e senta-se, creu- Se^lSJdS n ròroXo'^ÍZelo ?r«KÍHlndo tlesordcB* cm I.«.I|»zík. llrunswlek, -O «lü ,«l«° ° S*"1*"1? votar* o projecto já ap-' Matto-C/rosso" Pr«"'"-. 

sabbado, j
Kicl e outras cidades. Hntr.í oh indivíduos provado em seguiu o turno. ' , **-, , .
presos contâin-so u* pmurletarioi. • re«lacto. ,1?,<!^il é01»."0 cl:n,"*"ne»j*'J'» » n'''^;»> ,<loJ «¦-¦«, __—._, __.¦¦ _._._.¦_.
res do "Der Freund «les Volltcs" <'•*'• ° ?r' •ircs. i-erreira fala cm primeiro MSU3 BSH& lfillASCl-i

is assassinos condemna-
dos a trinta annos

wIPINA GRANDE (PARAHyBA), 10 (A
TE) — O jury daqui condemhou a Irin-

mo!. de jirisiio Pedro Pessoa Sentia, Epi-"f* 
Casimiro o Isains Bcllarmino Siqueira,

iJjinc» do poeta José Alves Sobrinho.

Desenr.:.Tc:m cm Athenas mais
tropas francezas
NOVA VOltli, 19 (Ilavas* — Telegrapham

dc Athenas:"Chogou aqui oulro destacamento de (ro-
pas frnncczas desembarcado dc herdo doa
navios «ia eaqundra fundenda no Plreu.

O commnndnnu* «lo destacamento requis!»
tou ao governo a entrega dos ediflciim do
Parlamento e da fniversid.ide para aquarte-
lar ns tropas."—Aulorisando o governo a vender os pro-

duetos ela fabri.vi do Piquete c «Ia Serra da I O SUCCCCS9 do SCOTundo em
Estrella, dando preferencia, cm egimldntlc ele p-restímo iraneczcondições, ás propostas feitas cm cohcorren-
cia pelas fabricas nncionncs elos artigos si-
milares, sendo reeolhidO o snltlo. detlu/.idas
as despesas, no Thesouro Nacional.

—Autorisandò o governo ti vender lodo o
material bellico inssrvivel existente nos ;,r-

I seiliiCS, fortalezas e. quartéis, recolhendo o
! produclo ao Thesouro Nacional, ncnnipanhntlo

da fncturn respectiva c podendo posterior-
i mente abrir créditos limitndos pelas quan-

l.ignr sobre u primeira proposição, referente
ao levantamento das restrieçõòs da amnistia
e reedita os mesmos argumentos sobre o seu
requerimento apresentado I.o.item, pedindo
«juc o projecto voltasse ás eommissões de fi-
lll.nçns e* ele justiça. Qlllll.lo ao projecto. diz
que as informações dos titulares dns pastas
dn Guerra c da Marinha fornn. omissas.

O Sr. Irineu, em aparte, faz uma leve ecn-
sura ao Sr. Alexandrino, O Sr. João I.uiz
defende o ministro «Ia Marinha, dizendo que
as suns informações são dignas de toda a fé
c apoio.

O Sr. Irineu diz:
—• Não merecem o meu apoio, porque S. Ex.

faltou A verdade.
O Sr. Pires senta-se c o presidente lé vn-

.-,,„„„., -.«,•._,,I rláa emendas que foram enviadas á mesa ei.muniu. i'iery!refcrt!ntes ,,„ projeçib em discussão, cuja ac-
ceitaçáo ó approvada pelo Senado. Kiila ele"ir. 

João I.uiz, que iidduz varias eon-

¦« mw»» •! lias recolhidas.

PAUIS, 10 (Havas) — O Sr
escrevo hoje no "Miilin" sobre o segundo em
prostl.no ele guerra: ,, ; Sr< j0.-10 Luj
„ -1;1 iSf 

"i5, infoiwaçocs recebidas cm PonsLiberações no que já tinha dito e requer vn-
fi,,«PÍÒ°J?.„« 

,J,sJ;ri.w?." d0 sc"«nd0, C1''l,r,cs- tnçáo nominal pnra o requerimento Io Sr.
rírnn .ff? ^»,f. 

' 
n 

™°8, ''''l"1 ^!'}''»l«s , Pires, que eslava sendo discutidomostram qut. o seu acolhimento tem sido ex- to. 0 Sr. rir;,s fa|n ninis ulr 
Tt n"™' 

"dil 
? p:'''te-' i(l" •"« requerimento o termina dizendo, comOs dez primeiros dm.s de subscr pçuo. com- refcrén6ia A amnistia:

no moinei)--
vez em favor

Mais ema íaUoacia
O juiz da 1" Vara Cível, Dr. Alfredo Rui»

sell, decretou hoje a fallèncin «lc L. Üorgos;
estabelecido á run Pereira Nunca n. 200 com
o commercio de seccos c molhados, o qunl
confessem ilisolvabilidndo. Foi marcado n dia
17 ele novembro próximo paru a primeira
assembléa de credores c nomeados syndlcos
os credores Corrêa & Ribeiro.¦ IT.

0 carvão nacional

fc

sessão do Senado
d Sr. Epíco Coelho íalou
contra o credito para a

F. de Medicina da
Bahia

ilto se falou hoje no Senado e afinal .dc
is pouco r,t~fez.
hora regimental • Sr. Urbano Santos

° wssâ»-
vada «Jio foi a acta ela sessão anle-

pas3uu-sp ao expediente, quo constou
inrererss dn cummissão do finanças e lc-
mmas politicos <ic Mntto Grosso, recla-

do contra violências tio presidente du-
le Estado.
rante» o expediente, por não usar ela p.i-

o Sr. Ribeiro Gonçalves; visto achar-
oeníe, falou o Sr. .loão tuiz sobre a nm-
ia ampla, conforme noticiamos cin oui.co

bsatiuo-se á ordem do dia, disculiti-se o
tno projecto da amnistia e toda a mate-
tt.unuucÍKda par.i hoje. Apenas falou o
ltriío Coéllio, qtie combateu a abertura

credito de 357:000$- pa."). pagamento ;ic.
ns autorisadas pelo antigo director da

lidade de Medicina da Bahia.
das as discussões foram encerradas e,

não houvesse ninis numero para vota-
foi suspensa a sessão.

——-—i «i<fl>k— —— -——¦_--'

pnrn .inquisição necessária o l parados ct.m ogi.al período do primeiro cm- _ 0 crinK, c.t^ ^ insistência dc c.immel.
reparos dc material bellico e dosenvolvimen- i prestimp,"apresentam um sério augmento dc t(,,. n érin'c insistência 

üc conimct-
to das fabricas encarregadas do preparo des- j snbscriptores. I 0 Si._ {;n' Gonçalves pede a palavra parase material.;. i Um dos-sy.niptoma.-. mais caraeleri.sli.cos da f.l)nr s0},re „ requerimento d.. Sr. Pires o—bica prohiblda n admissão dc novos alu- çoiifitiiiça dos subscriptorça o ejuc-os pagomen- „,acn 0 projeclo (|„ amnistia ampla, taxan-

I mnos gratuitos.,nos colleglps militares. I.tqs em ouro, prata e notas do banco, ultra- do-o «le anticoiistituclonar. Ericarnntló-o por
| —Pica o governo atitorisado a aproveitar, P?ssnpi largainentc os pagamentos c.«i obriga-jcssí. liit.ei t|iz j-, yXt fJue n Commis3ãb t!e
I nas vagas que sc verificarem na Directoria 5°^ e "bônus" ela «Irfesa nacioiuil." constituição devo sc- niivida, porque é "iinilf

, mm»** [comrtiissão ele competentes ou que se

I

risão de um facínora
Caiava peío fjos.o de

msat£.i* ü
-PEJRITO, 19 (A NOITE) — Foi preso
inlut divisória o facínora, Antônio Veiga,

Antônio Franca, qu** nssnssinou em
roiro ultimo, neste município, o casal
hiano Miranda — Thccdora Miranda,
ille (Hlogenario è esta nonagenaria, O

foi còmmettidb poi' motivos frivoles
msou indignnçãó popular saber-se sue
issiio em matar Fláubiaiio c Theodora
simples gosto de matar n tiros de- rcvól-
Anlonio Veiga, que estava pronunciado,

sssou também híiyer desolado em jniiei-
preto Severiano Üotlrigucs, facto até en-

ignorado.
.,. ***** ¦ ¦ "¦

) aviso aos empregados
no commercio

:uní sócios da Associação dos Emprega-
mi Coiiimcrcio do Hio dc .laneiro, que rc-

*i instrucção militar, pedem o compare-
"to de iodos os collegas, amanhã, ás lio
', no largo da Carioca, para Iratarem de
apto importante;
~~— i ¦««,»_» ... —

DiA íVfÜÉMETARIO

do Expcdicnlc da Guerra, respeitados os di-
reilos de. promoção ao quadro, os actuáes of- j
ficiaes civis elii Intendencia da Guerra e do
Arsenal dc Guerra desta capital, addidos á
mesma Direciona, que tenham mais de de;;
annos ele serviço publico.

—Os pliarniacculicos militares, que tam-
bem forem diplomados em medicina, cpja
tenham prestado serviços médicos no fixer-
cito, terão preferencia para o prceiicliliiien-
to elas vagas epie se derem no Corpo Medi-
co, quando habilitados em concurso.

A emenda que dispõe -- só poderão ser
promovidos cm.íictlvidndc nlé o posto de co-
ronel os officiaes do quadro especial do Exer-

Vitalícia no

presume

0 accordo alagoano
A's 18 horas estavam reunidos no jfibincic

nn presidente dn '.Ininnrn ns Sv;. Antônio
Carlos, "lender'' dn maioria, c. os repre¦;.'..-
tahtcs do parlldo coiisérvatior nlagõnno. Ao
ipie pudemos saber, esse.; pnredror. esiav.nv.
resolvidos ;i, á revelia elo Sr. 1'ernai.ides Lim;.
c seus amigos, dnr uma solução definitiva
pnrn o "cnso".

A ctefeiia no quadro do
corpo de siuda da Exercito

-1)20333 í dO C0{13üí'SO
Uma sentença na primeira

Vara Federal
O 1° tenente medico do Exercito, Dr. Au-

gusto Haddück Lobo, em acção ordinária con-
I tra a União, proposta pelo ,)uizo tln 1" Vara
Federal, peelin fosse mantida, com todos di-
reitos e regalias, a classificação que, no Al-
iiia.iíik Militar, tle 1011, Unha c nl legava,
foi Indevidamente nlterndn nns publicações
posteriores. O autor era medico do Exercito,
nomeado pe.r decreto ele 0 tle novembro de
1011. em virtude dc concurso, em que obteve
u primeiro logar, sendo, por isso, nn quadro
dos primeiros tenentes tio Corpo de Saneie,
classificado no ri. !!, nnquclle àlmànak. No
anno seguinte, porém, alterou-se essa cias-'ificução, 

pnra obedecer ao critério da celade
juiz, Dr. Raul Mar-

tins, considerando .Ilegal esta ultima classi-
ficação, á vista dos textos das leis que orde-
nam que n clnssificação naquellc quadro deve
ser regulada pela ordem rigorosa ela classifica-
ção do concurso, julgou procedente u acção
e condemnou a ré, nn fõrmii do pedido.

etio, com funeçao vitalício no magistério — if\? Jf 11' --»
e paragraphos relativos -- foi approvada o Jl ^hfKrinP tStifl\íC2C(\?S
destacada paro constituir projecto a parle, a V <*V***5v Ut ^UL/llLayVWiJI

na "Diário do
requerimento do Sr. Scrpii
Terminada a votação elo orçamento da flucr-

rn, tendo o Sr. Souza c Silva feilo declara-
ção elo voto a respçilò, o Sr.'Antônio Carlos
requereu preferencia pnra a votação do orca-
mento dn Viação, sendo concedida,

Foram rejeitadas ns sete primeiras emen-
das ao orçamento da Viação, não havendo
numero para n votação ela oitava, do Sr,
Epliigcnio de Salics.

>,'iio havendo numero para o proscgtiimcn-
to Uns votações, passou-se á segundii parte
da ordem elo dia — discussões — occiipáitdò
a tribuna os Srs. Sebastião Máscarenhás o
Evdristo do Amaral.

Absolvido por faltar a
do crime

»3 casiríSs.o e o Banco
cio Brasil

cnml.io voltou n operar um pouco melhor:maiilin, os bancos sncavnm a V.i 1|ÍI2 c
pouco depois, a 12 *i-3_ d., cinquaiitò10;

!}.ncos do Brasil è Ultramarino declararama '« 1|8 d,, á "sua vontade", até ao fimnno, c, mais tarde, o líanco do Brasil,« também a "sua vontade" á taxa d» d. O
a taxa

mercado cambial, porém, fechou
g.P«co mais firme, ás taxas de V2 3!l_ c

j™ 
os Srs. Custodio e Guedes, chefes das

P9 de cambio elos Bancos do Jírasil c doi-ino, houve, no correr do din, diver-oniereiicias tendo o Sr. Guedes, ás 15,10
_f a nn secçtio cambial do Danço do Brasil,

|ue,só saiu ás 15,3o, depois ele terem des-''iu|o ns offcrtas de entregas de cnni-
,a vontade dos sacadores.¦•in sc verifica e[tie o Banco do Brasil, noe comprar cninbiacs pnra o governo etal' a baixn dn taxa cambial, leve dc vol-

no -'i- ai!xi,io <ln Sl'* gerente do Ultra-afim
Sliiliin

de
Para continuarcompras.

nranlir certa estabilidade
a ter ninwrn nas

• Como emnçtio
dc

de esperar, desastrosa a in-(|o Banco do linisil, depois de um
j..l 

'Ulsci|eia no mercado dc cambio,.'r.i 
i 

'*'u;soi,!'o 
foram negociadnS comronnlç. Kni Bolsa, foram negociadas,utras, 148 apólices dn emissão dc

e 10") dns de 1915, aqucllc preço.néscios careceram de imporlan-

dc
de

« 800S
'«mais

prova
Por sentença (lo juiz da "2" Vara Criminal

foi absolvido do crime de offeusas a uma
menor o réo Eduardo Allgio, por nno haver
ficado provada a seducção. O promotor np-
pcllou parn a Corte dc Appellttção.

» -mo*. » . . 

Congresso"
O Sr. Maurício de Lacerda enviou hoje

mesa dn Gamara, depois «lc justificada, a
gt.liite indicação"Indico que o regimento da Gamara s

Despacho Coifôdivo
MINlSTÉnlO DA MAUINHA

líoforn.nndo, cmiiptilsoriámcnte, o almiran-
te çradunelo Alexandrino Faria ele Alencar,
com o posto o soldo ele almirante, Graduando
no Corpo tia Armada: em almirante, o vice-
almirante Huefc tie Baccllar Pinto Guedes.
lilINISTEIÍIÒ DA GCTEBRA

Promovendo — Na arlilhari.i: a capitão o
graelüadò Manoel Martins ferreira, sendo
classificado na 2' bateria elo !i°. Nn cavalla-
ria: a capitão o graduado Traja.io Lanucs ele
Carvalho, sendo classificado no 5" regimen-
to, como ajudante; a 1" tenente: o T Jleynal-
dino Anlonio Quadros.

Na infantaria: n capitão o Io tenente lide-
fonso Pessoa Monteiro, sendo classificado nn
ii-1 do -li° elo ü'1; n primeiros-leiienles os sc-
gündos Álvaro Soares Dutra e Mnnnel Veris-
simo dn Costn, e a segundps-tcncntcs os as-
piraules Olympio Falconiérc da Cunha,'Auto-
nio Alcncnslro Guimarães, Fcllino Chaga?.-
Iclles, Valerio Braga, Ismael José Bernardo
.Iiinior. Gustavo Hnmallio Borba Franco, Pli-
nio Ribeiro ela Silva, Luiz Baptista, Manoel
Freitas Novaes e Klroyno Dias Uruguny',.

Transferindo:
Na infantaria: os capitães Marcai Norato de

Faria, da ü* tio -li)1' ile* caçadores para a il* do
53"; Francisco Vttsconcellos, desta para aquel-
ln; Henrique Roberto Brule, da 2" tio 5" do'Ia para a 2" do 22° do 8o, e Cyro ela Silva
Daltro, desta para aquella.

Graduando na artilharia: cm capilão o 1*
tenente Tilo Regis Alencaslro.

Cassando as honras dc fenchtí do Exerci-
to concedidas a Pedro Corrêa do Couto, por
se ter tornado indigno dessas honras.

Reformando os cabo:, João Vieira, Clemen-
tino Gonçalves, Raphael Leal, o anspeçadn
.losé dos Santos, musico Ilcnlo Gomes dn Sil-
va c o soldado Vicente Gomes.
MINISTÉRIO IM FAZENDA

Abrindo o credito de 2.<*Sfi:G58-?7:">1, snp-
plemcntíir á verba pnrn rngninncto (los
funccioiinrios addidos cm todos os miiiisté-
rios;'

Cassando n decreto que nutorisou n Sc-
ciednde Mutua de. Seguros conlra fogo
"Atlas", com sede cm S. Paulo, a funeciona:
na Republica;

Approvando ns modificações feilas ims cs-
tnlutos dn Sociedade Mutua dc Peculio.t e
I^cnsôcs "A Malto Grosso" pela assembléa
geral rcalisada a 27 dc setembro tle 1913.

alterado afim dc que .sejnm iiellis incluído-
os seguintes nrligos:

Artigo — (Jtinlqucr pedido <ic publicação
de tloeiimciitos ou qttacsqiicr outros escripfos
rio Diário «lo Congresso ou nos Annatis, não
poderá ser deferido pela Câmara sem a com-
missão a quem couber o estudo elo assumpto
a que os mesmos se referirem opine, cm pa-
reeer, sobre si tal publicação c ou não util
nos trabalhos legislativos.

Pnragrapho — Hssc parecer soifrcrá uma
discussão, nn ordem do dia, sendo necessn-
ria a presença dá maioria absoluta de dcpu-
taclos para a sua votação,

Pnragrnpho — A publicação das informa-
ções solicitadas do poder executivo por qual-
quer deputado, fica sujeita ao- mesmo
meu, podendo tal publicação ser pedida põlò
deputado requerente dns informações ou por
qualquer nulro.

Artigo —- Qualquer projeclo ele lèi, emen-
das, indicações, requerimentos, substituti-

Os eoista&agatfos da

commissão ele coinpstcnles ou que se
Iser de competentes";
I O Sr. Francisco Sá falou a favor do reque
rimento tio Sr. Pires Ferreira c foi ouvido | Por sentença dc boje, o

j com toda a attenção pclo.i seus pares.
! O Sr. Urbano, elepoio do discurso do seita-
i dor cearense, declarou encerrada a di:-
| cussão.
j O Sr. Abelon Bnptisla pode u palavra jiela
ordem c requer que o requerimento do Sr.

j Pires Ferreira seja votado por partes e. que 'a
i volnção dn primeira parle, seja nominal. A
i mesa o uttende. Annuueiada n votação, vo-
tani a favor da aiidiencin das commissão dc
finanças sobre o projeclo ela amnistia 21 se-
háílores c contra apenas 17.

