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fc DYNASTIA DOS
braganças

Custou 134 mil
contos, em 81

ANNOS
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O GOVERNO MARECHAÜCIO
SBANJOU, APENAS EM

QUATRO ANNOS, CERCA DE
700 MIL CONTOS

JL E
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Com d ruidoso proesso em que foi ciivol-vido o Sr. Dr. Paulo de Frontin, voltòu-sco falar nn responsabilidade dos governos c«le seus nltos füiicclonnrio"'s quiuido dispor-sem o fortuna publi.... Pouco importa, nfi-

nal de contos, saber si os «pie a dispersou)so locupletam ou não dlreclnmonle do dl-iihcrro do Noção; desde Cjuo esse dinheiro
desapparccc, pnra rtppl-o vão sc arrancar
«Io povo novos contribuições, como sc daráau. anno próximo, que Ino sombrio sc oh-núncio. A responsabilização dos perdulários«lo Thesouro devia ser feito, portanto, em
qualquer hypothcsc — quer elles enches-*icni os seus, quer enchessem bolsos alheios,

Nado disso sc faz. Os governos succcjlcm-f, acobertando sempre os desregra men los fi-limoeiros praticados pelos antecessores. O
Congresso não so sciuc com força moral
paro promover ti punição: primeiro, porqueé, quasi sempre, um grande collabornuor
desses desperdícios; segundo, porque os oi-
litniles enérgicas são incompatíveis com a
politicagem, que assegura os reeleições, a
conservação tias propinas, a manutenção das
situações confortáveis.

I-'oi, entretanto, baseada em cálculos fi-
nanceiros que sc fez principalmente a pro-
pagnnda da Republico; que os políticosacüiacs estão levando ao ullimo gráo de
ilcsmprnlisoção. A legendária travessa do
Barreira ouviu as ffilbreçaçõés dos grandesbrãdorcs republica liou, \erbcrondo os gostosfcolossoes do família imperial. A dotação
dc D. Pedro II era tio .SUO contos.— Vejam a barbaridade que esse algoris-
nio represento ! Oitojcntos contos por onno
só para um velho aionnrcho escrever mãos
ycrsoj I — bradava possesso um elos gran-«lès propagondistos.iS nindn depois tle proclamada o Rcpi>

_ em 1800, o Sr. A. ¦). S. Botatogo
ínzia imprimir um livro interessantíssimo e
Jioje muilo raro, fazendo — O balanço da
dnnastia. Nns paginas d.'sse livro enusticam-
fie com ferro em benza os desperdícios, nssommas fabulosos, os disparates financei-
los dc todo o gênero que eram praticados
poro o manutenção dns Brogonçns. O Sr. Uo-
tofogo começa o seu curioso trabalho dc pos-
qiiiza Uo anno dc 1808, quando D. João VI
chegou no Brasil, c vae precisamente até 15
eie novembro dc 1SS9. li' um balanço com-
jileli), cm que sc encontram com rigor in-
cluidns todos os despesas produzidas d ire-
cia ou indirectomenle, pela fi.milia reinante,
E' assim, por exemplo, que figura uo exer-
,.— ___=__;¦-—-—-——-S^-._,^^„„„...

blico.

ciclo de 1809-70 a verba dc 450$ "com a
collocação da estatua do Imperador nu Aca-
demia das Bellns Artes".

Reunindo pacientemente Iodos essas cifras,
o Sr. Botafogo chegou a apurai' que a dy-iioslio dos Ur.igiinças, ilo chegada dc O. João
VI nlé á proclnmnçüo do Republica, custou
ao Brasil a imporlouto sommn de

134.577 :C66^41

Entretanto — ai dc nós I — bastou que a
Republica tivesse um n:ó„ governo para quefossem cruelmente esbanjados; chi uni pèi-iò-du de ijiinlfo nunos, cerca dc

700 mil coníos

ou quasi seis vezes*ninis do que nquelln Ire-
mentia cifro.

hTlectiviiincnlc, os cálculos móis ocoubados— dados precisos não existem, nem podemexistir — dizem que não foi menor ilo uneaquella a soturna colossal que o quairiennioHermes dissipou. Só em armamentos c ma-
teii.il pnrn estradas tlc ferro, elos quaes a
maior parle, a quasi totalidade, foi ãdqui-
rida em pura perda, o 'fliesejuro despendeu
105, inil contos. As viJlas proletárias anda-ram por muilo mais tle. Ii0 mil contos. A
Central consumiu quasi isso,,' Os contratos
da Ride Cearense, tio Bãliinna c outros ob-sorveram cerca dc 1-0 mil contos — -00
mil foram empregados nos famosas revisões
dc contratos, que 

'lauto 
trabalho dão ainda

e por muito tempo ainda drirão no governodo Republico. Só., ohi estão perto elo 550
mil contos. Calculando-se põra outros esbnn-
janientos, que tèni fatalmente de cscop.ir oo
compiito, 150 mil contos — o que nada tem
dc exagerado — chegamos aquella cifro, quenos permitte affirniar que

o governo Hermes gastou.:i

quatro annos quasi seis vezes

o que foi despendido, em 81
annos, com a manutenção da

dynastia dos Braganças,

E é esse formidável dispendio, é essa ele-
lapidação do fortuna publico que está e fi-
cor,í impune 1 E' triste; mas 6 verdade.