Tinham se. medido as forças. O Senado np-
provou também a audiência das cbiumissocá
de justiça c eoiistiluiçán.

Os senadores Pires Ferreira c Irincu Ma-
fluido linliiin. vencido o Sr. João Luiz.

Depois da votação foi que o Senado apro-
sentou um aspecto dor, dia:-, dc grandes pu-
giins políticas, O Sr. João I.uiz pede n pula-
vrit c'declara que a questão pouco anlc; tle-
balida era puramente pólitica. Serviu sem-
pre a um partido, obedeceu sempre á orien-
tnçno do seu saudoso chefe, más daqucllc mo-
menlo em deante julgavo-sc dc'siigatlo dc
qualquer compromisso político

momento é privilegiado
para a sua exploração

' '•<>*,
UM DISCURSO DO DEPUTADO

eUENO DE ANDRADE
O chrvfto nnclorinl fnl hojj honrado pelaatteuçúo «lu Gamara dn* Deputados, prosa ¦

palavra do Sr. Rucim «l0 Andriidn, que lum-
orou a urgência «lo sor regitiomenlado o ai»
SUinptO. Uuo o carvão nacional .-.inl- exu-
oeranto em affloracfle» nos Estados de»
Sul e que. embora cm pequena escala já •aproveitado, mesmo nqul nn nossa buli!;.,Jfiu factos «l.i cuja consIdcNcSo parle «• om.
dor pnra fundamentar .seu Interesso na cria»
çno do leia que vrnlinni regulamentar a p''_.
priedndo e ii cplorncSo dc iiiinan.

Nno quer com isto dhe-v que o nosso p-*,dueto seja optimo: sabe, como todo mundo,
que o carvão nacional aSci pode, por em«l
quanto, ser appllcndy em muchloni do alta
« constante pressão, pe.r mrn séria de ru-.,
-c-tm (Tiie ctpúe e dentre nr-, quaco espocial»
mento destaca a clreumstnriclii prcjudi;i.itde t-xlgir o carvão cm tal emprego ti nb.'r-
tura repetida da borco da fornalha. Isto,!
porém, não significa que as nossas minas di»'
carvão não possam ser téchuiciunento espio»
rndns, como vasta fonte ds riqueza. Citaientão os trabalhos da commissão nomeada!
pelo Club dc Engenharia, procurando frisar,
dentro ns conclusões a quo chegou aquella!
corporação scleritiflca as que reclamam a ne-
ccssldnde dc nicdidiís legne.i «Io prolccçiVi e
«ie indo:, dc resistência ú concorrência do ri-
niilar estrangeiro.

0 orador, como a commissno do Club de'
Engenharia, também consldciou o momento,
nctual como privilegiado, corno sendo o me»'
lhor que jà so nos tem deparado par» cuidar,
dc assumpto de» tamanha relevância,

No entanto, até hoje, nenhum Induslriail
pode explorar semelhantes riquexas, devido
A falta de regulamentação do leis tio mitini.*
Chegado a esta altura de sua exposição, (?
Dr. Bueno do Audrada rooitra como a lc»
que possuímos sohr. a matéria, do G do j.i-nriro do 1915 está em contraposição com
dispositivo» constlturionacs da dcclarnçã'»
de direitos e, não contento com a contradi-
ção que fex resaltar das leituras a quo pro-
cede, estabelece hypothcscs dc existência •
exploração «le minas, hypolhèses donde re-
sulla a inutilidade das leis até hoje elabora-
das nesse sentido.

Nestas condições, t> orador conclua dizem,
do que, si tivesse a lionra dc pertencer a
commissão de legislação ele mina.-, da Cama--
ra, lembraria, no seio dc seus. trabalhos, quese désse n entender ao governo que a nlludid.i
commissão estaria disposta a apoiar qual-:
quer regulamento dó executivo tendente a
hnrmonisar a lei dc minas cem a Constitui-:
ção. Ií* este, concilie S. Ex. o unico meio!
dc se aproveilar momento tão rjropicio 4 ex-
ploração do carvão nacional. Esperar pelo
trabalho final da eomraissão, que talvez nãoj
possa ainda ser npprovado este anno. é per-i
der o mais azado ensejo de se poder, nor,
uma disposição elástica c salutar, iniciar ei
foincnlar a exploração do uma das no;sa*
maiores riquczns.

i m»t* -—

A politicagem cearense
A maioria da bancada cearense na Câmara

dos Deputados dirigiu ao prcsitlcntc do Ceará
o seguinte letcgramma:"Lemos . verdadeira magna telegramma
V. J5x._ dirigido nossoo adversários «pplaudin-
do fusão" antigos elementos aeciolystas c'di-
zendo aiiudida fusão teve por fim'estabelecei'
unidade vistas representação cearense quando;cm verdade tornou mai;; funda divisão mesma
representação á quat julgamos pertencer. Pe-
dl.mòíi veniu diter gesto V. Iix. cm lognr dlmi-
nuir, acirrou «liverg«;nciiis purtidarias tuna vc»
que nossos adversários affinnam contar ago-
ra npoto officinl para nos combatei'. Conti-
miamos todavia promplos auxiliar V. Ex.
tudo quanto disser respeito grandeza • prós-
peridado nosso Ceará.

Saudações; — Moreira da Rocha, José Lino,
Thomá„ Rodrigues, Álvaro Fernandes, Osório
dc Paiva e Ildefohso Aibauo."

A Alfândega teve hoje vários contraban»
dos npprclícndidos :

(*) primeiro foi effcctuádo entre os arma-
zens 1 c lfi do cáes do porto, em mãos de
diversos estivadores o foi appréhensor o
guarda da Alfândega Carlos dos Santos.
Consta de cinco capas de borracha, umn tln-
ziíi tie lenços tle sedei, -!• dúzias ele pegado-
res tle. grnvnlart c 18 dúzias de canivetes,
Das dúzias tle canivetes sumiú-se unia que,
segundo dizem, caiu nagun...

A' segunda nppreliensno foi cffcctiiada no
armazém 12. pelo guarda Silva Santos e

partidário, j consla de. tres pacotes com )'e'ns dc senhora
n deslignnclorsc elo P. R. C, S. Iix. diz: j o contrabandista' foi presó e. ãutoado em fia-—•Dora avante ficarei como umn senllnclla j grnntó c cliáma-sc Anlonio Joaquim da Silva.
perdida em delesa dos interesses dn Republi- ? *mvm*-*  .
ca, sem ligações" de qualquer espécie, K por
isso, Sr. presidente, desde já deponho em
vossas mãos' a renuncia dc todos os cargos
que exerço nns com missões.

Renuncia que o Senado rejeitará unani-
memente, diz o Sr. Irineu.

E que eu não retiro, diz o Sr. João Luiz.
Eu não faço "filas".

E depois ele. agradecer ns distineções de
seus pares, o Sr. João Luiz senta-se c dci.\:i
o Senado suspenso..

Depois ele um ligeiro descanso S. Ex. sáe
c vae ti snln tio café. Vários senadores pro-
eiiram-n'o parn demovel-o tio seu propósito';regi- O Sr. João Luiz não nttende e dirige-se para
a saía dos chapéos.

Em caminho indagámos dc S. Es. si i:i-
sistin na renuncia.

Absolutamente não permanecerei nas
coinmissõés dc finanças, poderes, Código Com-

vos oi. quaesquer outros projectos de tlclil.c-1 mercial c reforma eleitoral. São quatro va-
ração tln Câmara não poderão conter qunl- gas para os "perrseistas.
quer citação (le lei ou artigo dc lei, sem que -^'n porta da suln tios chapéos o Sr, João
transcreva por cxlcnso n disposição relativa, Luiz encontrou-se com o Sr. irineu, que
de forma a elucidar .completamente o assitm- ! sorria_

•erá recebido pela mesa qualquer
que nno esteja nessas

pio, Não
dnquclles objectos
condições;

Artigo — Toda c qualquer disposição de
caracter permanente on que. altere lei per-
iminente que, em qualquer 'oceasião, seja po-
Jo presidente votada nas leis orçamentarias,
ou qtie para ella seja, cm qualquer momento,
chamada a álteiição ela mesa, será, indepen-
dente elo requerimento ou deliberação da Ca-
niara, destacada para constituir projecto cm
separado, qne soffrerú lima discussão espe-
ciai."

**•**
Os gafanhotos passam por

Petropolis
PETROPOLIS, 19 (A NOITE) — Passou

hoje sobre esta cidade uma grnnde nuvem
dc gafanhotos.

—»*.»-

Assembléa Fluminense
Na sessão de hoje da Assembléa Flumi-

nensc o Sr. Lemgrnbcr Filho apresentou um
requerimento para que n mesa tclegrapliaJu
aos Srs. presidentes ela Republica c dos Esln-
elos de Santa Catliarina e do Paraná, feliri-
tando-os pela solução tio caso do Contestado.
O Sr. Ilclisario de Souza achou inopportuno
o pedido, alvilrando que o requerimento li-
casse, sobre n mesa para sei' depois appro-
vndo.

O Sr. Carlos Pnliner propoz a creação de
um poslo fiscal para as zonas salineiras cm
Cnho Frio.

O Sr. Bclisario dc Srlizn lembrou em sc-
guidn n idén do .governo ctm.- o Tribuanl de
Contas. S. Ex. também solicitou InformU-
ções sobre o numero de estnbelecimentos.
bancários no Estado t: das cuncessões dc es-
trndás dc ferro.

Toda a ordem do dia foi approvada.

-Você agora tem quatro vagas, Irineu...
— disse: o Sr. João Luiz.

Você está apaixonado, retrucou o Sr,
Irineu.

Eu ? Absolutamente. Eu não quiz dizer
tudo du tribuna, mas aqui digo: o Urbano
fechou a questão cm nome elo P. il. C. B'
isso, Agora, sigam vocês o seu caminho. Eu
eslou livre.

Ü Sr. Irineu disse que o '-'negocio tinha
vindo elo alio", mas o Sr. João Luiz conte:;-
tou c, apanhando o ehapéo, deixou o Sc-
nado.
Eis o resultado da "* disciisão do projecto so-

bre n amnistia, discussão que recomeçará depois
das tres eommissões se pronunciarem sobre
elle.

*»xu*—-
Chegou a Campina Grande

o bispo do Amazonas
CAMPINA GRANDE (PARAHYBA), 19 (A

NOITE) — Em visita a sua familia chefiou
hontem aqui o Dr. João Irineu Joffüy, bispo
do Amazonas.

< -m* ¦

A .Iluminação electrica da
ilha do Governador

O Sr. prefeito concedeu a licença para a
Light levar seus cabos dc força motriz c tle
illuminação electrica particular até á ilha do
Governador. A illuminação publica será ob-
jecto dc umn outra proposta á Prefeitura. A
l-ijílit propõe-sc a estabelecer esse serviço cm
todos os pontos nctunlmci.tc illuminntlos a ke-
rozenc pela municipalidade, pela mesma im-
portancia actualmente consignada no orçnmcn-
to para essa despesa, compromettendo-se, no
contrario do que se dá agora, manter a illu-
ininação durante toda il noite.

Quanto ao preço para a illuminação pnrti-
oular este será, conforme cxifienc;a elo pre-
feito dc menos de 101) réis por cadn ltw. Os
serviços serão iniciados, como em UüjPO «lis

l semos, imincdiatiiincnte..

Uma execução por divida
liypothecaria

Antônio José Feita!, como cessionário dos
direitos creditorios dc Anua da Costa Car-
nciro c suas filhas, viuva c herdeiros de. Jo-
sé Joaquim Corrêa da Costa, moveu, pela ü"
Vara Cível, uni executivo contra os referido.-,
lierdeiros, por divida hypothccarin, no valor
ele COiOpOvflOÜ, cm garantia dn qual fora dado
o prédio n. 50 da rua de S. Christovão.

Decretada a penhora, a cila òpptizcram cm-
bargos os executados, allegando que a cessão
fora feilii sem o consentimento do juiz de
Orphãos, no caio imprescindível, por haver,
entre os herdeiros menores, c o que acnr-
rolou o não cumprimento ela obrigação con-
trahiela. 0 exequente, porém, provou a inter-
ferenciít do juiz tle Orphãos na cessão, que
nutorisou. O juiz, cm setença ele hoje, julgou
Improcedentes os embargos dos lierdeiros,
subsistente a penhorn, resnlyaudo o direito
dos menores, para os quaes o curador de Or-
phãos poderá requerer as diligencias que jul-
gnr nccrlailas.. . , . ... > <*»**'. *

0 Conselho trabalhou hoje!
Os Srs. edis trabalharam hoje. No expe-

diente foram npprovndns as redácções tios pro-
jectos ns, 1 c til tlestc anno. O primeiro au-
lorisa o prefeito a crciir um curso normal,
aiinexo á Escola Normal, na estação tle Cani-
po Grande, c que tem por fim especial prCpa-
rar professores para servirem especialmente
nas escolas dos aclunes districlos que consti-
tucm a zona rural. Antes dn sua npprovação o
Sr. Osório dc Almeida fez alguns reparos so-
jire a redacção. O segundo prohibe a entrega
dc caixões mortunrios á cabeça de carregado-
res ou quaesquer oulras pessoas, determinai!-
do quo so faça em vehiculos apropriados e fe-
chaiios, sem augineiitn, porém, do preço do
fornecimento dos mesmos caixões, para o que
ficam isentos do pagamento do impostos mu-
nicipnes, podendo o prefeito entrar em aecor-
do com a Irmandade da Santa Casa para exc-
cução dessa disposição,

Depois o Sr. Leite Ribeiro apresentou e jus-
lifieou um projecto regulando a exhibição das
fitas cincmiitographicns. Antes dc entrar na
crelem do dia, o Sr. Getulio dos Santos com-
munirou á casa haver sido o Conselho convi-
dado pnra assistir á cerimonia da assignatu-
ra do laudo que põe termo á questão do Con-
testado. Para representarem <i Conselho o
Sr. Getulio nomeou os Srs. Osório dc Almei-
ela. Arlliur Menezes, Alborlco dc Moraes, 011-
veiru Alcântara o. Leite Ribeiro.

Na ordem do dia foram npprovados, enlre
outros, ns seguintes projectos: em 1* dis-
cussão, permittindò que os guardas muiiiei-
paes consignem um terço dos respectivos or-
deiiiidos á Caixa "Beneficente 

dos Guardas Mu-
nicipnes, mediante ns condições que. estnbe-
Iccc, c em 3* discussão, nutorlsnndo o prefeito
a prover as escolas, inteynatos, nsylos e os
demiiis estabelecimentos municipaes de appa-
rclhos pv.ra dcptiriieâo d'agua e daiitlo outras

A providencias.

Os dias feriados e a Liga do
Commercio

O Sr. deputado Pedro Moacyr, autor do pro-,
jecto de reducção «ios feriados nncionnes, re-
cebeu da Liga tio Commercio o seguinte offi-
cio:"A Liga do Commercio vem, em virtude du
resolução de seu conxelho administrativo, ma-
nifestar-lhe s:us mais francos applausos anis
a attitudc por V. Ex. assumida em relação no,
projecto referente aos dins feriados; convida
de que essa medida trará a todas as classes!
reaes vantagens.

Prcvaleço-mc elo ensejo para apresentar a
V. Ex. o.s protestos.de minha elevada e res.
peitosa consideração. — Antônio Camacho Fi-
lho, secretario."

-' IM»' »
O CAFÉ'

Ainda hoje o merendo dc café abriu •
funecionou frouxo, aos preços de 9§.J00 e
!)?40(l e, . nessas condições, foram vendidas
íí.774 saccas pela manhã e mais -.588 na
correr do dia, até o fechamento.

Em Nova York a Bolsa também fechou
hontem e abriu hoje eríi baixa, dc 7 a 9 pun-
tos de véspera e de 1 a õ bojo. Montem!
entraram 7.275 saccas, embarcaram .'i.145 o
hoj-e fiestram cm ":,íock" 342.719 saccas.

¦a

CQMMUN1CAOOS
E' indiscutivel que
nossa casa tem a
supremacia na con-
fecção do mobiliário
artístico, moderno
e confortável.

LEANDRO MARTINS & C.
OUKIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 03-95

LEÃO DA AMERICA
ALFAIATARIA

Ternos de casimira --45$, 50$ e 6oSoo<i
Trabalho esmerado. Aviar/tentos super

. riores. ¦'

Rua Marechal Floriano
Peixoto 11. 64.

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão da Ordem)

Moveis a prestações. Capai pura 
' 
mobília, 9 peçt!Gojooo. Oleados de o,üo e o, 7o, metro 3|5oo e4íooó.

(%9Cnnn -. ,-:nslm'!es ,i0 V"™ unho brnn-
OiíwUUU co e. ecres son medida. Cònfe-
cçuo ilo Nuio. Vargas. Oflicina do Palácio das Noivas,
llua da Uruguaytti.a n. So.

Senhorita Haydée Figueiredo

ÍLuiz 

do Oliveira Piguciredo, se-;
nhora e filhos, fnzjm celebrar uma
missa por alma dc sua sempre cito-
rada filha o irmã Haydée Figueire-.l
«lo, amanhã, 20 do corrente; 6° iucí .
do seu fallccimento, a» 9.1|3 horas, 114 '•

1, egreja de» S. Prancisco du PauUi./. "
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segunoo cumi
Replica ao discurso do

Dr. Miguel Pereira
—•——.

Na Camai*a—rim do sessão
I Dous fórum boje os oradoies quc, as nlli-
mas horas da larde, ovcup.irlllil n nltençito
«lu Câmara. O Sr. Evaristo cio Amaral lot

.11111 delles; o outro ml o !'r. Sebastião M;n-
turenhns. "Aquelle lllltull dn «luestào dos tu-
lepliuues e das cláusulas du tuulrulo da lo-
terurban, este do dl «curso proferido pelo l)r.
Miguel Pòroirn. Esse rcprcseiitnute mineiro,
pedindo a palavra, fez «imistim de dcelariiv
«im- não ia (alar sobre os feriados iinelunuei,
embora prolusliimlo contra u excesso dos
mesmos u iiprovcilundd a useaslAó para dl-
aer «pie, na sua iiplnlàb, devem ser feriados
os dias 2-1 du fevereiro, l.'l de maio o i!."i ile
«dcxcuibro, este por ser um dín de festa mini-
«liai e marcar o uatallcio uo salvador da
bumuniduilc.' O «tue o traz a tribuna, noreiii, é tini ve-
tiomenle protesto contra a afflrmnçuo «to

.eminente professor Miguel Pereira, que «Ic-
lelarou ser "» Drasll iim iuiineusu hospital

«,- 11 população du interior uma legião de'doentes e imprestáveis".
ila exageros nessa nffirmallva «íue foi pro-

«unir base nos estudos du seu eminente pa-
Iriclo Carlos Chagai. O orador nppcllu para
este sábio, no sentida dc «|uc o mesmo usse-
vere si nu longo tempu em que esteve em
Minas, nos pt<ulos Assolados pela endemia
do "barbeiro", não encontrou uma grunde
jiarle du população valida; appclla paru «pie
« Dr. Carlos Chagas diga si naquclla região
«onde fez assiduos estudos, dc exploração,
micnus era bem da sua própria gloria «pie ela
humanidade, não encontrou grande uitmcio
,ile homens sadios.

lia grande injustiça cm se avançar que a
população do interior esteja enfraquecida c

iquo so a da capital seja robusta, «raças ao
remo c no "football".

O deputado mineiro descreve então a vida
do interior e a vitalidade que resumbra do
homem que o habita, sendo favorável mento
,»partcado pelo Sr. .Augusto de Uniu. O ora-
dor chega mesmo a declarar que são os ho-
uiens do interior que demonstram mais vida,
mais patriotismo c mais fortaleza. Era este
o protesto quc o dever lhe dilVa, afim de
que. para o futuro i.ão venha algum histo-
rlador sc baseai' apenas na leitura dos jor-
unes da época, ila de procurar os Animes;
íá encontrará o protesto do Sr. Sebastião
Mascarcnlias uo discurso do Dr. Miguel Pe-
rcira. ,i

1 «ses» ¦" —

O jury absolve mais um
assassino

,' Foi hoje levado á barra do Tribunal do Ju-
¦ry o réo José Francisco Moreira de Pinho, quc,
110 dia 211 de outubro do anuo passado, no Io-
gar denominado Inventada «los Affonsos, ca-
miiibn tlc llunorio Gurgel, vibrou uma facada
cm Elias Ignacio da Cosia, quc Pinho descôn-
liava andar requentando sua amasia.

Elias falleceu em conseqüência dos ferlmcn-
tos recebidos.

José Francisco foi absolvido.-

Us condições do grande empre-
úm da Municipalidade

de S. Paulo
S. PAULO, 10 (A. A.) — Relativamente

no empréstimo que a Municipalidade desta
capital rcalisou com a Equitable Trust Morris
luibri Coinpniiy, uo valor de 5.500.000 dol-
lars, juro de 6 "|°, typo 81», temos a accrcscen-
tar que a importante operação foi rcalisacia
pelo praso de 12 annos e tem por fim resgu-
tar a divida fluetualitê ela municipalidade, e
sú começará a ser aniorlisada em 1919.

liste empréstimo é o primeiro quc é levado
a effeito entre os poelcres públicos de São
Paulo com capitães americanos, ao cambio do
«lia, 'com o valor do dollar a 4?2G0. Assim,
essa importante operação representa em moe-
<la brasileira a importância dc 33.430 coutos
ele réis. Dada a diffcronça do typo, do empres-

.tjmo, que é ele 11 °|°, a Prefeitura receberá
2li,149:800$O0O.

Esse dinheiro dcslina-sc também á realisa-
ção de vários melhoramentos nesta capital,
eiue estavam paralysadds por falta dc recursos.
;_ ¦ mf** « — 

O "Bahia" já foi concertado
Terminaram boje os reparos que sc estavam

fazendo no casco do scout "Bahia", avariado
«inundo em recente viagem de Baptista das Nc-
ves, para esta capital. O "Bahia" hoje mes-
mo deixou o dique «Ia ilha do Vianna.
=,»¦— « ¦«¦.«»' iiii»

A A. C. e o Contestado, as fru-
tas argentinas e as fallencias
A Associação Comercial, cm sua sessão

Semanal, hoje realisada, tratou do seguinte:
Abrimlo-a o Dr. Pereira Lima, pediu a pa-

lavra o Sr. Francisco Leal, quc propoz se in-
serisse em acta um voto de louvor ao presi-
tlente da Republica pela maneira por que re-

feólveu o caso do Contestado, o que a casa
approvou. Aproveitando o ensejo, o Sr. Pcrei-
3-a Lima communicou haver sido a Associação
convidada pelo chefe da nação a assistir,
amanhã, ás 17 horas, á assignatura do laudo
do aceordo entre Paraná e Santa Catharina.

O Sr, Francisco Leal, de novo com a pala-
Ivrn, pediu que a Associação representasse
outra vez ao Senado repetindo seu pedido so-
bre os recursos dos incidentes nas fallcn-
.cias, porque a propost» do senador Epilacio
Pessoa mio solucciona a questão.

O Dr. Pereira Lima, ao terminar a sessão,
leu um lelegranima recebido da Câmara ele

, Coinmcrcio Argentino-Brasüeira, insistindo
.uo pedido, por intermédio da Associação, ao'Sr. ministro da Fazenda, afim dc que gozem
aqui, de isenção de direitos, as frutas frescas
da Argentina, desse paiz procedentes, a citem-
pio do que se dá com as uossas naquclla Rc-• publica.

-«•ae»

Despacho jttllecHvo
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA •"-"

Nomeando tenente-medlco do Corpo de Rum-
belrus o Dr. Leonardo Taylur da Costa,

Exonerando, pnr abandono de empreita, do
cargo do professor de tl.eorla pliyslca o phy-
slologii'11 do liislllulo Nacional de Musica, o
Dr. Oswaldo Puysscgur.

.lublliindo •> Or. Antônio (innçiilves Pereira
do cargo du professor da Faculdade de Direi-
to do Recife.

Concedendo gratificação addlcional do 10 "i"
an prof. catbedrallcn «Ia Escola Nacional (le
licitas Artei, l.udovieo lleriia.

Noineanilo, Interinamente, medico dn Corpo
dc Bombeiros, o Or. Anuiury dc Medeiros.

Promovendo n coronel commiiiiiliiutc dn fi*
brigada do cavallo ri a du Guarda Nacional des-
li» capital o tcnciitccoroncl Francisco do Mel-
lo Sampaio.
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO " * '¦'¦"¦"*

Abrindo o credito de 2.080 :-l«»S90l para oc-
correr, cm dous exercícios, ás despesas resul-
tantos da construcção dn ponte sobre o rio Pa-
raiui, na Estrada de Ferro ltapura-Corumhá,
inclusive a acqulsição á E. F. Noroeste «Io
Brasil da siípcrstructura mctnlllca du mesma
ponte. i ¦—mu « . i i —

O Congresso de Estradas
de Rodagem discute as

suas ultimas secções
Das secções do Congresso dc Estradas dc

Rodagem para a conclusão dos seus traba-
lhos, faltavam as duas seguintes: legislação
financeira e servidão militar.

Estas duas secções do Congresso foram dis-
eutidas na reunião cffectuada hoje na sede «lu
Automóvel Club Brasil.

Precisamente ás 10,30, presente grande nu-
me.ro de congressistas, foi aberta a sessão, sob
a presidência elo Dr. Sampaio Corrêa, secre-
tariado pelos Srs. Drs. Ricardo Lingoto, Ay-
res de Souza c Pccegueiro do Anuirul.

Do expediente constou apenas uni lelegrani-
ma do presidente do Club de. Engenharia do
Paraná, protestando, em nome daquella asso-
eiação, a solidariedade e o applaaso firmo á
iniciativa que faz objecto do Congresso.

Passando ú ordem «Io «lia o Sr.- presidente
annunciou a discussão das conclusões finaes
«Io Congresso, estabelecidas nas duas secções a
que já allüdimos c, assim, passava,a ler a pri-
nicirii: a legislação financeira. Pondo òm dis-
cussão a parte relativa aos itens da mesma,
pede. a palavra o Dr. Aarão Heis, para pro-
põr modificação na redacção da jüinea "a",
epie estabelece: "na lei da despesa «Ia Rcpu-
blica será estabelecida uma verba especial
para a construcção de estradas de rodagem",
emenda quc ficou assentada para n constru-
cção dc estradas de rodagens iiacionacs, cujo
plano for previamente approvado. Falou ain-
cia a respeito o Dr. Osório <lc Almeida. Con-
timiando a discussão, foram ápprovados por
unanimidade outros itens da referida secção,
havendo, eomtudo, serio debute na parte so-
bre o imposto de territorialidade c de expor-
taçúo, debate no qual tomaram parle os Srs.
Drs. Aarão Reis, Osório ele Almeida, Eloy dc
Souza, e general Lino Ramos.

A' hora cm que salmos do Congresso esta
parte ainda sc discutia.

Era corrente ali que ainda hoje não se nl-
limaria a conclusão «lu todas as secções, o quc
determinará o conseqüente acto ele encerra-
mento do Congresso.

A concorrência á sessão dc hoje foi nume-
rosa. » «H— «

As provas finaes dos exer-
cicios de dupla acção na

fortaleza de S. João

Companhia Guitry
# '

A poçn do nmnnliti: «bo
Trihun»

Porlal, prcsldunte do Conselho, subiu ao
poder cuni o apoio da maioria lailleul sucl.i-
lista. Paru clle u indivíduo nãu consta; os
esforços de cada mu devem ter por Iim a fe-
llrldiulu «lu tintos, Qualquer uitrupumcnlo «'•
um obstáculo paia essa rculI-iiiçAi», Cndil uni
deve sc desprender dos lnços du scnlinientu
(|iiu o disformam, Deve se uglr por si niei-
mo, como lioniem livre. Tanlo peor si se fa-
zem vlcllmiis, Esses princípios desinteressa.'
dos, pois Portal ú n lypu do irlluiuo convon-
rielii e hoiieiilo, ii demagogo os incutiu cm
seu filho Jorge, que delles fez realidades
tangíveis. A ambição «pie u puu espalha gc-
nerusameiitii sobro todos, u filhei uppllcii-n a
si próprio. Ama » intillicr do joalhelro Clau-
.dei «|ue, depois «Io ter consagrado quasi toda
a fortuna nn trluuiphn dn seu partido politl-
co. cucontra-se repentinamente arruinado
com o roube» du um col lar de pcr-olits do va-
Ior de lliO.tlDO francos. Vne ser obrigado a sc
expatriar com ti mulher, Jorge não iidmiltc
a possibilidade do ho separar da amante, P.i-
ra lmpcdil-o, que vae fiiüor?

Porlal eslá proles u iilllngir o cumulo dir.
suas aspirações políticas, Em conseqüência de
trutaiiladas financeiras, o elemento .buniucz
u rciiccionarlo está cumpromcltido. li* o
trlumpho das suas idéas. Mus o .talão de che-
ques, cuja existência elle «'unliccu c ipic sõ
elle poelu provar a concussão, acaba de des-
apparocor, Por outro lado o Joalhciro Clau-
dei acaba de receber pelo correio um envo-
lucro contendo cem nulas dc mil froncos,
com uma carta «iaclylograpliatla u muniria mio
os remorsos elo ladrão quo se decidiu a fazer
essa restituição: o complemento será pago
niiiis tarde. Por que as nulas c não o co liar?
O ladrão, pensa Claudel, vendeu sem duvida
o colltir pérola por pcmla. Em lodo o caso,
esses cem mil francos dcslrocm os seus pro-
jectos de exilio: continuará a lutar cm Pa-
ris. Ora, eis o que se passou: om um iicccs-
so du ciúme, a amante do deputado con-
missionário Morcnu-Jáíivlllo entregou a Jor-
ge, para este o dar ao pae, o celebre talão
de cheques, Mas, tendo desconfiado disso,
Morcttu-Jnnvlllc enviava uma hora dc-
pois nm tal Maxenec negociar, mediante cem
mil francos, a compra dessa prova unic.i.
Prevenido pelos dons bandidos, agora fora de
perigo, Porlal reconheço na carta postal diri-
gitla a Claudel a letra do próprio filho. E'
portanto este o culpado! O pae não hesit.i
em mandar prender o filho, Mas este lhe
pergunta: "Queres então «me eu me mateV"
O inslinclo paterno é mais forte do que a
razão pliilosonhiea; o quando o procurador
da Republica eiicga, Portal despede-o, sem lhe
descobrir a vergonha que o acabrUnba c dá
a sua demissão ele presidente do Conselho,

¦ aé—¦ - ¦ .

Até que afina!!
Foram hojo retirados
uo molambos tio toldo
do Moscado do Floroo

AS MISÉRIAS DA POLÍTICA*
i .,, - »¦ •

0 PREFEITO
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i is naariâe

(•'rciços «rjcim dadas aos D,'nscsl Hoje, de
manhã, bem cedo, upvurerrram na travessa
Flora varias empregados da Prefeitura, que
entraram a tirar os molambos do toldo do
mercado de flores, Foi um suecessoI De Iodos
us lados correu gente pura ver e uppluudtr o
hellit gesto da Prefeitura. Ali que afinal, a Im-
da travessa iu se ver livre duqucltes trapos,
que eram a sua vergonha. Veiu tarde, mus
sempre veiu o dia tão unciosamenle esperado.
E como antes tarde que nunca, aqui fictun os
sinceros agradecimentos quc os moradores e
negociantes da travessa Flora dirigem ãs au-
loridadcs munieipaes por nosso intermédio;.

¦ ies» i
CU17. VKHMi:i.ll\ KHANC1V.A — 0 snrteio ela tumliolu
orgaiílsiula cm favor dn Crúlx llòugo 1'rnnçalio rcatisar-
sc-íi a il d» carente. Os iiltiiiins bilhetes acham-se á'

vciula na Josllicrla Isidoro Muu
VAX, Ouvidor

¦ -S<3>» '-

A in anhil churraso ao Rio
Grande

tíf\ Casa Assembléa, ívslaurnnte dc primei*
ra ordem, tem diariamente o mais variada"tnemi" e os melhores vinhos, tlua da Assem*
bica. 79. Proprietário. Oltomar Moller.
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COMMUNICAüQs
LOTERIA FEDERAL

Resumo dos pivinleiH da lotcrl» il, c.
Federal ulrnlilda hoju :x '
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Ha E. N. de Bellas
Artes

¦ • ¦¦¦'

Foram reconduzidos os pro-
iessores de pintura e desenho

figurado
" Ileuníu-se, A tarde, a congregação da Escola
Nacional de Hellas Artes, para deliberar a res-
peito dos requerimentos elos professores tem-
porarios João Baptista da Costa, de pintura, e
Modesto Uroeos e Lucilio Albuquerque, ambos
úe desenho figurado, pedindo a recoiiducçúo
iqucllus cadeiras.

A sessão foi aberta sob a presidência do
prof. Haptista da Costa, que expoz o motivo
«lellu, cm breves palavras. Dado á discussão
O pedido dos referidos professores, pediu a

i palavra o prof. Luclovico Derna, que fez lar-
.gas eonsiderações a respeito, fundamentando
I o seu voto contra a rccoiiduçção, o que impli-

ca a vitaliciedade duquelles professores, sem
a formalidade do concurso, aliás exigido ainda
ha pouco, om idênticas condições, para outros

-'decentes. Respondeu ao prof. lierna o prof.
• Graça Couto, quc disse que a congregação da
.Escola interpretava fielmente o regulamento,'o que contestou o primeiro, abundando cm
,novas considerações.

Fiudn a discussão, fez-se a votação, votando
,11 favor dos requerimentos quatorze professo-'rea e contra um, o prof. Berna.

Os trabulhos nté antes da votação do reque-
runento do prof. Baptista da Costa foram
presididos por este, director da Escola, a quem
substituiu, dc então por elcautc o decano da

••pngregaçâo, prof. Cincinato Alves..
'.. 

!•¦>¦''

Terminaram hoje, com as provas finass,
os exercícios ele duplo, acção da fortaleza de
S. João, nas presentes manobras. O theni.i,
brilhantemente desenvolvido, mereceu geraes
elogios entre os officiacs que- assistiram ao
seu desenvolver.

O them:í era o seguinte t
Inimigo numeroso, com artilharia, tlcsem-

barca na praia Vermelha e cm poníões teu-
tá escalar a praia da fortaleza, onde tonií-.
pé. A fortaleza, protegida por forte 'guarui-
ção, reage com artilharia do 7,5. O inimigo
mais forte em artilharia, quebra cm parte a
resistência da fortaleza, obrigando iun recuo
da guarnição para dentro das .muralhas.'Uma peça de 7,5 chi fortaleza fica, encrava-
da. A guarnição abandona-a, carregando â
peça restante e collocando-a cm bateria nas
linhas de defesa, adrede preparadas, entran-
do então em acção Ioda a artilharia da "for?
taleza. O inimigo, colhido de surpresa-, por
esse ataque c inferior cm. artilharia, tendo
os seus pontõès visados pelo fogo concentra-
do da fortaleza, abandona os pontues, de-
manda a praia Vermelhíi, onde reenibarea.
Cessa o fogo da fortaleza c a perseguição não
se cffectua por falta dc.'meios.

O general Gabino Besou, que assistiu a
todo o desenvolver do thema, recebeu a me-
lhor impressão da maneira como foi dirigi-
do c feito o exercício.

¦ii. i nes» i

Palace Club
HOJE i A' meia noite H3JE!
FESTA DAS

FLORES
Distribuição de flores ás damas—o—
Musica, Dansas, Cliampagne,

Alegria

Suecesso da mais a Camada troupe
d'artistas

Grandiosa orchestra tzigana dç
bravo maestro Eduardo Andreozzi
O club que serve as melhores ceias

do Rio
Restaurant à Ia carte Mude de Paris.

licrente—AI.DKIITO S.V.UIU CIIE3PI.
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tasas âa Central
O Sr, 'Walter Rezende pede-nos • publica-

rão do seguinte:
"Em primeiro logar compclc-me agradecer

a essa redacção a noticia quc deu no nume-
ro do hontem eom o titulo "Cousas da Ccn-
trai", porém ficar-lbc-ia ainda mais agra-
decido si a illustrada redacção da A NOITE
acolhesse ainda a seguinte coiuuiuiiicução cm
udditaniento á mesma noticia.

Instado por um amigo, resolvi honlein,
mais uma vez, tentar íalier com o Sr, sub-
director do trafego, quc por uma gentileza
sem exemplo na Central recebeu-me com to-
da a consideração o acecitou "io totum" u
minha reclamação, despresando todo o regi-
ínen do proiocollo para epie eu summariameii-
le pudesse ser reembolsado na importância
paga indevidamente, o quc se verificou dahi
n meia hora, pois o Sr. sub-director immc-
(licitamente me levou ao gabinete do Dr. Ar-
rojado e attenciosamcnle advogou a minha
causa com o fito unico de attender á minha
justa reclamação.

Não seria compatível com o meu caracter
si eu ficasse silencioso deante das gentilezas
que me foram attenciosamente dispensadas
pelo Sr. sub-director, a quem por intermédio
do vosso jornal peço acceitar a presente com-
niunicação. Sem mais, sempre admirador e
leitor da A NOITE, sou etc. t-= Walter Re-
zende."

USAS»

'. Edjj-ar Abranles^íKiÜ"
pelo Pncuniothorax — Kua S. José lüti, ás 2
horas.