,0 esforço dos servios para a conquista
de Monastir

Desmentindo uma noticia
pérfida

LISBOA, 31 (Havas) - Carece Ue fun-
(lamento, ao que dizem os jornaes, a no-
tteia de terem chegado 4 França vinhos
portuguezes falsificados.
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t T.ONjj.IlíS, 31 (A NOITE) — A« oucraCões
jc. frente ela Macedonia tomam novo incremen-

to. E' fora de duvida
___' . ;'- 

'."¦ 
que os duas frentes dc

guerra nos Ualltnns, a
da Macedonia o a da
Dobrudja, entraram
numa nova pltase que
visa especialmente o
castigo da Bulgária,
por um Indo, e por ou-
tro o ollivio da Ruma-
nia, conlra a qual os
tcuto-bulgnros cm pre-
gam os maiores çsfor-
ços.

Esfc facto í, aliás,
reconhecido na própria
Bulgária., Um despacho
dc Genebra para o "Ti-
mes'' informa quo o
chefe do gabinete bul-
garo, Sr. Kadoslávòff,
entrevistado, declarou:"Não devemos, por
eniquanto, envaidecer-
nos pelas victorias da

O Sr. Hadoslaoóff Dobrudja. , Devemos,
antes do tudo, nenute-

lar ;t nossa situação nn Macedonia, Devemos
olhar paru a nossa fronteira sul, principal-
mento para a região de Monastir, ondo os ser-
vios, auxiliados pela artilharia franceza, lufam
com bravura,

De-sde que os alliados Prom6'tteram aos ser-
vios não descansar eniquanto não reconquis-
lassem Monastir pnra trasformnr essa cidade
çm capital provisória da Servia, que as tropas
(ervins lutam com cnlliusinsmo o valor,

O nosso dever, portanto, é continuar « of-
fcnsiva no norte contra a Kumania o defender
fi nossa fronteira no sul com a mesma k-uOcl-
nade quo até agora tivemos."
.Uma victoria dos francezes

LONDRES, 31 (A. A.) - Tendo cessado ele
algum modo o mão tempo, tão prejudicial Asoperações militares de avanços, recomeçou nos
tfalkaiis o offensiva dos alliados, tendo os frou-
Oézòs atacado fortemeiilc a oeste de Renal), quefioa Cm território servio a sudeste dc Monas-
tu-, ns linhas búlgaras.

O combato foi renhido, cabendo a victoria
nos francezes, que oecuparam a» posições dounmigo. i

Inspirações do estômago
Toda gente, que viajava nos trens da Cen-trai, ha poucos annos, se recorda do restau-rant de Lafagelte.
Lafauelte é o'nome. da estação de Queluzde Minas, a cidade das violas,
Uh-se "viola de Queluz"-; como se diz

queijo de Palmara", ou "faca de Soraca-i'(t , ou' "goiabada dc Campos", ou "cigar-
re? de Parbacena",

São associações de nomes já eslercolupa-dos c que não necessitam de explicação,
E que não vêm lambem ao caso.A particularidade do restaurant da

faijetta era evitar, por meios
que o freguez jantasse

La-
subrepticios,

Quando o trem chegava á estação, o pas-sageiro já estana avisado de que havia umaparada de vinte minutos para o jantar.Esfauuadqs, com o estômago sacotejado
por um dia de trepidação no comboio, cor-riam todos ao restaurant a sa sentavam ámesa redonda." "jlíesa redonda" de holcl, como se sabetoma esse nome por ser rcclanqular. 'òçrvia-se uma sopa elevada á temperaturaae duzentos grãos.Eniquanto o viajante empregava todos osmeios conhecidos, inclusive, o do sopro, pararediml-a a temperatura supporlauel, o donoda casa contornava a mesa, recebendo o pa-gamento da relação. "

Um quarto <U hora se levava na lula paraacalmar a sopa.
Mal eslava esta ingerida, soava a sinelaavisando de qne se approximava a partidado Irem, e os que ainda Unham tempo deengulir uma batuta e uma colher de arroz scpodiam dar por felizes,
Foi nestas çircumstancias iue conheci oespirito pratico de Solão Bechimol.
O Solão recebia a sopa e punha-a de lado.Emquanto os outros commensaes queimavamos beiços, sopravam a colher, elle devorava,

com uma tranquillidada compatível com âangustia de tempo, o arroz, as batatas, a car-
ne, as azeitonas, tudo que encontrava dentro
da sua espherà dc influencia, islo é, ao ai-
cance da mão. Quando o trem apitava, elle,
já de pé, sorvia de um irago a sopa, reduzi-
da, pelo lapso de tempo, a uma temperatura
ioteravel, e partia satisfeito.

On quasi.
Este methodo divulgou-se e os hoteleiros

entraram a eorrigil-o, propinando as batatas
aquecidas ao rubro, cm vez dc frias como
antes.

Mas onde a gastronomia do Solão lhe in-
spirou um expediente notável foi em outra
c.irciimstancia, que. será narrada em tempo
opportunoú i

.ia. (IlilÉ
O recente acordo eujrd Punuio e Sontn-Ca-

tariiio tem levantado um certo numero do
duvidas acerca dn sun cnnstitucloualidndo.

Nòo ó quo ninguém deixo do reconhecer
a imporia..eio do ato do .jiczidentc d.i Rc»
publico, nòo ¦'; mesmo que ninguém lhe rega-
leio louvores. Ho, porvni, quem censuro purao simplesmente a fórum quo lho foi dada
o hn quem n tome como uma raiib) paiaaconselhar, achando quo foi uma iucoiutitu-
cional idade, inconsiilij",'3iiO'.id:iiles nuiins,

Toivcz, entretanto, os críticos tenhoii. me«l
nos razão do quo lhes parece. O cazo a queagora o Dr. Vcnccslou Urn» deu remédio
nòo eslá cxotoniente em nenhuma das hlpô-
tezes citados pelos que o censuram.

O nrt, 1" da Constituição di_ «pio os Es-
todos podem subdividir-se ou desmembrar-
sc, preilzoinlo pura isso u nqulcccncin das
assembléias estaduais em duas sessões con-
see-ulivos e ,a aprovação do Congresso,

O art. 05 declara quu os Estados podemcelebrar entro si ajustes o convenções sem
caráter polilieo. Esses ajustes precizam ser
aprovados pelo prezideute da Republica (or-ligo '18) c, quando nstlM o cumprir, pelo
Congresso, que c quo:n rczolvò definitiva-
mente sobre os limites dos Estados (art. 31
n. 10).

O acordo entre Paraná o Sonln-Cola.-ina
mio sc oel.a bem compreendido cm nenhuma
dessas hipólezcs.

A Constituição parliu da ideia dc que a
noção estava dividido cm '-() Estados c um
Distrito Federal. Eslipulou então que, si
fizessem acordos de qualquer natureza paromodificar tal divlzão, as modificações segui-
rio.n unia certo marcha: votações sucessivos
pelos Congressos estaduais, aprovação pelo
prezideute do Republico, aprovação peloCongresso, Mos n primitiva divlzão, essa,
ficou independente dc todas as normas pre-scritos nos orls. .1", 18 c f>5. Ela foi esto-
beleeida desde, as primeiros linhas do Consli-
tuição, no nrt. 1", que define a Noção Ura-
zíleira como o união "dos suos ontigas pio-vineios" c volta lio art. _" o declarar quecada nina "das antigas províncias" formará
um Estado,

Quais fossem, porem, o "antigo pròvln-cio" dc Saiilii-Cnlorino e a "antiga provi..-cia'? do Paraná era exatamente o que ambas
já disputavam o esse tempo. O Jitijio subiu
ao Supremo Tribunal, cm vi) tudo do nrt. 50,
C teve umo solução final, sobre a qu:tl nem
os Congressos estaduais, nem o prezideute
do Republica c o Congresso Federal, nnila
tinham que dizer. Mis esso .sentença achou
dificuldades dç apli.:.içfti). Os dois li.ilados
interessados uo cazo c;mvlcrani cm recorrer
o um árbitro, Escolheram o Dr, Vôiicéslnii
Jlroz, não porque ele fosse o 'prèzielcnte do
Republica, não pclu menos nesse coroler.
Escollicroni-n-0, porque fiaram da sua nu-
parcialidade, h, quando ele deu a sua sen-
tençií, conformaram-se com ela.

E_s,-o sentença não entro cm nenhuma d.is
hipólezcs do art. -1". Nenhum Estado se dos-
membro, nenhum aunexo território-, dc ou-
Iro. Fixam-se, por iiir.o sentença orbitioi,
quais os limites dos /htígas movixcua do
Poroná e dc Sonto-Cotiiriiia.

Do veras, a- examinar os couzas ele perto,
a Constituição não previu o çazò atual! Elo
partiu da preliminar dc que o tçrritòci.4 ni-
cional eslava nitidamenle demarcado entre
20 províncias c um município neutro. Oro,
isso não era exolo: muitas das anligiis pro-
vineios disputavam parn saber quais os seus
Verdadeiros limites,

Não sc compreende bchi que inter_-cnção
poderio ler nessa bipóteze o presidente do
Republico — no seu caráter ele prèzielcnte —
ou o Congresso Federal. Podiam eles exijir
que Sanlo-Cnlnrinn reclamasse poro "a an-
ligo provindo" do mesmo nome mais ter-
ras do que oceilou pelo laudo do árbitro ?
Podiam querer que o l-lslado do Paraná de-
clarosse que era maior ou meiioi- do que
eslá na sentença, com que se conformou ?E' absurdo.