¦ »a«K*i »

Os casos raros!...
Recebemos hoje o seguinte l jrnmma:"iMAGDALENA, IS ~- Causou oplima im-

pressão na população dc Magdalcna o acto do
integerrimo juiz de direito suspendendo
por trinta «lias o tabellião Andrade Pinheiro,
por haver este desobedecido o despacho tlc
S. S., «luaudo o iiotaiio ousara praticar um
desrespeito, confiante na sua posição politica
do presidente ein exercício da Câmara. Soli-
daria com a conelueta tia maior autoridade da
comarca acha-se a maioria da população sen-
satã e ordeira, admirando a calma e a força
moral do illustre magistrado Dr. Eugênio Jlo-
raes, apezar da cidade achar-se infestada de
capangas. Felizmente^ já a justiça no Es-
lado não obedece ás nijuuçõcs políticas, de-
vendo, portanto, o governo prestigiar a ma-
gistratura, única segurança do direito do povo,— Redacção da *;A Flamula"."
"— '¦¦"—'"^ ¦'¦" WP^m^étmfm ¦¦¦¦¦«¦a—¦¦¦¦— i.—¦¦¦»¦¦ ¦«

f fi R/l ° 1,s0 <l0 PETRÓLEO 0LIVIER obtêm-se ca-
v V lu bellus fortes, sctlosos e isentos de nnspiu Vi-
dio 1)5000. Nus pertumarias c ft IlUA UKUGUAYANA, Cü.

-. m*m> . ¦

A viagem do ''Barroso"
O Sr, almirante chefe do Estado-Maior «Ia

Armada teve commuiiicnção telcgrãphica, do
cominaudanlc Severino ela partida doyuzador!'•Barroso", de Montcvidéo para esta capital,
de regresso «Ia Republica Argentina.

Um cadáver no tanque da
usina da Antártica

S. PAULO,, 19 (A. A.) r- O dtlegado de
serviço nu Central, recebeu aviso de epie ha-
via sitio encontrado um cadáver i4nm grande
tanque'existente junto á usina du Antarctica,
seguindo immediatamente para o, local onde
verificou estar dentro d'agua o corpo nu dc
um homem branco, apparentaiido) ler40-annos
dc cdade. As roupas do morto áchavamhse á
beira do tanque. O cadáver nãé apresejntuva
lesão alguma externa c linha o) pé cscrtierdo
calçado. Depois ele retirado da água, foi re-
movido o cadáver para o necrotério da poli-cia. Ao epie parece trata-se de algum índir/iduq
desequilibrado. Sobre o caso a policia ,'abriu
inquérito.

» mHMm » i

Uma homenagem dos mistos
ao almirante Alex ndríno

O ministério, findo o despacho collcertivo,
na sala deste, no Cattcte, e com a presencia do
presidente ela Republica, prestou as suas ,ho-
mciiagens ao Sr. almirante Alexandrino .de
Alencar, cm virtude de sua reforma com;(iúl-
soria, assignada niojneiitps antes. Em nemie
do governo falou o Dr. Tavares de Lyra, titr
tular da pasta da Víasão, 'tue enalteceu a cpr*
reira militar do Sr. $n,iiruiite Alexandrino ide
Alencar, encarecendo o faclo de sua reforma,
que era ainda mais.' notável porque, embtíra
não na activa, o btimlenagciido cotitinuavai a
prestar seus serviços como ministro da Jí.a-
ri nha.

O Sr. almirante Alexandrino de Alencar nbi,
depois, ncbmpailliado até ii sim íesicleniíia

pelos seus còllcgaS ele ministério ;e pelo Dr. Kle-
lio Lobo, sccrétnjrsó da Presideiicia da Heptt-
blica, representando o Dr. Weijicesláò Braz.j

mm*m i- i-
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kj^ mais
melhor e
elegante
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FaculeSaie âe MediGinti

Limpador c polidor universal

os agrados de que foi alvo no desempenho de
sua missão junto á Faculdade Medica Argcn-
tina. A' vista do narrado propoz o prolessor
Nascimento Gurgel que se votassem agrade-
ciinentos da egtugrcgação a essas gentilezas.
o que foi hiipilrvado unanimemente.

Em seguida foi encerrada a inscripção elo
concurso para a vaga de professor substituto
de physica, sendo àccelta a inscripção dos
Srs. Drs. Maürilio de Abreu, Francisco Ca-
tão, Láfayette Pereira, Chagas Leite, Ilenri-
que Lacoinbe c Miguel Osório de Almeida,

Foi eleita a commissão examinadora do
fuhccionará sob a presidência

A congregação rkuniu-se
Reuniu-se liojc a congregíj.-ão da Faculdrtdê-'

dc Medicina., do Rio ele .íaímiro com a pré-
Scnça de»s professores Osciirele Souza, Silva
Santos, BÁiiiò Lobo, Domingos tle (lúes, Os-

waldo de Oíiveiraf,í\asciineníi> Silva, Nasciinen-
to Gurgel, Na^ciaiicnto Pfittencourt, Agenor
Prado, Valladartes, SattantSni, Augusto 1'auli

|í concurso, epie
leio director: Antônio Mana leixeira, Nasci

mento Ritlcncoiirt, Antônio Sattamini c Oscar
ei-.: Souza.

Foram divididos os candidatos em duas lur-
as, realisando-se na seguinte ordem: no dia

novembro será argtiida a primeira tur-
mia: no elia li de novembro, a segunda. No elia
7, descanso. Nes dias 8 e '-). provas praticas.
Dia 10. sorteio de ponto para prova oral da

iun
-í- dc

0 iim do concurso para fiscaes
do imposto de consumo

«Rio, 19 de outubro de 1910 -.Sr. roda-
clor dú A NOITE - -Festa» ; mal inforau^
quando, noticjnstes que terminou hontcin o
concurso para fiscaes do imposto dc co su-
nfo. A verdade i que continua ainda, por-

uanlo falta ser examinado o candidato Ho-
nòrio Hermcto Carneiro Leão «Wft^poiv-prj
dem do Sr. ministro da Fazenda, de 13 üe
agosto ultimo, foi autorisado a prestar exa-
me de escripturação mercantil.

Esse examinando esta chamado por cdit.il
desde 17 do corrente e deve ser hoje sub-
mcttido á prova escripta daquella matéria.
Demais, ainda se não procedeu a classifica-
cão dos concorrentes approvados. A respeito
constam apenas apontamentos; e destes nao
se conclue que só seis candidatos tenham
sido os únicos habilitados. Leitor obrigado —
Reis Carvalho, presidente do concurso.

i — fflr 
• —•—

Som commedliiiciito de sestns, sem corilliicn-
ria di« entliiiy.liiMiio-'., sem c.ilmii, rillcxàu u
irltrrln «iiu-m governa sé cfuniíu, loviiudc
pura a profundez, de par com o presiIglo
governamental, os próprios Interesses na.-lo-
iifiòs. K' «> i|iio esta itcontcccndo com o pru«
teito do Districto Federal, dominado pela
«'tnbrlaftiicz do cargj, iiitreguu u demonstra-
ções Intempestivas, leveladuras de ausência
do liictu especial reclamado pelas altus In-
vestlduras, cheias de responsabilidades, peja-
das de embaraços u difflculdader'..

O iiiianhameiitn cm torno dn caso fai-auá-
Santa Catliiiriua »'• um cscinplo frlsníitodonf-
firmado. Após o ciK.triilçauivnto dc uma Ini i
prejudicial uns lutorcssen rtitlnnacs o, le-
dentes, o presidente ria llcpulillcn, no louvfl-
vi-1 propósito «le extinguir iiiuu coiitciiiln
perniciosa, exerceu a suu ucçãii cuiiellladoiu,
visando o estabelecimento «lu um aceordo,
para tal fim chamados au llio os governado-
res dos dous Estudos litigantes. Surccelem-
su marchas c ciiiitrii-mitrchas avanços o re-
euos, entre os quaes as babeis manobras d.i
representação suutn-calharliicu.se, com o cs-
perto Sr. Celso lluyma á frcnle, paru demo-
rar um pouco o acto da assinatura, afim do
dar tempo á chegada do Sr. Lauro Muller,
para, entre os seus tituleis de hciicmcrcuciu
n candidatura á presidência da nação, figu-
rar este, com o sainetudu desprendimento pela
cessão de pedaços du terra garantidos pelo
pronunciamento «lo mais a)iu tribunal do
paiz. E tal foi a excilação em volta do ncon-
tecimento que o Or. Wcuccslsu Braz, tão
econômico, como em geral no silu-, tão ugai-
nulo an arame, como não sof Ire contestação,
tão usurario mesmo, como ti publico u noto-
rio, aproveitou a opporlunidade para abrir
os cordões «lu bolsa o — provavelmente par.t
desmentir a proclamada sovlnice — sem cs-
pcr.sr pelo fim das negociações, quando ainda
o arranjo perigava, estendeu em palácio qalva toalha pura um almoço commemorudor
do feilo, restringindo assim ele alguma fór-
ma as proporções du augniento da sua for-
tuna particular com as economias nos seus
quatro annos de governação.

Então o prefeito familiar, todo dado a fc.v-
tas, com a coniichão do cxliibicionismo, pa-
decendo do hovarismo, como já foi revelado
por um órgão matutino, clle, cuja admiti:-
slração è uni amontoado de paparrrotageits,
quc, cm havendo qualquer suecesso algo rui-
«loso, faz questão da_ appareccr, com a sua
csguia figura dc iafulic-cstrellas, clle que,
por oceasião das chegadas de personagens do
valor, ferra discursos, reputados pela critica
como obras primas de Pacheco e Accacio, ra-
lembrando a saudosa pciina do Eça, cllo
achou que também d.ev.ia concorrer com uma
feslança para a conimcmoração da paz no sul.
Embora contrafeita a posição dos governan-
tes das duas clrcúmsçrlpçõc.s republicanas,
uni cedendo o solo amparado pela justiça,
oulro supportaudo os protestos da popula-
ção exaltada c lamentando, como no chegar
externou, que nas ni.ios lhe rebentasse a so-
lução, clle, o Dr. Sodré, não eomprehenile-ii-
do quc, si dcsculpavcl o paparlcho presiden-
ciai, offcrtado- aos dous estadistas que dc
prompto altendernm ao chamamento do Cát-
lete, não se justificava mais um buraco abei'-
to nos já depauperados cofres munieipaes,
em um momento cm quc a população da ei-
dade está aterrada com a perspectiva dc des-
mesurado ougmento de impostos para a sa-
tisfação das creações fantásticas introduzi-
das no mecanismo administrativo da Prefci-
lura, clle, o Dr. Azevedo, eniendeu quc, sem
um "gardcn-phrly" a obra da pacificação
não ficaria completa, perfeita e acabada. E
vae dahi esse ajuntamento unte-hontem cffe-
ctuado no Passeio Publico, onde o menino
Sou Util Inda Brincando faz concorrência uo
brejeiro Máncquinho da Avenida.

A festa correu pomposa e animada, como
sóe acontecer com as suas nababescas libera-
lidmlcs, quando a pacunia não sac «Ia sua a!-
gibeira, mas, sim, do erário da cdilidade.
Houve de tudo. Concorrência a granel, pes-
soai de escól, mesinhas de chá espalhadas
pelas alamedas, irreprclicnnivcl serviço de
"buffct" e "buvcttc" com o caracter perma-
nente, cngalanado artisticamente o jardim,
com profusão de flores, bandeiras, galbardes-
tes c lâmpadas clcctricas, agitado o espaço
pelas dansas, com rapidez c encanto sucoe-
didas, vibrado o ar aos accordes de uma ex-
cclleute orchestra, de magníficos professores,
com o appcndicc de vários trechos dc canto,
interpretados por vozes crysUTliiias. A' gen-
til artista que deleitou os ouvidos dos convi-
vas presentoou o alministrador do município
com uma bella e vistosa collecção — logo uma
collccção— de turmalinas brasileiras, caber.-
do aos cantores finos-pregadores de gravatas.
Só faltou o contingente da Etelvina Serra;
não sabendo eu mesmo porque, tão grande
sendo a admiração dç dirigente do Districto
pela encantadora actriz, a ponto dc lhe per-
doar, contra a lei c cs bons c.íirtumcs, o pag,a-
mento dos impostos, na noite «le seu benefi-
cio, não concorreu a sua presença para o bri-
lho do programma, com as scintillações da
sua arte, com as seducções cl.i sua graça, com
as chispas da sua formosura.

Qne fallii está fazendo o inesquecível .Toa-
quim Serra, afim ele, com o seu estylo singe-
lo c fácil, reclamar para semelhantes brilha-
turas o recurso poderoso da musica dc Offen-
bach .:.

Bricio Filho

Deram boje :
Antigi»  lir.ii c,i\\i
Moderiiii  nuI Ave
llii IHI
Slllteildu ..

O ]L-.opes
!'.' qncni tia ii lortiiiui mais rnpula m* L.,-1,1,,

tece inaiuies Víinlugeim no publico.
Cu-ii inaiii', iii.i Uuvlilur Iit — rillsoi 0

IM; iiiiii.iiui.i, 79', 1'rlinclifl (loMnrçu, filij i.. \,\[s
s.'i, sii; Uuuoral Cimiirà, SOU. ¦- s, fauio; nu i|
iin üevciuhro, 50.

Carlota Barreto Valle
(Plmluea)

Seus filhos, filhas, noras, fatf.netos convidam os parentes ei
gos para ussisllr á missa do niiisurlo de sua Inolvldavcl milc. v„
avó CARLOTA BARIIKTO VALLH
mandani celebrar cm descanso etdc sua alma, amanhã, üu do corrente Si

mela horas, uu egreja «le S. Josí, iiiitècii,
desde já seus eternos agradecimentos n |
quc se dignarem compartilhar ncslo oidc suiniuu religião.

t
Géraldina Antunes a> Vai

concellosr •y

Tancrcdo Ignacio elo VnsconctH
familia fazem celebrar ammiliii
feira, 'M do corrente, ás 9 Iioru
egreja «Ic S. 1'rduclsco dc Pnula
missa tle ?>" mez pelo passaniesisua sempre lembrada mãe, Irm!

fira c avó, D. ÜE1UI.Ü1NA ANTI'M-V
VASCONCELLOS, c convidam seus mj,
e amigos paru assistirem, coufcssnnd
dc já eternamente gratos.

t
íeiisiCoronel João Evange

Barcellos
Alclr.i Carneiro Barcellos

convidam a todas ns pessoas iitrelação para assistir á missa de 5t>ele suu saudoso esposo e nao c-JOÃO EVANGELISTA DAllCB
quc .-.e celebrará amanha, 'M irente, ás 8 1|2 horas, na matriz ele S,lováo.

Hercílía Fernandes deí O capilão-tenenle Augusto Ic
eles de Araújo (ausente) e sua e
Eduvirges Carolina «le Aratijò, pios irmãos, avô. tias c-, primas
lulrada HEHCILIA FEBNANDES
AHAUJO, agradecem profundam

penhorados a iodas as pessoas que h' d;
ruiu acompanhai-os nesle transo elolnr;
de novo convidam para assistir á mis--. .
timo dia que pela sua alma será 'cotei
sabbado, 21 do corrente, na egrejn de
Francisco de Paula, ás 9 horas da manhã

mmu

TRHOZ ERNESTO SOUZA
Dyspopsiu. Más elittcstões. In-
appctoticitl, enxaqueca, - jinlni-
—tacões, Fígado, Intcslinos-—'

Deposito—Primeiro do Março li
i les» -—

CIIIO FÜNEBBE
MIS8A3 'i«:
Resnm-se amanhã as seguintes:
D. Géraldina Antunes de Vaseoncellos, iu

0 na egreja de S. Francisco dc Paula; «lona
líaydée Figueiredo, ás 9 1|2, há mesma; Eva-
risto Valle de Barros. ás 9 1|2, na mesma;
D. Jacintha Augusta da Silva, ás 9, na mes-
ma; Edgar François, ás 9, na mesma; Carlos
Arthur Costa, ás 9 1|2, na mesma; D. Uinbc-
Una Augusta de Barros Pimcntel, ás 9 1|2, na
mesma; Manoel Furtado Taveira, ás 9 1|2, na
mesma; Dr. José dc Sá Pereira, ás 10, na
mesma; Oswaldo Canejo, ás 9, na Candelária:
D. Dclphiná Gonçalves de Carvalho, ás 9 112
na mesma; Francisco Meirelles dc Mesquita,
ás 9 1|2, na matriz de S. José; llamon Gon-
zalez y Gonzalez, ás 9 1|2, na matriz do Sa-
crameiito; Pedro dc Souza Nogueira, ás 9 1|2.
na matriz do Curato de Santa Cruz; D. Lina
Baptista elo Nascimento; ás 9, na egreja ele
Santo Christo ilos Milagres: José Antônio Fer-
reira, ás 9, na matriz de Santa Bita; D. Ca-
cilda Moraes d'Eça Carvalho, ás 9, na egreja
de Nossa Senhora da Conceição, á rua General
Câmara; Alberto Xavier Monteiro, as 9, na
matriz de S. Francisco Xavier.

ENTEKROS :.;.-.-...::

no, Maria Tei'xcira, Miguel Pereira, Aframo \ primeira lu
Peixoto, Main/iciò de Meilljiros, Henrique
xo e Aloysií) de Castro

Ko-

O directo/; communicori aos seus collcgas i o «jue t,u rc a a sara t, ;ulgameuco

.\'o elia \'A. sortcii
gün.dn turma, quo.

que se rcalisará r-.o cli« II.
i pata a prova oral -Ja sc--
se i-ealisarú no dia j i, p.pAg

—Serão inhumados amanhã, no cemitério
de. S. Francisco Xavisr: Maliiltclç Kaury Mi-
clioel. saindo o enterro As 12 horas, da praça
ela Republica n. íi-, e Antônio Lourenço Nu-
nes Machado, saindo n corpo ás 9 horas, ela
rua do Propósito n. VA.

—Falleceu liojc, ás 11 horas, a Exma. Sra.
D. Brasília tle Oliveira Goulart, mãe do gc-
neral Aristides Goulart.

Seu enterra mento terá logar amanhã, ás
10 horas, saindo o fèrctro da rua Fernandes
n. 21!, no Engenho Novo, para o cemitério dc
S. Francisco Xavier.

... , ^.tmm ,
Drs.Leal JunioreLeal Neto
Especialistas -m de.encas dos olhos, ouvidos
nariz e gai-g.r.ita. Consultas de 1 as & =• 4s

i Eimíblía u. üíí» r ¦'- "

 HOJE 
Continuação elo suecesso arrebatador nc)

CABARET RESTAURANT
DO

CUJlUmTES^JIABO
179, Avenida Rio Branco, 179
—-o— Das 9 lioras ás 4 horas da manhã —o—
0 mais elegante por excellonciti desta capital c
onde somente se exhiliem oi melhores artistas de
vulor iucontesUvcl sub a direcção do inimitável

cabaretier

ANDKE' DUMANOIK
Exilo sem procedente elo notável ductto lyrico

MONTKNEGUO-1'ÉPB

VeraLys ,,,
Arlette Germy...,
Elcctra .. . 