Si oinanliõ qualquer dos Estados quizer
ceder a outro um ccnlimetro quadrado do
seu território — do território que incontes-
tavelmeiite lho pertencia em 24' dc fevereiro
de 1Ô01 — preeizará seguir a marcha que a
Constituição indica, Mas o que se acaba dc
fazer ó o determinação do que devia ser o
territorip dc duas "antigas pvoviucios" na-
quela dalo.

E' pozitivamentc umo cotizo de quo a Con-
sliluição não cojilou e para a qual nãô dei-
xou normas, porque partiu ela preliminarparo assim dizer: iujenua — elo que tudo
estava muito bem repartido c bastava mudar
os rótulos tle 1'hovincus no de estado. E
essa preliminar era falsa.

Assini, o que se está fazendo nada tem
do inconstitucional, E' um cozo novo para
o qual, otrovez tlc bèzit.ições naturais, por-
que não sc achava pievisto, se estão pro-
curando meios tle solução.

Nem mesmo, portanto, a picha da incor-
reção dc fôrma diminui o mérito da decizão
do Dr. Vcnccslou Broz.

Medeiros o Albuquerque
. . ¦ • mo*» •' -i

A6 NOSSAS LEIS

Condemnado a estar
i— -- i ¦.. . _i...i . 11 i_.— __ 11¦¦ ¦¦ j ii -¦- ...«._¦

preso durante a guerra!
E* originalíssima essa historia dc nm

preso, que está recolhido á Casa do Dctori-
çio, ameaçado de ali licor por todo o Um-
1*0 mie durar a guerra, Originalíssima 6
curiosa. Curiosa o absurda,

i Si a guerra durasse dez annos, dez annos
devia estar preso Eduardo Illderinann, á cs-

./JP.V.i¦«.»(/¦* ¦¦ ¦ .ai-mt-ia-M,'- ''' ••'¦¦-

DAS MANOBRA.

A8SiaNATUIUS
ror anno.,..,,,.,,,,„,.,,„,,,,„»,> 2C'flC0.:-
Tor ífinestio ,., .,.....,,,.* liNOflft

MJMi.:i.OAVur..'-io loonuia

PARA A HISTORIA DE

Nas boras vagas
i - ¦

0 acampamento c um syllogcii...

«O dia dos que morreram
pela Pátria»

BUENOS AIRES, 81 (A. A.) — Os alu-
muos do todos os escolas cominemorarani
boje o "Dia dos que morreram pela Pátria",
visitando e cobrindo do flores os túmulos
dos heróes. O cortejo formado esteve impo-
nentissimo, ncllo tomando parle delegações
de todos os associações acadêmicas.

i -Ml» >— '

A nova mesa da Assembléa
Constituinte uruguaya

MONTEVIDE'0, 31 (A. A.) — A Assem-
blòa Constituinte procedeu hoje á, eleição da
mesOj pura dirigir os seus trabalhos, sendo
eleitos: presidente, o Dr. João Coinpistegiiy,
o vice-presidente, o i)r. Alfredo Vasqucz,
ambos pertencentes ao partido nacionalista,i mo** ¦

O homem qne eslá esperando acabar a
guerra, na prisão

porá de ser cumprida a pena a que foi con-
demnado. Si durasso vinte, era a mesma
cousa. E si não acabasse nos nossos dins,
Eduardo Hitlermiinii devia morrer na prisão.Mas, o que tem esse 1-umcm com a guerra?
Que tem a sua culpa com o tempo do du-ração da conflagração ciiropca ? (Juc rela-
ção pódc haver entre o guerra no Velho Con-
tinçnte c o modo de npplictu- a pena a qtieas nossos leis comlemuaraiu Eduardo llidcr-
m mui ?¦

Anles de tudo è príciso que se saiba queeáse honieni ó austríaco'. E' aiislrioco por-
quo nasceu na Áustria, mus é um dos uos-
sos móis lypicós malandros.

Foi essa a origem eicssq historia :
.ilidcrmoni), depois tle tornor-sc conlieci-

Uissinio da policio, pelo suo norma dc vido,
foi um dia preso o processado poi* vndin-
gcm. O juiz do -Ia Pretória, atleúdehdò ás
provas do processo, eondemnou-o a ser ele-
portodo, visto Iratar-te dc uni estrongeiró.
E' do lei.

Condemnado a ser deportado, isto é, a ser
expulso do pniz, a ser embarcado, portanto,num navio que o conduzisse fora daqui,
ficou cllc, no prisão, á espero dc que) cum-
prissem a lei.

Jías... Agora é que o carro peg.i, O go-verno não teve meios tlc fozer emborcar o
condemnado, por ser ello auslrioco, Não lio-
via, como não bo, navios dessa nacionolido-
de nos nossos mares, cm trafego, e os oulros,
Oit sã) dos noções cm guerra com a Áustria,
ou sãq neutros,' e os neutros não podemtambém receber passageiros que. como Ili-
dermonii, constituem p.ctcxlo para qualquerintervenção no nior, dominado pelas esquo-
dras alliados. E, depois, embarcai* llidcr-
iiiann quando houvesse navio quo sc oven-
turasse a rccebcl-o era cntregal-o ti boca
do lobo.

Qtie fazei*, pois, desse trlsle condemnado.
Por d.cvei- dc humanidade e pela i-ozãò",

devia ser posto cm liberdade.
A qnein cabia o direito- de sollal-o ?

JSão sabemos. O coso é que, desde que cllc
não foi condemnado â prisão, não podia es-
tar preso,' o desdo qtie está preso, o está
iilegalmpntç-. ¦¦. -

Alü está, i pòls, a originalíssima historia
de .Eduardo" Hidcrmann, originalíssima c
curiosa. Curiosa e absurda.

E desde quando está esse homem soffreu-
do 'illegniniéiiteu.èssa prisão? Officialmcntc,
desde 26 de agosto do 1914, data cm que
foi j condemnado pelo prelór, mos de'-facto o
cst4 ha muito mais tempo, porque, como se
sabe, elle foi preso e processado pela poli-
cioj o seu processo foi porá a pretoria, e lá
esteve atè -que o juiz o julgou.

Ora, vamos ver como acabará essa origi-
iialissiuia, curiosa e absurda historia desse
homem, que -está esperando que acabe a>
guerra ouropéa' meti ido num cubículo da
Casa do Delençõo.

' '."' ¦ , '¦ **•** i' 

E? de metter medo...
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0 novo ministro do Uruguay
O Sr,. Manoel Bernardez, novo ministro

do# Uruguny, apresentará, as 21 horas dc
hoje, 

"ao 
Sr. presidenlc. da Republica, as suas

credenciaes.
i ¦¦' i mo** i. , -_

Dinheiro hafal
—5**—é

Um projeclo que vae sair
caro ao Thesowro

Uni official dc Marinha nos enviou a sc-
guinte nota. demonstrativa do augmento men-
sal e aniiuol liquido, o ser accrescielo sobro
as despesas acluaès da .Marinha, com o forma-
ção do Q, F., votado pelas duas casas do Con-
gresso Nacional:

Corpo da Armada
1 contra-olmironlc o .,..- liMõS l'i6Í5$

10 capi de mui- c guerra a 1:232,? í2 ::125Í3
18 cap. de fragata a  l':020$ 18:3G0§
ÍS cap. dc corveta a i 85I5S 15:390$-18 cap.-tenenlcs a .; 07515 12:150.|
18 primeiros tenentes a ,..] 517-^ 9:315$

0 sovo papja-ftf) *

Corpo de Machinas
2 cap.-tenentes a .,.,-.-.? fi75ip

primeiros tenentes a ,.;- 517$

Corpo dc Saúde
2 cop. dc fragata a xmy, 1:0209
2 cap. do corveta a ,;,.: 855íi

cap.-tenentes a ......,...: 675?

Corpo da Fazenda,
4 cap.-tenentes A ..üy,! 675$
l primeiro tenente a ,.,j.,-7.r.517íj

I Corpo de Engenharia Naval

!*np. 
do corveta a .,.,,- SõS-fJ

. cnp.-tcncnto a .........«,-) .075$

,69:15.5$

1:350$
2:070$

3:420$

2:040$
1:7103
1:350$

5:100?

2:700$
517.?

.3:217$

855$
675$

I.inilo manhã o dc hpjo uo ncnmpnmouto. A
noite fôrn farto de somno, opôs o domingo
cheio pelos visitas c..'. pclog nrribnçõos, Ar-
rilmçái) c como quem diz — sal.- n passeio,sem licenço", liiiis voltando a tempo dc respon-
der á chamada.

Quninlo o acampamento foi despertado pelo
toque dc alvorada, ús I horas, aluda c-o es-
curo o o planalto dos Affonsos eslava salpi-
cado «le pontos luminosos, como si sobro o
campo houvesse caldo um bando dc pyrilom-
pos. A* noite; ote ás 21 ou 22 horas, a i.n-
pressão é ainda maior, u ninis curioso, porquecada bnrroeo ó umo luzinho cOOlldo-SO pelo
lona (imiirclliida. E' quando ns voluntários
escrevem 03 corlns-bill.ctcs á família, os pps-
toes á noivo, etc. Ou, então, lêem livros
desenham, lazcm musico, cantam, pnlcs-
Iram, ou sonham acordados, uu lêem A
NOITE, que entra no acampamento ás 21 ho-
ros em ponto.