"...
Iliisitii Rodrigues.
A[)acliinelto.,.,
Flor ilo (Juba...
I.u Gioconda
La Silliana...

>•(•• t

• ses et

Notável dansarina clássica
(Jlitiiitctise á ittctiou
Cuntora chilena
Cantora mexicana
Estrella mundial
Cantora liesptuiliola
Oiiitom italõ-argéíitina
Caiiconctista iiilorimcional

Pelo norte
Brasil

S)

Bom Conselho—Pernamb
Esteve nesta cidade o Sr. Dr. Manoel

ba, governador do Estado, onde veiu iim
rar a estrada ele rodagem quc, partindo <li|
rauhnns, passa por esta cidade c !\'. í-ae
com uma outra em Alagoas, «íue íc cs
alé Cachoeira de Paulo Affonso, E' na ^Ihoramento que nos dá algum resultado*
rém, até agora, continuamos no mesmo,
via rápida de transporte e nem ao u
esperança ele termos automóveis. M':ilo
cisamos do prolongamento da via-ferrea
Caranhuns para aqui, afim de dar vo.idii
to ao transporte dc mercadorias quc ,11tamos c da enorme quantidade de cc
godão, café, couros, etc. epie cxmyi
Este niunicipio, além dc produzir o ¦> S:|
te para manter os seus 40.000 lialiiiànld
nm vasto cclleiro dos municípios do alto,
tão, quando a secca estende o seu negro
to de terror c necessidade. Dispõe cie solo
til, «le excellente clima, de abundantes
das, de ricas fazendas de-café, cuja d
e plantio augnieniam todos os niufts,

Contamos umas setenta fazendas cli
disseminadas pela zona sul, contendo n
menos de um e meio milhão de cafeelros
tificando e muitas outras propriedades
se cultivam o algodão, conna, nuiiiclioci,
lho, feijão, etc., etc. A criação ele gado é
to desenvolvida pela abundância ele csjil
nas caatingas e pela grande qiiítaticlaili
pastagens «juc contêm us serras ailjace
O commercio è um dos mais ndenutadi
interior, não obstante ser o transpor!
Caranhuns para aqui, de onde dista 55
metros, feilo ás costas de animnes e por
ço muito elevado. Mesmo assim, impotji
nero superior a mil c quinhentos conlt
réis c exporta cerca de dez mil suecos 4
godão, doze mil dc café, quatorze mil til
mona, trinta mil de ecreaes e quatro B
couros e courinhos. Funccionaiii nn mt
pio oito fabricas de beneficiar algodão e
sulinos um vasto estabelecimento ^|e 'ti
ção — o Collegio de N. S. elo bom Com
um dos primeiros do Estado, acceitiinilo
mnns pensionistas e orphãs, sob a (fuard
religiosos capuchinhos e irmãs brasil
Pelos ligeiros traços que acabamos tle i
tar, verão os leitores c o governo feda
grande vantagem que daria este prosptt
fértil município á União e á Great Wei
si tivéssemos a felicidade ele vermos o
longamcnto da via-ferrea de Garanhuns
aqui.

Ahi fica exposta, sem exageros, a ri?
deste pedaço do solo pernambucano
uma vez pedimos, por intermédio do
te e apreciado jornal A NOITE, a hiterrti
dos nossos representantes no Confi-esto,
ra vermos rcalisado o que tanto aspirai
— J. Cupcrtino."

•awe*

I

— Orchestra de primeira ordem —

—VARIADO CORPO DE BAILES—

Brevemente novas estréas que vão
causar verdadeiro assombro, contra-
tadas directamente em Buenos Aires

Centro Brasileiro de Rege-
neração Republicana

Haverá hoje ãs 20 horas, na sede elo Gre-
mio Ni D. Floriauo Peixoto, á rua General
Cumaru n. 25(1, uma reunião elo Centro Ura-
sileiro de Regeneração Republicana. Nesta rc-
união será empossado o direclorio definitivo
e far-se-á ti leitura ele um manifesto que dc-verá ser opportuuameiito dirigido á Nação.
Ilesblyer-se.-ú tainbe.ni sobre as homenagens a
serem prestadas á memória do cidadão João
Ferreira folycargo, no próximo tiviiiAUiiM. 3I!Cidia do seu fallccimciitor.

3R.&U11S'Olhos, oira
.nariz o SJl

ta, S. Josi
3 áiáf

Absolvição do mandante
um assassinato

EGREJA NOVA (ALAGOAS), 18 (A
TE) (Retardado) — O jury absolveu o«
ncl Manoel Oliveira, intendente muw
acciisado de mandante do assassinato oj
Pinheiro Falconcry.

' -nieXi <

-JMobiliasaprestaçl
ALFÂNDEGA, IIMartins Halhelro &C.

—-— ¦ me»---'-Não quiz pagar, ^dar, mas ap
Cerca das 9 horas os transeuntes dn nj

lacio dc Sá foram alarmados com ius«'"
rada discussão que partia do Interior t»
dc calçados áciuella rua n. 78. E' <l«e [(
Dúraho; o dono do estabclccíuiento /'»
tão, recusava-se a pagar certa epmntln ij^
via ao operário Elias Jorge, vendedor
lanfc. Vendo que com palavras mio '-"¦
aquelle terrivel "cadáver", Durniip I'CI.15J,
aggrctlil-o o que lhe custou caro, 1">,S
eonscgiiindo subjugal-o, o csbortlotMj
te. Ambos foram presos cm flagra»c ,
duzldoD para a delegacia do 9° dis"'1""
ciai.

i «Mi» «

THEREZOPÇLté
Pequena fazenda ^Vcnele-se uma tinia magnificas _ arvore?..¦'

vaccas leiteiras, aves de raça. etc. TrsUr cei»
vero Uiii-.iss, rua Sacuet a. "A».

ba
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CINE P A ti AIS
Segunda-feira - 23 do corrente «Segunda-feira

PORTUGAL Nfl GUERRA
¦MB»' ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦IW——^^*^»^^^^^^^—i

*"* J'*->'",»->**««>"»»»*t«"*«"»t»«»«»a«(--B—¦b«m»^^^««1^^^^Í^I!^?^'*"—","",,",*,"*",""¦"0NU"e*^*ü^?PI^SS2S^ ! ,"ED,T01
Tirado com âutori-

sa-ção do
Ministério da Guerra
Este film patriótico,

anciosamente
esperado, tem a

rubrica das
altas autoridades que

autorisaram a
sua exhibiçüo, pro-

vando a sua
authenticidade.

Sendo assim, portanto
o único

documento official
das grandes manobras

de Tancos
até hoje apresen-

lado com a
rubrica de S. Ex. o

Sr. ministro da
Guerra.

ÉJ?B plãlfâH
AS PRIMEIRAS

*A duqiie/ii tio Uai Tabarin", no Pülaeo
A eslrea da Vitnlc novamente lio Palaee;

deu á ''reprise" ile hontem dn "A duquezn
do Kal Tabarin", as honras de uma primeira
representação; Tanto que o conhecido tlica-
tro du rua do Passeio se encheu tie um pu-hlicci numeroso, qnnl o dns "prenderes''. A
alegre prodricção <le Lcon Bnrd foi de novn
brilhantemente representada por essa feste-
jndii ''Iroiipe" llalinnn. PI nu Gioaíia, C.ipnm-
di, Bertihi o Pompeu Poinpci encarregaram-
se dos mesmos papeis que dn primitiva, cuja
Üislribuiçãd foi apenas modificada para a
tclenhonistri Etli, que cili vez de Giúlictt.i
Ccsti teve eoino interpreto ngora n Sra. Ala-
ria Gionn, que si ;i substituiu com vantagem
na parte propriamente dc Lcoíi Ilnrd não o
conseguiu para o trabalho de Frnhci ii Vi-
zntto, os librettistás da operetn. "A duquezii
do Ilal Tabarin" conseguiu o mesmo siicccS-
so da temporada passada' da Vi tale.
O novo quadro do "O Pistolão"'

A revista de ígriacio Raposo e Resücr .Tu-
nior, "Q Pistolão", leve bontein inri novo
quadro, "De relance", que substituiu n soe-
na de roça, com mais propriedade e agrado
para o publico. O quadro é ligeiro, ma* in-
teressante. Louvemos principalmente I.iiiir.i
Godinho que soube dizer uns versos malicio-
sos que ha nos "couplcts" de quo se éíicaf-
iregou, sem lhes dar o tom abníidnlhndo com
que muitas do suns collegas, infelizmciite,
costumam sublinhar o que deveria ser "dou-
hlc-sens". O quadro "Do relance" agradou.

NOTICIAS
A primeira de amanha no Itocreio

O Recreio lev.i hoje, na segunda sessão e
em despedida, "O Canário", que alcançou
um retumbante suecesso naquelle theatro.

Amanhã será levada ali, em primeira rupre-
sçntiíijão; a comedia em tres netos ".Mentira
de mulher"; original de Pincro, tradücção
de Eduardo vlatoririò o cuja distribuição é a
seguinte: Coronel Pnrher, Alexandre Azevc-
do; Enéas Smitli, Ferreira de Souza; Jiín
Mortimer, Anlonio Serra; Ciípijãò Trenl,
Luiz Soares; Luiz Green, Mario Aroso; Price,
Oscar Soares; Fmnk e Brown, João Pliibci-
10; John, Eduardo Arouca; Inspcolbr dc po-licià, José Soares; Agalba Smitb, Gréíriildíí
de Oliveira; Carlotn, Jiidilb Mello; Suzaniia,
Brasília Lazzaro; Emma, Julieta Vasco ii-
ceilos.
A festa doa autores do "O Pistolão"

Com o "Pistolão", em franco suecesso no
S. José, e outros números interessantes, fa"
'¦''in amanhã sua festa nrtislicii, nesse tlica-
tro, os artistas Ignaeio Raposo e Rcsticr Ju-
liior.
A primeira representação d'"0 carimbanibu"

E^ finalmente sabbado que subirá á scena,
no S. José, íi peça burlesca "O Carimbamba",
original de Aiiiiibal Mattos, musica do inacs-
tro Arcbimedcs de Oliveira.

E' nina peça que faz rir, piissatla comn i
nos .sertões de Minas Geraes, onde sc dá ii
dcnoininaeâo clé "carimbamba" aos euran-
deiros, A distribuição da nova peça que vae
oçcnpai* o cartaz cio popular lliealro S. Jo-
sé_.é a seguinte; Espiridião, Alfredo Silva;
João Silvcrlú (juiz de paz), Carlos Torres;
Mestre escola, João de Deus; Coronel (chefe
político). Uno Ribeiro; Julinho (advogado),¦'• Figueiredo; Rabneira, Frniiklirí de Almei-
da; João Caipira, Vicente Celestino; /*é Lei-
locirii, Bcriiardino Machado; Romão, Pedro

,1'ias; Maria Anlonia, Ei vira Mendes: Ursula,
Cecília Porto; Mariqiiitii, Bcalriz Martins;
Maria, Juditli Bastos; Quirina, Luiza Lopes.
A "inatinée" infantil de domingo, no Phenix

Terá, decerto, o mesmo brilhantismo das
outras, a "inatinée" infantil u rcalisar-se do-"jningo, no Phenix. A's creanças serão distri-
Iniidos brinquedos c o programma do èspê-
Çtáculò eslá sendo feito dc accordo com o
gosto da pelizada.—Chega hoje o companhia Lucien Guilry,
'Pie amanhã estréa 110 Municipal; onde dará
somente tres espcctaculos de assignatura.—Espcctaculos para boje: Palaee, "A du-•queza do Rui Tabarin"; Phenix, "Entre a
cruz e a cnldcirinha"; Recreio, "O Canário";
S. José, "O Pistolão"; Carlos Comes, "Do-
mino"; Republica, Fátima Miris,*"—' ¦ **<*»¦ __—,

V. B. COLEMAN participa a seus illustres
fluentes que mudou o sen gabinete dentário
<jo predio n. lüü da rua da Assembléa para o*•• 0. 104, na rneBÍna rim, ",

«PO«TS
Corridas

As corridas do Ao. C.

solução do litígio
do Contestado

RI» n earln quo no« foi illrlftlilu pelo Sr.
•.'/.„ r i»Sou*.1''. w(4*m-*'8 «o "o*-o Primeiro'«co" do iinli-liiinicni;

"Sr. redactor.

' en» o noyfc niles" - sojn.ino pormittlilo dl*ici-o -- foi liiiniom ihiik'0 in-.io nus concol-io» «ternniloH «un rqlneilõ uns pnrnnnonaoa•pio iodimoithim rObolliuiOii contra o nocordoOllo o Sr. iiiesiilenli- .1,, llcpulillru vem pnlrn.o nn ido puni pòi termo A vellm pendência dolimitei entre os listados do PnrunA o Sunlul.iilliaijnn.
Nilo sou jPhrnnnwiso. mas naquelle hosplla-k'lr.1 F.slndo residi ate Iwm hotico tempo, enu IhIiiiIii quotidiana dn vida Jornalística con-Mflii . nrmar u minha òplnlílo « respeito dessnniiosirto quu sompro preoeéupoii o espirito nu.bllco. como v natural.
Anloi tie i|iialqii< utrn imnilerncilo, devo ns-segiinir-vos 'pio não lia paráiineniie, por mnisllldirroronlo, que nàn esti-Ju p|(!,in e irrediiell-vpimonld cpjivoncldo dos direitos dò sen Eslmlono lerrl orlo do nléiu Ii;iiiissu', qiio o Supromoirlliimal, om scnleiien, entendeu pertencer nSnnlu Cntliarlnn,
K, .Sr. rçdacloi*, (pinndn um povo choan n0Onv|CCilo do quo ú sou o direito o a razãoestn do seu Indo, ainda mesmo que liihoreem erro, dlfflcllmonto, dôliíbrtidninente ou mincn eliegii n reconhecer o seu erro.
Em Imliis ns sociedades, sempre que se agi-n uma qualquer qucstilo de vulto, liòmenslia que tlcfendom esta ou nmielln idéa, esteou iiquollo priuciiilo, formando iiàturalmentecorrentes iiiilngonlcns, com uma "eutourage"

dc adeptos das suns liléns e dos seus priuoipios.Assim é que, no Indo dos que representam,
pm torno dessa queslão, princípios õ idéasiliernes lia os quo advogam princípios oiileiis nidicalistas. Kls ç que se dá no P.ironA,oiule, como cm toda pmie, devem existir da-
qucllc" que se iiprovcitnm das agltuíõcs em lie-ncfleio dos teus Interesses e ambições poli-tlcus.

O grupo rndicallsln, n massa daqucllcs queobedecem á orienlnçío de homens, cuias nl-nins se revoltiiiíi contra a injustiça, não faz
epposlçuo á boa soliiçfiò pnlrotinoua pelo Sr.
presldéhtõ dn Republica, com Intuitos menosdignos, nem tampouco consente que a fuçamn pessoa ou á politica do illustrc paranaense
que rege os destinos ilo sen Estado. O.s seus
protestos de agora não são uma simples o ri-
dicula manifestação, de bairrismo. A sua revol-tn nasce da convicção, que todos tém, dn que a
zona llllglosil pertence ao Estado do Paraná.
[•] assim não devem causai' espanto quando per-
guntnm pela justiça, porque o fazem, não cm
pome dos seus próprios interesses prejudica-dns, mas como brasileiros, como qualquer quoassista á violação ile um sagrado direito de
propriedade,

Nno se faça jamais do paranaense conceito
oulro c tonha-sc sempre cm mente que os re-
bellados não o são por Interesse, não o são porogeriza aos visiliboS do sucslc, mas, exclusiva
e unicamente, por sentirem em sua convicção

o abalo profundo que sempre causa a todos,
quando se vêm feridos nos seus direitos.

Assim. Sr. redactor, partidário ilo accordo,
solução brasileira, eu vos peço a inserção deste
pequeno cavaco como preilo dc justiça aos
sentimentos dc todos quantos vivem naquelle
departamento da Federação.

Antecipadamente agradece o vosso constante
leitor M. DE SOUZA. Rio, 18 de oiitu
bro de 1010".

¦.¦"Jffi.*-*! ' L. lf 1
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Drama dc sur-
prchendente

tcchnica litera-
ria e

meticulosa ana-
lyse "dc tuna
parte mal sã

da
vida real

"515 "-üí*

\ ¦ %iF*Híl'.'; 
' '//

^»{5^F''*.'' ¦/

fftit^
Quatro actos
vigorosos cm

que
'¦ -itta Sacchetto
A famosa actriz

da

Irmã Cecília
coníirma a sua

lama ISEGUNDA-FEIRA
O talento, os recursos tio artista, a serenidade de sita pose original brilharão grau-diosámetite ao lado de outros collegas, enriquecendo o SuÔGéSSOesperado de um projtjPüthma uempostodt; íüms d'arte!

"A mie Mundana
ANNiVfífíSAMoa

Poiom nnnos nnmiiluíi
llnroiiriiii de feres dn Silva, Mme. Dr. fie ri-i im» Lei.ld|p Snmlop, Dr. Oíwaldo Puliiíiulr.Ir. Joflo (oiiçalves llnndelra, Dr, AlfridoMavlBulor, deputiido fedorfl|| maior Dr. «on-res do l.lmn, eoronel .loiio Min Um d'Avila,-••Pnien* nnnos bojei
Mino. general; Agobnr do Oliveira, Dr. t5o«m-s cio i.iiiin Hlbo, fuiicelonarln do* (lorrelonrii. Adelaide l.ulm do Axeveilo Cnulfo. Mlle.mui Moraes, flllin do Dr. lípamlnondas do Mo.

Pcry Moreira, tm>*
1'IU'S,

--¦Pnii iiniios lio|u o Sr.
pregado nu coinmorclo,
RANQUBTR8

:09;;í:

MIRAGEM DO OUFIO
Drama Wrolonío <am ts-es «cios, em cujo í-nai se vsíá umeSesüstre vei-dladle-c-o tia du.ss Bitcíi^io.-.ííTJs ^we so áetap».

vincam ivagèvòsantemle, completará a riqueza
sensacional do prògraniiiu—— ~ DO

PARISIENSE
—¦ , ¦ rf=frg itea— , ,..: :

H ^|^^* llcsst* -ii*1 a dtiscripçàò dos dous mòhümeritaes trabalhos
* B-naSMiB*"!!» n0 «jonK1i t|0 Commercio», ediçáo da manhã, e

REüLfcH/jiiliE os folhetos descriptiyós. illusiiadòsj no guiciiét da Empresa^ quoos renlettérá pelo Correio, mediante $100 para porte.