Nòo só os exercícios de guerra >áo levados
a serio, mas Innibsui n vldn dn nciimpamcuto,
porque o vido do ncampãmcnlo c isso mesmo
— odnptnção ás necessidades dó momento, ()
acampa mento é, pois, unia escola, e, uo coso
actual, c lombeni um syllogcu.

Não sc admire ninguém. E' uma escola d
guerra", c dn vido, c c um syHogeu, porque ali,
nos Affonsos, hn rapazes (lu todas ai
profissões, lia estudantes, acadêmicos, cm
pregados públicos, advogados, médicos, o.lis
tas, operários, iudüstriacs, comnicrcinnlcs,
homens dc lclrn-, diplomatas, engenheiros,
agrônomos, lavradores.' Ninguém, entretanto,
foz alarde do que i cá foro. Todos ali são sol-
«Iodos c coiiio lal se conip.cnetrani do seu pa-
pei, do que muito se honronh

Não sc pódc distinguir, assim, qnem o este
ou aquelle, Hn, entretanto, uma natural for-
moção dc núcleos. E' nas horas vagas quo
elles ftinccionnm, Mas -ú quem "s conhece di
perto pódc dcscobril-os, nnquclins uniforme:
bnrracns, mctiidos ua mesma casca que foi ho
Ki c que hoje c dc uma cor indefinida,

Si cada barraca era para dous volunlarios,
c si cada voluntário podia escolher o seu com-
panheiro, justo pois quo os amigos o collegas
cá tlc fora sc juntassem. Dali: o faclo dc irem
pouco a pouco sendo conhecidas os barrocas
toes ou quaes. Ha Ires ou quatro barrocos que
lembram embaixadas, porque abrigam nada
iii"ii(js quç oito Òu nove membros ila Sccre-
toria elos Relações Exierioi-cs. Outros são
verdadeiras repartições minisicri.ncs. Umo
barroca ei uma secção da Estrada tle Ferro.
Ha ali o tolcgrnphisln, o coiiductor tlc trem,
o escriplurario. Outra barraco é um perfeito
escriptorio dc cas.i ele commercio. Tem o
guarda-livros, o caixa, (em o gerente. Ií assim
poi- tlenijle.

— Cabo!
r— Prolnpto!
-- Forme o gente c mi rendei- os guardas.
O cabo Chega com suo gente c dá os ordens.

E' destacado um tios
volunlarios porá ficar
dc guarda á bico, paro
que não deixe que nli
sc sirvam sinão os do
serviço Uc cozinha."E 

quem é que vemos
a montai- guarda A
bica ?

Aquelle nariz, aqticl-
]<i "lprgnon"...

Não nos engonámos.
E' cllc o Sr. Sovarei
«lc Saiiit-Brisson; jo-ver. doutor, oddido ao
ltomaraly.

Toco á "bola", As
.turmas descem o bar-
ranço, marmitas lia
íuoo.Os ponellões fu-
uicgom e os volunla-
rios vão passando c es-
tendendo a 'marmita,
oiide vão caindo as
conchos elo arroz, do
feijão, da farinha, e
depois do ensopado
com batatas; e noutra

assim com uma caixa
dc binóculo, c o cafe, mas café tlc cole, e o
pão francez, desses compridos, de toslão. O
pão é dormido, mas é mais saudável, dizem.

E quem vem ali, descendo o barranco; ele
marmita na mão ?

Rosto expressivo, dous vidros rcluzindo, um
sorriso desabvoclioiido sempre,..

E' o Dr. Araújo Jorge, das Relações Ex-teriores, figura pópúlárissinia do Itamoralv.
Ora ahi eslá.

Ali é assim. No mais, lcv.intor, lavar o' ros-
to na bica, numa bica que não seja aquella
dc servir a cozinho, enxugar com a toalhinlia
hygiciiico, passar a escova na cabeça, tomar
café com pão, botar a moxilla nas costas, pe-
gar a carabitia c — prompto, "seu" tenenteI

Dahi a pouco, pelos encostos dos collinos
A o collear daquclla gente todo, cotia batalhão
ou companhia para seu Jado, c toca a agru-
por, a espalhar, a deitor, a levantar, sem cs-
colher logar, sem olhar onde'.

De repente é o pipocai- dos tiroteios.;*r Alto!
Tudo cesso.
Á's 9 horas c a volta ao abaiTocanicnto..
Toco o roíicho.
E assim se vão desenvolvendo os fhemos,

Os óeções sc vão empenhando e os voluntários
vão se instruindo para o.s grandes combates
simulados dos últimos tres dias ele manobras.

Tudo boje foi bem. Até a "boia", que jáestá rchnbllilada.

IjfllifÉl,

De guarda ei bica)

mormito, que parece

Píiivi ho|e tres : para o
Parti, pura Alagoas o pnraIVlattu (ii'0»so

Segundo o «pie referem os nosso.; collega?
de hoje, o Sr. presidente do Republica leríã
recebido hontem uu. teicgnunmn dando noii-
cia do graves oce-orrciicios ).o Estado do MattòJ
Grosso; E (3o gravou eram essas noticias quo.'S. Ex. mondou inimcdlolnmcnto mostrar o
telegramma no senador Azeredo, qiie compa»
receu a palácio".

Outro noticio diz que o senador- mhllogros^
senso hontem procurou o Sr. \\'cnccslf.o duas
vezes. "

llovio, portanto, qualquer cousa dc gravo,;
segundo essus Inforinnçôés, lá pnr .Mittíj.
(i.nsso.

Iils porque resolvemos pedir Informações ao'
Sr, Azeredo.

__ Peço-lhe, por obséquio, desmentir essas!
informações. Nilo é vordnde tp.c o Sr. presi.
dente do Republica tenha mandado inostnu-.
ine qun.lquer tclcgramnin. Hontem, antes de vir
pnrn o_ Scuntlo, passei pelo palácio, Lá me
demorei inuilu pomo o sol em companhia do
ineu collega Bernardo Monteiro, Si o Dr, \Vci:.'
cesliio recebeu qualquer telegrainini. nno sei.Mas V. Ex. não teve conhecimento di
qualquer fnclo anormal cm Mnltò tlrosso'.' --
liidogiiiiins do senador Azeredo c cllc nos resi
pondeit :

Como sabe, o meu Eslndo eslá nlrovessaiiJ
do unia situação completamente nno.mal. s>
eu lhe dissesse que aquillo lá está um mar dc:
rosas, foliaria A verdade. Cá estão os fc-*
Icgrammòs que recebi hoje.

Depois de lermos os tclcgrnmmns, pergunta»
mos oo senador Azeredo (pie verdade havia nos
boatos sobre uni nccôrdo, boatos que .j:'; I - dias'
legislámos.

Nunca fui conlra qualquer nccôrdo para
evílar o dcrrammncnto dc sangue nn meu Es.
lado. isso .iics.no eu já declarei da tribuna do'
Senado. k

Rcuniu-sc hoje a bancada pnraciisc, j.am
trotai- tlc ossuiuplos políticos do seu Eslndo..

O Sr. Justininuo tlc Sci-po. "lendei--" do mes-
mo, iiiterpelliiuo por nós á saido dn Cnmnra;
sobre a possibilidade de um nccôrdo (fue trou.
xesse como conseqüência desistir ò Sr. Ehç.isf
Martins da sua própria reeleição, disse nos :Pouco Ine posso odeoiilof nesse sentido;
na rcuiiiiio tle hoje nodo resolvemos dc (lefiiii.
livo, c os Iclcgraillinos do Porá são escassos,;
l'osso, porem, oi Iirmur que; o ser c.ilabolndo i..u
oceordo, ile modo algum poderá ilifiiculliir-llij-
a celebração a falta dc nomes, porquanto são)
muitos os paraenses cujos nomes são lembra-
tios como solução. Cito-lhe, além do outros, o
Sr. Eloy Sime.es, Martins Pinheiro; Mnlclier»
Acotauassu' -Nunes e Passos dc Miranda,

Intcrpellámos hoje, no Câmara, os deputados
conservadores tlc Alagoas c todos foram accor»
eles em uos declarar que ficou definiíivamca^
lc resolvido o caos polilico do seu Ks' 'o.

Era exacto, como honlcm affirmoú A^NÒI-j
TE, que o Sr. Fernandes Limo se moslrava
iiilrnnsigentc na nccêünçõo tlc certas clntisulnsj
havendo nesse sentido escriplo unia enrt ,.o Sr.
Anlonio Carlos, Hoje, porém, em conlereníia.
(|tic leve com esse "leader", aquelle chefe po»
lilico resolveu acecilar o oceordo, dndns rc> ra-
zòes com que o Sr. Anlonio Carlos lhe fez verji
a impossibilidade ele serem alteradas as olaa-
solas com as quaes todos haviam cin lempo
concordado.

Os renasM
aâmms**wama

sobkrroneos
UiBiã curiosa íüescorlíosrta

no moirira eiio Senasfo
Os alviões cabeceavam na ftírra, tliir,^

vermelha, abrindo brechas e derrubando bio»
cos. De repente, tun rumor cavo e surdo:
denunciava a existência dc um logar oco<

A turma estacou. Depois, recomeçou Q

««ei»

s
«fem isifi

Total mensal
Xttftl «nnual

4«t*»**.<i*li**tU«f'>.