Consultório Medico

n.
A livál.iàr pela cxcellcncin do projeclo dn in-

scripçfio òrgnn.isndo e pelíi hón voniiídc que os
Srs. proprietários,\di'ci!i'lo, terno por uma obra
nacional c patriótica; como c a ilo Acro Club
Brasileiro, a corrida que o sympàthieo Derliy-
Club fará disputar cm 1" ilü novembro jiro-.xhno. em beneficio dessa benemérita institui-
ção, d espertar A o maior interesse e terá o ina-
ximo de suecesso. O projecto compõe-se ile
oito pareôs, a maioria do'les ile "bandicap.s",
onde os pesos eslão bem dosados. Kntre os
bons pareôs figura o "Grande Prêmio Aviação
Nacional", em 'i.OUO metros, ciue reunirá os
nossos "eriiclts", e que, pelo critério de "lian-
dicari", será bastante interessante.. 1'jguram
ninda no projeclo dous pareôs pnrn riaeio-
unes e outros pura animaes de loiios os pai::es,
que reunirão a.s forças das diversas turmas.
Não erraremos, por fim, ao affirriiiirihbs tine,
não só o Derby-CIub, como o Acro Club Ura-•ileiro, terão um din triümplial 110 próximo
dia Io de novembro. Parn tanto basta apenas
a boa vontade dos Srs. proprietários, boa
vontade que, ao que sabemos, não será ne-
Biida,

FoofbalB
A sessão de hontem da Metropolitana

A Liga Metropolitana de Sjiòrts Athlcticos
realisou hontem a sua primeira sessão depois
da constituição da sua nova directoria. lista
sessão, convocada para n eleição das diversas
commissõcs da Metropolitana, foi presidida
pelo Sr. Noel de Carvalho, o novo presidente.

Não houve o clássico tumulto, o vozerio e a
discussão acalorada, durante as votações; em
compensação, entretanto, só foi votada unia
roínmissiu), a ile football dn 1" divisão, queficou orgiinisíida da seguinte fôrma: Andrew
Porter, Baiigii! A. C.-.j Joaquim Guimarães,
C. IV. Flamengo; e Antônio Lago, São Chris-
tovão A. C.

S. Christovão A. C.
Inaugurando uma medida boa, o São Chris-

tovão A. C. acaba de contratar um entrai-
licíü' pnra os seus Icams. E' elle um antigo
sportsman argentino, Sr.Santiago ÂlfaròGrim-
I>os Foguett, do Gyninasio y Esgrimá, de Buc-
nos Aires. 15, francamenfo, o que niais liecés-
silum os clubs cariocas é o training de eseò-
lii,oliediciile, c que deve ser ministrado c di-
rígido por pessoa não só estranha aos teams
como respeitável.

Na generalidade, o football carioca é des-
obediente, pouco cnnsiderador dos avisos ema-
nados do seu eaptain; dahi a pouca concor-
rencia aos trainings e, conseguintcniente, es-
ti! falta ile perfonnence mantida .íielos clubs
que, batendo, em eerlo dia, um seu aiilagoiiis-
Ia refluindo fortíssimo) vão perder, dias de-
pois, em uma luta feia c sem lances, de oulro
adversário considerado fraco.

Team azul versus Villa Isabel
Domingo próximo, 110 gromid do Jardim

Zoológico, ás 9 horas, realisar-se-á um interes-
siinle iniiteh traiiiiiig entre o team azul, ipic
disputa o torneio intimo do São Christovão,
A. C, o p i!° team do Villa Isabel. O team
azul eslá assim organisado: Salema; Pereira c
Goulart; Dürval (cap.), Wulhert c Willy; c
Alarico, Raul, Adelino, Carlos c Osivaldo

Riachuelo F. C.
Em assembléa geral ordinária, realisada

domingo passado á noite, o ílinchuelo F. C.
cm sua síde, elegeu a seguinte directoria, que
lhe regerá os dcslinos durante o anno viri-
douro:

Presidente, capitão Joaquim Pinto dos San-
tos, reeleito; vico-presidenle, Octavio Franco;
1" secretario, Perieles Miranda; lí" secretario,
José Horta da Costa; tliesoureiro, capitão .7.
A. Oliva Telles, reeleito; 1" procurador, Abe-
lardo Magalhães, reeleito; '2" procurador, Vi-
ctorio Senrpa; eaptain geral, Octavio Franco,
reeleito; 1° eaptain, Gastão A. tln* Costa; 2"
eaptain, Tnllio Senrpa; c zclndor, Francisco
Pereira.

Commissão dc syndicancin: capitão Luiz
Cardoso dc Carvalho' reeleito; Henrique Ha-
mos Olivc, reeleito; c Domingos Mendes.

Chamados médicos ã noite com
iiPíioncla

Dr. Lacerda Guimarães
Teleplione 5.055 Central.

líUA BA CONSTITUIÇÃO N. 

QUEM PERDEU ?
O tenente-coronel Honorio Figueira, presi-

dente (Ja Guarda de Vigilantes Nocturnos do'20" districto, nos enviou, pára ser rcsliluida
a quem 11 perdeu, uma 1" via de letra sobre o
liiincò do Minho, encontrada 11a praça ilo lin-
cintado pelo guarda n. 21, Amaro Paulino de
Azevedo.
— ¦ "- ¦**¦—-?¦—-¦afjoti»!! i- im ——— .,,.

bUAKINB
para limpar metaes.

Festa escolar
Tem tido o mnir, enlhusiaslico c animador

ncpllilihcnto .1 noticia que desde algum tem-
po se propala sobre .1 rcalisaçiío de um espe-
ctaciilo em beneficio das iiiuilas creanças po-
bres do 8" districto escolar, promovida pela
caixa Dr. Fábio Luz.

Esse festival, que representará a somma de
esforços da direeloria da caixa escolar e do
professorado desse districto, está sendo or-
ganisado de accordo com a companhia do
theatro Recreio; onde se rCiilisarn em "ma-
tinée" uma das interessantes representações
de maior exilo da applaudida artista Cremil-
da de Oliveira,

Haverá lambem uma parle variada, na qual,independente da inlelligenle artista, figura-
rSo elementos dc real valor.

Vae ser uma bella festa, principalmente
pelo fim 11 que se destina, c para a qual de-
verão ser convidados o presidente da Hepu-
bllca, o prefeito, o director da Instriicção e
outras autoridades.

A commissão
dessa festa
Nunes Júnior, jnspcçlpr escolar; DD. Marian

a Costa c Clara Ferreira.
—te» 

incumbida da orgnnisaeão
constituída pelo Dr. Custodio

na Porto, Laura

Dr. Dantas de Ôuelrõzíir1!1',1"^»^-hii nelo Ptioliinií-
Inorax e outros mplliõilòs modernos ilo trntnijieiito. Con-
èúlliiscjas ,*,is II ilii miiuli.i. Itun llni^iiiiyáhii; ii l.'l

«REVISTA 'P60AG0G1GA »
Bem collaborado o numero 13 do anno ÍI

vol. II, o ultimo distribuído, da "Revista Pe-
dagogica", dos alumnos do Gymnasio Federal
e dirigida pelo Dr. Liberntò Bittencourt.

(Só se responde n carlns nssignntlas com
inieiaes.J

K. I\. M. — Fricção diária com: collargol,
2 grs.; Innolina, var.elina, áa 10 grs.

F. 1. II. O; —Trata-se tie um plienomcno
de suggestno.

Mlle. S. O F. F. II. — Não ha do ser esse
o maior dos seus males; Quer que não "nas-
eam" mais ? Deve fazer uso tlc ovarina, su;-
pendendo-n por algum tempo depois ile dez
dias. Dos estudos experimeutaes feitos em co-
baya resultou isto: accentua os enreteres da
feminilidade.

V, \". •— Não se pode receitar sem exame
L. E. Vi — Idem.
O. II. 12. S. O. — De que qualidade de obc-

sidade sc trata ? lias os tliyrcidianos, os go-
nitaes, os liypophysários, ob epipbysarios c os
supra-renaes (Nnlhaii, Congresso de Paris,
19111). Já repetimos aqui varias ve/.cs: para
fazer eininagreccr, induslrialmciile, pnrn ga-
nhar dinheiro, é fácil fazer enimagrccer, iilé
sem ver o doente; mas sem prejudicar a siiu-
ile. f 12' um pouco difficil e, sciciilificnmeníc,
raras vezes se consegue.

S. A. Ti de O. — Duas ao deitar-se.
P. V. L. Si. — Isso passa só com o repou-

so. Não 6 necessário remédio nlgüm;
P. O. 12; T. A. —Já ? Parabéns.
Mme. '/.. A. Z. A. — Não ha de que.
F. O. U. L. -- Não ha de qne.
D. D. M. M. — Não se. assuste; ha óúlrhs

muitas cirçuinstánçins (pie podem concorrer
para o ciifraqueciniéiilb. Pôde cohtiiitirir.

11. L. ('.. — Brònehibs; garganta ou eslo-
mago.

X. I. S.T. O.— E' uni symptoina do. moles-
tia pregressa. 12' curioso: os doentes nno con-
fessam isso ao medico c, si o fizessem, lhe
dariam um excellente elemento de dingnos-
tico!

L. Lí. 12. A. L. (Ingá) — Dirija-se ao seu
xará da A NOITE.

X. 0. II. O. — Procure-nos.
A. II. 13. T; — Não ha de qne.
D. J. T-. — Procure-nos.
H. O. S. A. — Eustcnina (de accordo com

as inslrueções que acompanham o remédio).
12. U. T. R. — Çcsaprlna, 0,25; para unia

cápsula 11. fl. Tome il por dia.
P. F. R. O. — Não é possível responder

pelo jornal.
.1. U. li. 12. A. — Procure-nos.
O. F. C. — Idem.
E. S. P. 12. R. A. N. C. A. — Água quen-

te, água quente o mnis água quciitõl Tres ve-
zes por dia, com irrigações prolongadas, ale
15 litros de cada vez. Verá, como em sonho,
a parte necrosada, a parte apodrecida, sepa-
rar-sc da parle viva dos tecidos!

B. T. O. IV. — Envolva-o com Salit (sali-
cylato de forniol).

.1. O. ã. O. —Operação.
P. I. G. 1.2. — Les applictiiiòns du profes-

seur Nicolle, de Tunis. Nous eu avous eu tou-
jours de result.at parfait. Mais il s'agit lias
des hisloires en "oi". Ce sout de picures encr-
giques.

B. 13. D. — Minha senhora: como é pbüsi-vel dar, pela A NOITE, um diagnostico diffe-
rencial entre "peritonite" e "appendicile",
em que andam envolvidos também outros col-
legas, sem exame algum ? Sem querer ser ave
de máo agouro aos seiis males, vamos ac-
crescentar mais unia.e talvez seja o mais certo:
o utero! "Mtilier lota in utero"...

Áúiòiàévéi
O aíitbmòvol n. 7(51, quando passava esta

manhã pela rua ilo tiatlete, atropelou um ope-
rariò, branco, de 45 annos presumíveis, queficou gr;n emente ferido o sem fala, A Assis-
lehciii soccõrrcii o infeliz, remõvendò-o em
seguida para a Santa Cnsai

_As «utpridadcs policihcs do (1° districto es-
tão á procura do "cliauffeur" atropelador,
que sc cvüdiii c procuram também restobèlc-
cer a identidade dn victima. ipie talvez não
resista á gravidade do.s ferimentos recebi-
dos.

rtonllèn*io depois do amanlifi, as 20 iioroíuo i'1'slmiriinle Aínyrlo. •> baiupiete offorecldcjim 51*. prol. Carlos Cliiign». em raflotljo aostieeosso do sua mliistlo 110 Congresso MedicoArgenlinii,
O bniuiuete será presidido polo Dr. Onvaldotf.ru:: o scru oriulor olflclul o Sr. prof. .Miguel
1'romoycm o biinqiiele oH Drs. CarJni daiU-ign l.lni!., Samuel l.ibmiio. Armando Go,i'oy. n.iui do Almeida Mii:talluirs o PlffueirodSrtudrlKues.

MANIFESTAÇÕES

0Bòorpo clinico c os internos dn l-ollclínièáile "l|iloi!o resolveram Imprimir iiuuiu "pia-
fjlifllto de luxo a oração do iirofessor Lulalimbiisii, polido foi recebido como membrohonorário da Acndcmiln Nacional <le MedicinaIl nllociteflo tlc seu pariinymulio, |)V. Alfmlodo Niisc mento o as palavras do Dr. MiguelCouto, alliislvns no aclo.

A enlrega dessu "nlaquello", «pie será pn^11 11 venda em beneficio dn Pollelinlca do Uo,lafogo. lera Ipdar uo proxlnio domlnjrò. na r»inldencln do homenageado, cm Dotafogo.
;-."'./ acç.w di: graças

Xa eiíieia ilo Divino Espirito Snnlo, ksoimsa hoje mun mlssn em ncçilo de praças, tnnn*tlnua celebrar pela lama. Sra. D. Judifli Seve-iino dos Santos, chi louvor no restabelccimen*to ile seu Irmão, o capitão Pedro Tvgnn dnSilva, rçcentemoilte submcttldo a melindrosuoperação latinralomicii. Ao neto compareceu
grande numero de parente* c amigos.
MISSAS

Nn egreja do S. Francisco de Paula ser*lesada iinir..nhu, áB 9 1|2 horas, no altar-mòr, aniissn do sétimo dia por alma do Sr. Edgarrrancols,

A "SOL
ft;r ERICA"

Companhia de seguros sobre
u vlfia

Algumas cifras cloquentcsconcsponden"»
tes no primeiro semestre cio seu 2rexer*
cicio, findo em 30 de setembro de 1916:

Pagamentos effectuados no semestre:
Sinistros pagos no Brasil
Liquidações dc apólices

dc

992."2qo.'j'220

-•—**M*»»

"V ile oetemlin
ás 4

Callete

rua aclo
. ...inru 11. 0t5, ilns

tlesid.; rua Machado de Assis u. 3il
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As batatas estão grelando...
Os Srs. Villcla & Torres despacharam nos

Srs. Prhlg, Torres & C. em Maria tia Fé, da
K, dê'I''.Rède Snl-Mine'irii ím tr.'ifdi,'o mirliio
com a 12. de F, Central do Brasil, em 80 de
setembro ultimo, lill caixas com ti.lól) kilos
ile batutas ç alô hoje a carga ilo despacho de
11. 1.1182 não chegou á estação de S. Dirigo.

Qualquer despucho dos Estados Unidos ou
mesmo dn Kitropa, embora os embaraços da
guerra, chega ao Hio de Janeiro, com Í8 dias
de Nova York e de 1(! ii 18 de Lisboa.

Como chegarão ns batatas dc Maria da l*é
depois de 18 dias?

em vida dos segurados i.iiS:6,|7$20O
Lucros aos segurados... 515:611J240
Total pago cm seis mezes

a segurados ou seus
herdeiros no Brasil.. 2.426:548^0

Activo da companhia: mais¦39 rs. 39.ooo.ooo$ooo
, SE'DE SOCIAL:

Ouvidor, esquina Quitanda
ESt 11

l \úm ú
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üoiaçoes
Associação de Marinheiros c Remadores

Dr. NICOL.VO CIANCIO.

¦ "—"'——*¦ —'--'i •m-msa\Sm* 11^¦¦¦¦¦¦ *—..-¦¦ ¦ i 1 —,

Doenças cio apparelho íiiçjes»üvo è do svs.ema nervoso. -
,í*5ÍOB K. — Qp. Renato dc? Souza
üopès; rua S. José, ^9, de 2 ás 4.

Aos moíorisias maritifros
I2scrcvem-iios:
"Convidam-se todos os motoristas riihtri-

colados na Capitania do Porto do Rio de Ja-
neiro, a comparecerem ua sede da Sociedade
Pi lios Mestres Práticos ila Bahia do Rio de
Jaiicirò, sita á rua da Saúde ir. 159, dòiiiirigo'"
22 do corrente, ás 1!) horas, afim ile tratar
da qrgnuisação de uma sociedade defensora dos
interesses da classe em geral. — A commis-
são. "

-> "*»*aai-f>35t—<*-
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(66) FOLHETIM

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

2a PARTE
A terrível aventura

-990-

m

Ti jucá F. C.
Eíri regosijo pelas ultimas victorias ijlcan-

çadas pelas et|uipcs deste club, a directoria do'1'ijuca offerecç nos seus sócios, c epccialmen-
te. aos plhyers. domingo próximo, umn mali-
née-eoncertn, em que tomarão parte vários
artistas c senhoritas do bairro onde o club tem
sua sédc.

JOSI2' JUSTO.
¦ *•»•¦» 

Teballlio NOEMIO Oft SILVEIRA
ItUA 0A ALFANUEtíA íà.^Xelephone 611.

_— Nao!... Ella ficou até o fim! mas teria
sido muito melhor que tivesse partido; com
certeza nada disso teria acontecidoI...

O que?... O que?... O que?...Vá!.;; ajude-me a enterral-osl... eu
lhe contarei o caso ao deilal-os na cova...
não posso mais!... O senhor bem pódc aju-
dar-me;.. é um enterro sagrado!...

Então Gérard, cada vez mais nncioso, au-
xilia Corbillard a empilhar os mortos no car-
rinlio ile míio... e a desccl-os nas covas...
pois que não ha outro remédio sinão fazer 9que o pobre homem quer o que contará o
drama que entender!... Eiselj voljios suo
turrões,,. Eiiiuliuente, Corbillard rcsolveu-sc

a falar, entre duas pás de terra...
Foi Fránçois que chegou!... Parece queelle tinha qualquer cousa para mandar tele-

gra.pliar... o a querida moça tclographou...
tclcgraphou... telégraplioit... alô o ultimo
minuto... Fránçois atiravii sobre os boches,
emquanlo ella telegraphava. Elle matou "uns
cincoenta. pelo menos/'!...

Ah! Gérard compreheude a-íorai... Mas
elln, ella, que foi feito delia?...

Infelizmente Corbillard ignora o que oceor-
reu em seguida!... Elle tem certeza de que.liilieta nâo estava na praça por occasião do
fuzilamoutoi <í tudo o qito pódc dizei-... Nem

mesmo poderia dar ao rapaz noticias de sua
mãe, vislo como nein siquer viu Monique na"mairie", nem na janella da "mairic"... O
seu caso particular prendia-lhe toda a atten-
ção...

Ora! elle eslava certo de que também ia
ser fuzilado... e mesmo se confessara no
dura... Ah! julgava tudo acabado deveras,
quando o tio Marécnge viera substitull-o...

— Lá a gente poderia nunca imaginal-o ca-
paz disso, senhor Gcrard? um pharmaeeuti-
co!... Mataram todo o mundo... O "niaire"'
morreu como um herói;, com os seus quatrofilhos!... O pequeno, o ultimo, de sete an-
nos, sobreviveu a todos os outros... foi pre-cjso tres descargas a mais para acabar do ma-
tfll-o... e foi impossível separal-o do pae, no
qual se agarrara pelo pescoço... Pois bem!
senhor Gérard, si eu lhe dissesse que isso não
foi o que houve de mais terrível I... "Ahi
juro-lhe que não, o que houve de mais ter-
rivel... von dizer-lli'o na nii&ha fraca opi-
nião!... Foi quando Tobias chegou... O se-
iihoç conhece o Tobia,s? Não! não conhece o
fobias'.'... Pois bem, Tobias é o zarolho do
("avalio Branco, o cnixeirinlio ile Rosenheim...
tudo aquillo é boche!...

"Os garotos da aldeia caçoavam sempre
delle por causa do olho que lhe faltava..

O maior encanto da mulher ó uma bonita
culis; é um dever tratar dc sua beüeza e
conservação.. Tendes pellos 110 rosto ? Sol-
freis de espinhas e outras impurezas da pe!-le ?. Vinde 110 Institui Physioplasliquc, dit-i-
gido por Mme. Graça, e com o tratamento
scièntifiço ahi nppliendo vos curareis. Os
maravilhosos produetos dessa casa, uma vez
usados, não podem mais ser substituídos porneiihuns outros.

Experinientae o ficareis admiradas dos re-soltados obtidos.
INSTITUÍ PHYSIOPLASTIQUE

Rua' Uruguayana n. 41 — 1° andar
Peçam folhetos explicativos e catálogos dos

produetos.
«fttv»'*»aigaMüt*gjHW3aa

"Pois bem! quando deixaram cxposlos os
cadáveres por toda a tarde, para que servis-
sem ile exemplo, dizie.m elles, 'fobias veiu,
ç npproxiniou-sc dos cadáveres dos quril.ro fi-lhos do "maire". e com os seus dedos de
garras, arrancou os olhos de todos qualro,e partiu com os olhos, rindo como um idiota
e lazendo rolar as bolinhas vermelhas nas
suas mãos!...

— '"Assim elles não zombarão mais dc.
mim! dizia elle; eil-os mais zarolhos do queeu!""Que aeção abominável! Quiz matal-o...
Foram obrigados a agarrar-me; quasi que o
miserável fica de máo partido commigo. Dis-
seram-me que me. oecupasse com o meu ser-
viço e eu cnlcrrei Talbòclic c os filhos, com
n patroa, como o havia promeltido. Que pro-

E' esta a nova directoria da Associação cT9.Marinbciros o Remadores, .1 empossar-se lia
próximo dia 23:

Presidente, Manoel Quirino Bezerra; vice.
presidente, Antônio Manoel dos Santos; 1»secretario, ,loão Pereira do Nascimento; 2o se.cretarloj Messias José Telles; lhesoureiro.Aduzindo Ferreira de Sá; procurador, Fran-cisco ile Souza Caldeira; bibliolhecario. Josó
Virgílio da Silva.

O associado Manoel Quirino Bezerra nãotomará posse do cargo para o qual foi eleito,
por haver sido attingido pelo art. 26 dos es-
tntutos, conforme coiumunicação que nos foi
feita.

Docente da Faculdade o da Academia de Me-},
(liciua. Cuidados especiaes á pelle. Tratamento'
da lepra, syphilis e moléstias venereas.

Consultório,: — Av. Gomes Freire, 99. daí ,'i ás i. Teleplione: 1202. Central. '
•«a**-»

«O Beíja-Flon
Recebemos o numero do "Beija-Flor", re»l

vista infantil illustrada, correspondente A sc
gundíi quinzena deste mez. Está, como sem»
pre, interessante, slieio de gravuras o produ«cções escolhidas.

___ ...m «ma***" ¦» 1

Cerveia Tônica Bier
Muilo nutritiva; rccoiiiiriohdáda pelos módicos ás

nessoiis fracas.
Uncontrii-sc ú venoü cm todas as casas do primeiraonleni.—rnliricii á rua Silvii Jardim n. 17.—Telcplioná

1.195 Central —Mio ile Janeiro,

Io.,
rio.

Não me deixem aqui! proseguiu o mniM-
, Entraremos em explicações 110 cemite-

hssaol 12 o governo prohibc agora que sc bebi
absintho! E' cousa que não devia ser prólilbula íúiscoveiros cm tempo de guerra!"Então voeô não sabe que fim levou .Tu-
liela? tornou a perguntar Gérard, que tremia
horrorisado.

O outro, á vista dessa teimosia, ergueu os
liombros.

Üuçn, senhor Gérard... é preciso ter parciência... só nos falta um para enterrar...
c depois, a gente se poderá ir deitar!... Aju-
de-me a transportar mais esse... Palavra de
honra! que não posso mais!... Meu Deus
Meu Deus! o senhor não reconhece este?...
E' Fránçois...

Fránçois!...
Era rõalniénlc o guarda, 7nas Gérard linha

diffieuldade em idcntifical-o.
Ah! aquelles porcos raaltrataram-11'0

deveras!... O pobre diabo eslá sem orelhas...
12. verdade que, agora, já não tem necessida-
dc de ouvir!

Subitamente, na occasião em que Gérarderguia pelos hombros o corpo do guarda ecmquanto Corbillard seguravn-o pelos pés, omorto pòz-isc a falar:
Si quer ter noticias da menina Jiüiètaserá preciso ir imnicdíalamento á hospedaria

do Cavallo Branco; Sr. Gérard.
X

A HOSPEDARIA Sil.ENCIOSA AO LUAR
A surpresa fez com que. Gérárrí e Corbil-lard deixassem cair,o cadáver que falava...¦

Elles levantaram de novo o falso cad«vei*c depo.silarani-n'o com todas as precauçõesna terra revolvida que o coveiro tirara da,cova enorme onde jaziam enfileirados 04martyrcs de Rrétilly-la-Còte.
Ahi, Fránçois deliberou apreseutar-se nuniaspecto menos mortuario; ergueu-se a meioe disse:'— Logo á primeira descarga deixei-me cair;nao havia sido atlingido... e fingi-me dumorto... A cousa produziu bom resultado!...

Mas nao estou em muito melhores condiçõesdo q\io os defuntos... Que Corbillard me dêum gole de rluim e depois deixem-me morrei*em paz... Vocês dous tèm mais que fazerdo que rezar para mim a oração dos mortos.-Corra ao Cavallo Pranco, digo-lho eu, senhorGcrard I'oi para lá que Uosenheim mandoulevar Mlle. Julieta c o lal Feind deve ir aoseu encontro. "Ambos devem eslar agora lá.iAno perca tempo!" '
— Vamos traiispdrlal-Ò para {fia casal dis-sc Gcrai-d dirigindo-se a Corbillard. Ninguémira ,in procural-o. Cuidarás delle ás oecultas.Corhillnrd nao era somente meirinho, b6-dei; coveiro; era também'guarda do cemite-rio e tinha o seu casebre no canto do portãode entrada; ,
Foi nesse casebre que depositaram o pobreiiniiçois mais morto <lo quo vivo, mas vivonliiial dc contas, o quo cru ura verdadeiromilagre.
-— Todos os documentos foram telegrapha-dos por Mlle. Julieta, explicou o guarda.iMas nao ponde dizer uma palavra maise perdeu os sentidos.
Gérard abraçou-o, pediu a Corbillard quenao o abandonasse o que tratasse delle comtodo o cuidado.
Depois, deitou a correr, pulou por cima do

paredão .do cemitério e metteu-sc pelo cam-
em
aom ue iiuiJCta.

Feve que parar por um momento: alguémcorna 110 seu encalço; elle voltou-se c, le-
yando a mão a espingarda, ao hombro, apou-tou-a para o vulto que galopava.

{Conf/mia.).

ii.uuuau 110 cemitério e metteu-sc pelo ca
po. em direeção ao bosque de Saint-Jeanl 1direcçno a hospedaria do Cavallo Branco.encontro do Julieta.

..', .ill-íli fifai\
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I .UAL DACASAfArtROOS

lu.') l.ii». ilo Kosaiin nú, entre

Snilnniln 
c Avenida

.Tlil/, li.i.i d» Iloinleio 181,
cante da rua ria (loncclçllOi

Aimiihíl .10 nlmoçoi
Mnyoiinniso dc lagosta, lia-

tiejo assiiilo com pirflo de ba-
tiiius, caiu rude pei.se, ns.sordi.
dt- Uai uIImo.
Ao jantar:' Sopa de arroz com mcxill.-i.es
fileis dc garoupa, molho de
cnmarfio, saidlnlias d'ovai' nas
brasa», coelho assado á ros-
qninlia.

Todos os dias ostras frescas,
•¦gostas f caças.

(JaiT.ili-ira der ordem.
Chopp da Manseatica.

r.li.» rafna c.viiie abortas um umbigos e
fal-UM.

Manoel Fernandes Barrocas

s

DINHEIRO 1

EmppoKln-so sobre Jóias.
roupa», fazendas, mclaes,
planos, moveis e limo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TELEPUÓmPl97S NORTE

[Aberto tina 7 horas da
nmnhü ás 7 tia noito)

J. LIBERAL & C.

Compra-se
qualquer quantidade de jo.as velhas

co... ou sem pedras,'do qualquer valor c
(ttulelus du «Monte du Sorcorro.: paga-so
bem, ua rua Gonçalves Dias n, 117.

Joalheria Valentim
Teie-idiuiic OUi Central

ANTARGTIGA
Recebem-se pedidos

e encomineiidas des
tas ítíamadas cervejas
no Deposito árua I.ia-
chuelo ti. 92, (Eiupre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephone 2381 €.

Rlieumaiismo.sypliilis c impurezas
I JD0 SANGUE—Cura segura c cUli-nz

pelo afanado Rob de Sun.nia Salsado
dc Alfredo de Carvadio—Milhares dc
attestados— A' venda r.ns boas ptmr-
mncias e drogarias do llio edos Es-
tados—Deposito: Alfredo de Carvalho

_C- Primeiro do Marcou. Io

; Aos Srs. Veranistas
A Agencia Poslaua, como nos annos an-

teriores, ent-wrrg.i-se de tomar a doml-
tiiio iio^tu capitai a bagagem dos Srs.
Veranistas, e entregar lambem a dúriii-
(.ilio ou. Pelropolis, Friburgo, Campos,
Ucll.i Horizonte, Juiz dc 1'ú.a c Sr.u Pau-
Io, a taxas muito reduzidas e r.or con-
Iruío corn a Central do Brar-il o l.cn-
pold.na, ossini como para us estações dc
águas, Caxambú, Lnmbory, Canibuquirri,
Çttldas e outras, vendendo Indicies para
todas estas estações com direito a aba-

ítimento nos fretes da bnpaycni, o leitos
para os nocturnos du Central c Lcopol-

'diiia.

66, rua do Carmo, 65
Telephone 31-2 Central.

(ILlEIi
Faz-se qualquer po;
arte com cabellos
Ponteado no salão
(MsniiruVe)— Trata-

mento diisunhas
Massugens vil..-alo-

rius, npplitaçãb
Tintura ein cabeça
Lavagens de cabeça

e

tico dc
caido
SSOOii

OSOOO

2SO0O
£Ü$OUO

2S000
Perfumarias finas pelos me-

lhores preços
Salão ciclusivaniente pau.
senhoras Casa A NOIVA, í)6
rua Rodrigo Silva 30, antiga
Ourives,entre Assornlión e
Sete de .Setembro. Telcpiione

1.1125, Central

.MonteiroeCompanhia
ARMADORES E ESTOFAÜORES

Completo sortimento de to-
tios os artigos para ornamen-
lação de salas. Tapeçarias e
.novéis para dormitório, sa-
Ias de jantar e salas de visita.

Preços .sem competência.
Rua da Quitanda n. 29-31

Telephone 1.99S t entrai

Oleo para lamparina
Aroniatol

Ultima novidade americana !
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to-

dos os armazéns." Depositários geraes: Costa
Pereira, Maia & Cia.
Rua do Rosário n. 65

li. tal Fira!
Companliia rt« LoUrlai Naclen.íi

w* Brasil

l'striic.,iV., piiblhii , sub a IIhciiII»
imçflo dn governo federal, íis 2 l|2 o
nos Hi.hhmlon As !l horas) i't rua

Visconde dc !!.,!,..t;.l.y u. -lu

AMANHA
511 — «10'

15:eooSooo
Tor 2$Soo cm inteiros

Dtpols de ar.at.ba
A's 5 horas da tarde

500'- 54-

100:0901000
Tor 8?000, em décimos

Os pedidos «lc bilhetes dn inte-
rior elevem ser acompanhados dc
mais 6011 ríis para o porto do Cor-
rolo c dirigidos ans nitontca geraes
Nazareth & C„ rua do Ouvidor
11. 01, caixa n. 81T. Teleg; LUS»
VEL o na casa F. Guimarães, Ho-
snrlo, 71, esquina do beco dari Cntt-
cellas, caixa do Correio 11. 1.278

CA ri? SANTA RITA

^wBB_> JrflK ** — fl 4__^K_-r
WWM^*_M»»°'_^_}_r

Rua do Acie n. tü.Tciephono 1101 Norte
c rua Marechal 1 rTòriãno, 23. Te.ephono
1.218 Norte.

leio de mm
Em 24 de Outubro de 1916

L. OONTHl-.il & C.
Henry & Armando suecessores

CASA FUUOnD/lEM (867

45- Una Lfllz fie Cam9ss kl
Fa>.cm leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar ds suas cautelas até á
véspera do leilão.

__BB_g>

MOVE/S A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

ALUGA-SE
o esplendido sobrado á rua
Sete de Setembro n. 113, com
tres magníficas salas, próprio

_..u c'ub, escriptorio ou ne-
gocio. Trata-se na loja.

MIE [II
de maguifiques robes
tTEté a d.s prix re-
duitscbezMADAME
de FLAVILLE. Au-
drade Pertence, 20.

Cattete
Teleph. 6060 Central

BENZOIN
Para o einliellczamcnlo do rosto o

dr.3 mãos; rclrescn
i n pelle irritada polu navalha

Vidro 4Sooo. Pelo Correio
Mooo

Perfumaria Orlando Rangel

Elixir de Inliamc Goulart
Com o tratamento pelo Elixir de Irihiime,

o doente experimenta uma grande trans-
icirmaçüo no seu estado gorai, o nnpetite
.uigmonla, a digoslão se inz com laciii-
dade (devido ao arsênico) a cor torna-se
rosada, o rosto mais liesco, melli.-r dispo-
siçüu pura o trabalho, mais foiça nos
músculos, n.a.s resistência ú fadiga o res-
piração fácil. O doe.ilo torna-se llorescen-
le, maia goí-do e senle uma sensação de
bem estar muilo notável.

íim se illu^am t
Com os preparados para a

pelle. Usem sóa PEUOLINA BSMAL-
I'E, único quo adquire o conserva
a belleza da cutis. Approvado peloInstituto dc llelleza de Paris e pre-miado pela Exposição de Milano. Pre-
ço 3S00O.
ünepntra-se íi venda e.n todas ns

j.erliiiiiarias aqui o cm S. Paul...

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

fín.m hoif.
A'3 8 a/4

Orchestra d.. U professores sob a
regência do Arlburo Frassinosi.

Grande ciito da Renial artista de
fama mundial FÁTIMA MII1IS.

A comedia cm um uclo

OS APUROS DE LISETTA
42 transformações em 20 minutos

Máxima celeridade — K^tréa da
grandiosa novidado — O NOVO Fl-
UAUO.prociosa revista cômica em um
acto, c -in musica dc todos para todos.
Personagens: O Conde, A tia Ma-
rianna, O novo Figuro, Tl.eresila, sua
sobrinha, l"ni roclieiio, A professora,
Tres músicos. Epuca indeliaivel —
Trajes da mes.nn ópoca.

Sempre FÁTIMA MIRIS
PAUIS-CüNCEUT, com jogos dc

prot*tidigi»acãn c novos c aUruhenles
numeres. Lu_uosissnua o unse-au-
icèue 1,—1'iumai novidades..

Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
HOJE E SEMPRE

A clògaoto bonhonniòrc da rua Cliiio, 31
Todas as noites, ás ü liorns, suecesso

inegualavel da « Iroupe n conlralada cx-
picssamcnte [.ura Cite cabaret cm São
Paulo e Buonos Aires pelu Agencia Thea-
liu! Inelcza.

LAURAA s.v.i.palliicíi cabareticre
OUETTli (Única no get.èro).

LOS MINEtlVlrlI.
Eslréa dos irmãos FUENTES, bailarinos

hcs|»,-i..]..ics
NINETTE, clianteiiso f.ançaiso.
SILVINA, a BELLA LUZITAKA,

AKLETTE,nerabiaiiut-Potito lllolandaise.

Brovemoillo — Novas eslrúas.
Variado corpo do baile sob a dirccção

do prolessor PAULO.
Orchestra de tziganos soli a diròcçfio

doproiesíor Prasilcjrb ERSEST0 ciEUY.

M»<i3»ii^W!f.i;)^iffiMl I Rltl MtWi l kiriti rtttp.ls, UuIIn, Pt-|.niiUfs
«um MIS.O .inUTilI, IIU, COHfi-Sf Urs, lnxâouccí.-
In.lr • Inutinirrllir o s«-e OhArHII 6HAN7KAUD 1

pA CASA NIPPON J&
h% «UA 90NCALVII OIAI ^_ JRU

AT ^—m _»/ mWm ^^~^'_n----^-----_5_S_USJ_U Ni

nSÊ\ \ '¦

ESPECIALIDADE 0 M
Leques e objectos para

presentes
Participa a VV. EEs. quc
já chegou o precioso

OLHO DE CAMELIA para o
cabcllo, assirii como grande c
variado sortimento de LEQUES
c outros artigos de sua espo

cialidade

Bronzes. moveis de bambu,
cortinas e transparentes, por-
ccllanas. xaião, brinquedos c
todos os produetos da indus-

trià japonezaA. de Souza Carvalho
Telep. C. 55íi —RIO

mm i

KL* ^WTí&>- "53

SOCIEDADL klO GRAMDbNSE Dü SORTEIOS"CIJlll PARISIENSE"
FINDADA KM ií)12

Capital rcalisado Rs. 3oo:ooo^ooo
(Auti.risarla a f.iní-ci.innr cm toda a Republica)

Cannueírbs: r.AXCO bO COM.MEHt.lO HF. PORTO ALE-
GIlEc BASCO PELOIENSE

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Mensaes - ContribuiçAo 10$000

PEÇA ai PRÓS/ ECTOS
Rua da Quitanda ri. 107-» I? andar

RIO PE JANEIRO
AGENTES—Acceitain-se, desde que apresentem'joas referencias e fiança.

s
Grande deposito e ofiicina de moveis e col-

choaria, tapeçaria, (ouças, etc, dormitórios es-
tyjo aüemão, uliirna moda. 500HKK); mais barato
que qualquer ouípa cass: saias de jantar, 53o:j>;ditasde visita,
cstylo de grande cnciio, dc 130$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 6o$ooo. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; LtOãO dOS
i\.ares na rua do Passeio n. líO—(Largo da Lapa).

adquirida ou hereditária cm todas ns
manifestações; Uliçumatismo, Eczc-
ma-, Ul.reras, Tumores, Pores museu-
lares « ósseas, Dores de cabeça no-
clu.nas, et:, c todas doença-1 resul-
taiitcs do impurezas do sangue,
curam-se infallivelmenle com o

Único que com um só l.as.ro faz desapparecer qualipier rnnnilcstação. Uina
colher após ns releições. E.u todas a.s pharmacias;

lityl
A NQTRE°DAME DE PARIS

dras-fles siaMou em todas as
senões a preços sem prece-
O Jlclna de costura e taUlear

pour âames

Poderoso tônico dos nervos e do cere.ro
Gottas Phy&iolcg õâs Silva Araújo

Guaraná-lodo-Kola- Arsênico

ESCOLA HOR1ÂL
O Curso Normal de Preparatórios, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actualmente o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades re-
duzidissimas e a cargo de distineta directorá e completamente
independente do curso de rapazes. •— Uruguayana 39,
I" andar. — Informações de 14 ás 19.

EXTE<.IMATO MAURELL
FUNDA Dc. EM 1908

m w-wiai-—< ¦ i»— -Hi.———mm

Director o proprietário: - DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nooturnaa

"URSOS DC PnCPARATORIOSi- GURfiOfJ INTCRMEOIARIO
C PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JOXO lltl.KII.O. lonlo do Collenío 1'o.Iro II, portiiBiio». Ur. AUTIIUH TlllltF.'

lent.i da Collceio 1'etlro II, inallieuiiiti.-a, Dr. UÀSTAÜ IU «II. lento du CiilloRio
1'c.l.u II, rranoeto l.i»t..rla iinlvenal. Ur. MIMUiS Ul) ai.i l vil, Imitu du Còlleglò
Pedro II, latim. Dr, JOSI-,' MASIIiANCIOI.l, uuilleo nuiil ila Kauuldado do
Mo.llülnit, Iráncoí. Dr MANO 1,1, IMiltlílIlA DA CUNHA, conliõ^Ido prorocior, physica
c cilindra PnifOMOr (UNHO .M0M'0ltll.. da llui\.....id,..l.. do Pcnnsvlvuiiiii, t.n.f
!t.M|.lii,i o iiiple». (iswaI.Iki bOAVIiNTllUA, medico c director do Kxtcriiato,
ii.atl.ci.iniii-.i c hisioria natural.

Rua Sete de Setembro, 170

CASA MORENO
1044, RUA DA BAH.A, 1044

(Bello Horizonte)
Proferida pelo nxrrio Sr, Dr. I.ihunu Silva, Icnl.i da Fa»
cu.da.ln dn Medicina dn ile.Io Horizonte, iii-p.nr dc l».m inon-
tiniu otflcina para rohdfrtuB da oniln» c pir.co-no2, e avia

lambem (lU.lIquor lOC.flIil
—MATRIZ Nu ul(J»>I- «JANEIRO

i,]2, rua do Ouvidor, i,|2

Ca»a cio JulIío
A' BARATEIRA

Sem competidora!!

33 e 34, Avenda Mem de Sá, 33 e 34
Cama- inarquczas da i, r. c C palmos.' desde 2.1S "."..->
Ditas Tlistoii do 4, Do'0palinus..... -¦'-'.'•. -M>
Ditas ilc.cicança, com grades 128 -Ido
D.Ias de vento CS a US
Pitas paulistas,com oslm.lo....' 0» "u$
ColcllOCS de crina, do h, 5 c 0 palmos 16§ 2ô*
Ditos do ci.pim.de 4, 6 o 0 palmes.. <ib 10$
Toilcltes-ciuninodus de poroba f.OS HliiS
('..íi.r-.a-vo-tiiliis A~i% 130$
Guarda-.üisacas, de peroba...,.,...,. 1C5S _Ui..S
Musas ue cabeceira 2S$ 'ò'>%

w RACAHÔUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para os Con.vale_cen.te8, para oa Velhos
e para lados et que precisam de .c-rliiicantos.

18, F;ue des Ssinta-Pirea, PAUIS e Pli»rmacia«.

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheuniatico
Energil depurativo agradável

_______ Rei dos taxativos
ij~5g~~~| Grande remédio tia mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

&v**

A* venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. e Araújo Freitas & C.

ESTÁ: CÕINSIIPADO? -l.

^a ; ^ESFRIOU-SE ?

Gaíilima
"'¦< ¦¦PRÉÇÒ DE 1 VlbRO R* liüOO
VEMDÉ-SE EM TODAS, AS f?i-IARMACIAS

LAÉtÕRATORIO HOMG-QP^flCO AÍBERJO iOPESAC:
; RIO. RUA ENGtMIiii Dê CÍtN fRO 26 MO

Curso Normal de Preparatórios
As tuílas deste curso, vanlajosamcnte conhecido pela PONTUALIDADE, ASSI-

DUIDAUE E COAIPKTENCIA de seus professores, funecionam com a máxima re-
gularidadc.

Corpo doconto: Dlt. CASTAO RUCH, DÜ. MESCIHK, DP.. E. GE DA-
DAP.Ó, DI!. OLIVElflA DU MENRZ.I3S, DR, ItlJV PINHUlltO, prorossoros do Exter-
nalo I) Pedro II: DHS SEHASTIA'0 FONTES o AUTItAN DOÜItADO, professores
da Escola Militar"; I)K. HENRIQUE! DE AllAÜ.IO, e Dlt. IKIlNANDO SII.VKUIA,
ttocbiit.es da Escola Normal; DU. PEREIRA PINTO, professor do Collegio Militar
Dlt. AUGUSTO ANESI; aiitor de.valiosos Iriil.alhiis didaclicos; o outros. t

Aulas praticas de SlATHEMATÍCA e CIHMICA. Dous pro essores para o estudo do
uma mesma lingit.i,iun da parto tlieoricu c outro da piatica.As notas do uulas são
polygrâpliiidns. Mèasal.dados módicas. Cursos DIURNO e NOCTU11N0.

Aulas do repetição para os nlumnos que se malriculuieiii e.n atraso.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAYANA 3Í)
-• andar —JURUENA DE MATTOS, profossor e director.

Cliapéos dc sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
sc na CASA BAUDOSA, praça Tira-
doutos n. 0, juntou CainisariaPro-
gresso.

N. B. — Nesta casa cobrem-se
chapéos c fazem-se concertos com
rapidez c perielção.

Maison Cié
Chapéos chies de verão

a 15^000, i8$ooo e 2o$ooo.
Avenida Merri de Sá, h. 20-

A—Telephone 5.753 Central.

CAMPESTRE -
Ooríves 37, Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Vatapá de badejo.
Mayonnaisé de garoupa.
Sardinhas ú poveira.Ao jantar :
Alarreco á brasileira.
Bolinhos de bacalháo.
Succulenla peixada.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Bacalhoádas.
Sardinhas nas brazas.

Preços «io costume

PAL..C8. __g__j__gjfô
CYCLO THEATliAL DRÀSILElIlO

Grande companhia VITAI.E
HOJE-A's8 3I4 —HOJE
Ultima representação da celebro

operem em ires netos

U DUCHLSSA
DEL BALTABARIN

Os p incipáes papeis pur PINA
GlOANA, ITAI.0 liEllTI.Nl, CARIO
CIPRAKDI n MARIA LUIZA GlOANA.
TOMA PAUTE TODA A COMPANHIA

RjThetcs ú venda na Ave-
ilida Rio Branco ... 138

Tulaiihono 5T:i, Contrai, casa Lopes,
Fernandes o & C.

Amanhã, primeira reprcseritaçuo
da opcrela—CASTA K17.AA.XA. Grando
suecesso da companhia em S. Paulo.

Sabbndõ.réprise da ope.otu—ADD10
G10VI.NE7.ZA.

A scg.iir-CINE.MA SlAlt e CIIAM-
PAGNE-CI.Uli.

THEATRO MUNICIPAL
3— RECITAS DE DESPEDIDA-3

DA COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

Lucien Guitry
Com as scguinlos peças:

LE TRIBÜN, de Paul Bouiget—MADEMOISELLE DE
SE1GLIERE. de Jules Sandeau—LA CHATELAINE, de LA
Aliredo Capus.

ESTívÉA, SEXT4-PElr.A, 20 DO CORRENTE
Com a peça de PAUL BOüllUET

Na Casa ArlUur Nujuliiáu, Av ..ida Itio Branco ... Vti, ucha-se aberta uu.u as-
signatura para essas tres récitus, aos seguintes preços:

Prizas e cumárotes do Ia, 7u$: iramitiotes do 2", 30$ ; poltronas, 12$ ; bulcões A
u li, lií ; outras lilás. ti$0Üu

Preço- avulsos : Frizas e oa.iiitrotes de, 1» 8.1^ ; ditas de 2», 3Ú.? ; poltronas,
155 ¦ balcões A e D, 10$ ; outras Idas, 0$; galerias A e D. 3$ : outras lilás, 2$UQl)Ü.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia do sessões, do

Eden-Thèatro, do Lisboa
Empresa TeTVÊÍrTmARQUES

Gorònriii do A. Gorjão

HO.TE HOJE
Duas scssüos— Duas—A's 7 3/-1

e 0 3/-1 da noilo
Dous imponentes especlaeulos'' com

a celebre, querida e popular revista-
laniiisia em dous uclos o oito quu-d ros

Êxito brilhantíssimo dns artistas
CARLOS LEAL, HlvNItlQUE ALVES,
JOÃO SILVA, LUIZ BIUVO, AUGUSTO
COSTA, I1EUTHH BARON, MED1NA
DE SOUZA, ELISA SANTOS.MARGA-
RIDA VELLOS e TINA COELHO.

Tom., parte Ioda « i-ompanhia
G.iuidiosos efleitos de luz. A re-

vista .ia cleetiieidu.le.
Scehaiios .niiiuvilliosos. Guarda-

roupa deslunibranlc.
Amanhã—0 DOMINO'.

LOTI-RIA
lll!

S. PAULO
Uaruiithla riclo governo do

cttado
V

Sexta-tclrá, 20 do corrente

_o:oooSooo
Por i$8oo

Bilhetes A venda em todas as
rnsns lotericas.

CALÇADOi ui
Travessa S. Fran-
cisco de Paula 38

—-«oi —
II' a casa que sempre tem

novidades cm botas c sapatos
para senhoras c meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

V.TRAUX
Gelatina colorida para vidros

a 1^500 c _$ooo o metro só
na Casa Santos, de papeis
pintados á rua da Assemoléa,
48,—canto da rua da CLui-
taiula.

Cunlro dos Cliauíiours do
lilo de Jaunlro

Sede : Rua da Quitanda n. 6
Assembléa geral extraordina-

ria cm 20 do corrente ás 20
horas.

Ordem do dia : Interesses
sociàes.

Rio, 18 de outubro de 1916.
O 2° secretario,

José Alves de Mesquita.

t Finados t
Grande, variado e lindo sor-

timento em coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
e ornamentos de túmulos. Ven-
das por atacado e varejo. Pre-
ços sem competidores.

A Fabrica de Flores
Viuva Pinto Gomes

3S, Rua Luiz de Camões 38,
TELEPHONE NORTE 2127

I MAJESTIC |• Charutos finíssimos feitos ai

Imúo 
com superiores tabacosI

de Java, Havana c Bahia. I

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva,

n. 42—Io andar I

Casa especial de bordados, plisses etc.
Ruadòs Ourives 11. 1.'!—Sobrado

Pont ;i jour e picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas finas e borda soutache
em pé.

Malas
A Mala Chincza, á rua do Lavradio

ri. 61, é a casa quo mais barato vendo
visto o grande sortimento quc tem; chama
a utlenção dos Senhores viajantes.

((

PANELLAS DE PEDRA

MINEIRAS»
DELICIOSA COMIDA

Obtem-so cozinliando-a nas nfamadus
pnnellas do pedra «Mineira a Deposito :
Bazar Villaça.— 12(1 rim Frei Caneca.—
Loucas ferragens, tintas e trens de co-
zi.iha por menos 20 •[. que nas outras
casas.

Feita da Penha
0 nhiiIxo-AUianftiluj noilornlnitò. .,' .1.1

conduto, dlilrllitllra pur sou.. \nt In- du.
tini dn* i.iiijiiiilliitá .'-ui-|íi- . HiiAi,..',,
a •IIIIAIIMINA.. l.u nr.nlnl .In Penlm,

A'- !'• lii.rnH, e.n frente A -¦ ...,:,i .1.
Inniiiiila.ln, uma commUiQo.lolorna I1U1
awvU inu 11.v¦.'¦ '1. dentro uu <|.ml .«
B>linr,i .nn prmni 1I0 Ilh.u.iiA- t.mdn
na parta axturior c.alpim .luitn cento.
nn».

A» poilOAI quo i.p.cei.ii.rcin bllliole.
de i.lii mi .1.. v.il.l.i da i.ii|...i.l|..n i.mi oi
trc« tliuiei curtoipuiitlniitei .1 qunlqiicrIm iluai roiilenni «.. «.|.í>rA.i um ehenue
1.1.. durA .1 rcllo a vnrtna nurnifiii do .1..
iii.lif.i-. nu illralimlna»; nn ba.ri.cn.!«
«un nrólorencla,

A pnrruf.i liicrnilfl arhu.su depoilla io na
A»íocIuçQo de luiprei.»!..

Canabralima

Tell's Bier
A cerveja prelcrida pelas Se-
nlioras (leve e suuduvcl).

Introduzida no l.rnsil dendê
1865. Premiada na Expòsiçfin
Universal dc Paris em 1880
com MEDALHA Di! OURO,

Baa Rlaotane.o 92
•ntisa Cervejaria Lorroí
TELEPHONE 236I

El il
OrpaiiifiiÇlio dn umi tucicdndo -lc prn-

fflfRoie< c instrnctoroí dn Esrnla Milluir»
offiolno»'do Exercite, Aulas Cinccionan-
di. ili-olir ',.,|i>.'OIT.' te. iiii'ii<.;lid.'i.|. ¦ ...
üonveii. Rua Arcl.iiH Cordeiro o. 'Vf.,
Mcyor c Iodos os Santos.

Vendem-se
Jóias n preço» iiaiatijbinius : ua

rua tioiiçalvcs Dias 87

Joalheria Valentim
Telcpiione ti. P!M — Central

DENTISTA
A. i.n/ics fiitictro, cirurgião elenli»»

la pela Fnculdado do Medicina .!., ilio
.lc Janeiro, com longa pratica. Tralia»
lhos cjnrnntidos. Consultas dinrii.inc.to.
Consulloriu, ,-ui. da Quitun.la n. 48.

MOV EIS
Aluga-se por preços muilo

reduzidos qualquer quanti-
dade dc moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; ú
rua Riachuelon. 7, Casa Pro-
gresso. av m
O maior e mais Importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

Inação da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clcctrlcos.
Freqticncla nnnunl «le ÜO.000 clieu-
es. Diária couiplctu, a partir de

I0S00Ü.
liiid. Teleg. — AVENIDA

Itll) l)lí JAMÍIHO

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

THEATPi RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

o Tournéo » Cremilda (POliveira
HOJE =HOJE

A's 7 !/í em ponlo

MOCIDADE
A's 10 lioras

ULTIMAS REPRESErNTAÇÕES DE

li [1111,11
Brilhante creação do CREMILDA

D'0LIVEIRA.

Amanhã, íis 8 o 10 lioras-Primeiras
represcntaçõos da comedia ingleza, dc

Pinero

MENTIRA DE MULHER

Unema Theatro S. José
Empresa Pasclioal Sògreto

Companhia nacional, fiuulndn 0111 1 de
Itiilio do 1911—Direeção sceniea do
netor Eduardo Vieira—Maestro direclor
da orchestra, José Nunes.

"^A maior vieloria do theatro popular
HOJE—10 de outubro do 1910—HOJE

Trei sessõos — 7, 8 3/4 d 10 1/2
Grandioso cspeclacuio coiiimemorativo

do meio centenaiio d., magniflea revista

0 PISTOLÃO
Exilo extraordinário do novo quadro —

DE RELANCE...

0 cspeclacuio começa pela exhibiçà.
de úhns cinematographicos.

Amanhã, rícita des autores d'0 PIS-
TOLÃO, com um altralicnlc programas.

Sabbado, « preniière » dn peça curna-
valesca — 0 CARIMBAMDA, do Annibal
Mattos, musica do Arcliimedes de 011.
vera.

CABARET RESTAURANT DO

ChUB DOS POLÍTICOS
RUA DO PASSEIO N. 78

0 mais chie e elegante desta capital
Rcndez-vous du elite carioca

ARTE.. MUSICA.., FLORES

Hojo,imponento csoiréen em quo tomam
parlo os mais distinetos artistas chega-
dos de Buenos Airos, sob a direeção do
elogunto cabaretier brasileiro JÚLIO MO-
RAES (üniéi. 110 gonor..).

LA TROVANA, cantora à diction.
LA NINE1TE, sem rivnl cantora francoza.
LA IBÉRIA, a rainha do baile hespatihol.
LINA DORIS, cantora frunceia.
IRMÃ MORA, a graoiosu cantanle ítalo-argenlina.
BELLA AMÉLIA,coupletista hespanhola.

Artistas contratado" expressamente pelaEmpresa PARISI-MOLINA.

A mni< harmônica orchestra de Izipa-uos.sob a direeção do populur P1CKMANN;

Drevemente-Novas esticas.

CASINQ-PHENÍX

THEATRO PEQUENO

Único theatro por sessões que fun-
cciona na Avenida

"-_

HOJE: =HOJE
Duas sessDes—A's 8 e ús 10 horas

A comedia do Da ITors o Caillavett

ENTRE A CRUZ

(LXNE UE ÜUajDAN)

/ n

Unhas brilhantes
Corri o uso constanto do Unhólinp, n»

unliiis adquirem um lindo brilho c ex-
rcil.r.ilc cor risada, ip.^ não .lesappnrcce,
ainda niesnu. depois dc lavar ns mãos
diversns vozes. Um vidro, l$;'.00. Re-
iiicllo-se pelo Correio por £2$000. Na
jA' (lanara Grande», rua Uruguayana
n. 00.

Líquidos e comestíveis fino .
0R4ND BAR E ROTISSERIE PROGRESSE

Largo S. Francisco de Paula, 44
TELRPHONE 3814 KJ-OH.TÍB
•losé Miíjueiz. iJoiningue-

0 innis confortável salão, llvgicnica
cozinha

«,» Menu
Amanhã a almoço:

Mnyonniiiso tle rolmlo.
Siiladrt de bacalháo".
Soupe á l'oig'non.
nacalhào A biscàinha.
Tripas á moda do Porto.

Ao jantar:• Suecesso!...
Lagarto dc vitella nu purée.
Frango (x Cenlil Pastora.
Iioiiniios ile bacalháo ao tomate..
Secção de frutas iacticinios, c 'rios dí

Pelropolis,
Assados para viagens.

Príxuorosa gamfeífa

:¦•-¦!---**••' r«^m«fef-<ígi_a«_IWI ~K~~ a-j^^*-^-w^j_t<fcjW«^j<^^