Uni almoço comiiiemoraíivo
—'—r«—¦

Hii Irinlii e cinco aiuics, no doía dc boje,inaugurava-se em Nictheroy o serviço de!
bondes, com a assistência eià família impe-
rial o de vários personagens :!c então. Hodez annos, a 31 de outubro de lOOli, iiiau-
guravii-se tombem na visinho capital o ser-
viço de bondes elcetricos. Era presidentedo Estado do Rio o Sr. Dr. Nilo Pcçoiiho,
que convidou para assistir á inauguração o
Sr. Dr. Rodrigues Alves, então presidenteda Republica. As festos dessa inauguração
foram das inais impoüeiites que se té.n rea-lisatlo em Nictheroy.

Para commemoror essas duas datas e, prin-cipalmentfe, a visita do Dr. Rodrigues Alves,
o Sr. Dr. Nilo Pcçanha offeréceu hoje, noIngáj um almoço inlinio ao ex-presidente doRepublico. Senlãrain-so á mesrt, além dc
SS. EEx., os Srs. visconde dc Moraes, cx-direelor da Cantareira; Dr. J. C. Friylol-,cx-chcfc elo trafego dessa empresa c a quemNictheroy deve em grande parto o melhora-
nienlo conmictnorado; o secretário de lista-
do, o chefe dc policia e qs offjcines dc ga-bineto da presidência.

O Sr. Dr. Nilo Pcçanha fez nma saudação
ao Di*. Rodrigues Alves, aiie fesfondèa cm

Wm&mm
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989:004$ agradecimento-

Por lim lado, foi i>oslo a descoberto.-,?:
trabalho, com cuidado, ferida a aílcuçãò'
e despertada a curiosidade.

As ferramentas riscaram uma iage, que)appareçeu, branca, de um bronco vetusto;!
Mármore!
Pouco a pouco roí sendo posto ;t uu' ei

mármore que ali se odiava soterrado, sabe»;
se lá ha quanto tempo, até que as linhas)'
rcgulares dos pecos foram sendo destaca-.
das e mostraram afinal a feição elo queah sc achava. * .;

Um sáfcòphagó? Um subterrâneo dos tem»,
pos qus Jesuítas( —).,

Cbmcçarám então as pesquizas.'O logar, do encontro, Avenida Meu de
Só, onde loi o morro do Senado, tem ira-
dições cheias de lendas. ,

Ali, no ponto indicado, segundo iuí'ot>
moções, loi estabelecido o edifício da Us-.
colo Ailcmõ.

Com o arrasamentp do morro, a EscoTi
mudou para voltar depois a assentar nas
proximidades, onde se encontra'. f

Conhecido o interessante achado, come-»
çaram os coinmetitãrioj e a chegar curiosos^.

Mais para a tarde, já se mostrava mais
nítido o subterrâneo, de paredes dc mar»
i)]oi'e.

Mas para que teria servido aquillo?_ --,
E' o que sc poderá saber com mais ile**

morada observação.
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$€ü3 e novidades
• • •

! AvoIiiiiiiiiii-rc o» nrolontos eonlrn cila Ini-
riulilnilv Inominável »i«e o o oi va menlo mu-'jilclpnl 

dn llio de Janeiro, Aa |H'lncl[ine»
flísuclnçiicii quo reflectcni n oiiluiáu o us In-
íerc»*es dn clinuo commerclnl ,1a hu reuni-
jrnin ou viío kc reunir parn flrjlar que o prin-
clnol eoiitrliiiilnlo nAo io mus tra dltnoito

'ii, de Mu vex, ic deixar losqithir com a mes-
mn miiiiüldiiüi com aquella tradicional reil«
igünçfio quo tanto tem neoreçoado n nmblçiín
c o» apiietlles dos lusquliidore». IS' pecos-

-Mirl.i, porem, quo todos entes protestos ne
unam c obedeçam a um plano uatòrmlnndo,
jiarn que pnr fnlln da colictfto uã.o se porca
Ifflò louvável movimento.

SI a illunçflo do município chegou nn In-
jjiH-uiuvi-l ciado nctual, nevoio cjclúslvu-
jih-iiU- n lijdlfforoncn o ao reliisnuieuto dos

ironlrlIiulnU'», quo niiuc.i ligaram a mereci-
tlu alliiiçào uni nclos do Cous. llio Munici-'pai, e se deixavam todos o* i.iuios súrprõ-

, licildcr pelo ItUffUlUUtO SUOCtSílvO «lo llli|ios-
jlos c quando ns protostos ociinm dosciihl-

, dos, por su li alar dc fnclo eousiimmndo,'Ainda ua uiiniàn de hontem, uni dns mnis
Minportniitos nome» da praça inliuritou, com
.muita justiça, este fnc.o. (lonipruliciidu-so,
])oii'iii, do certo modo, a ro,..,o deusa liullf-

. ícri-nça. A grande maioria iio alto comincr-'cio 
do llio dc Janeiro é compo In da firmas

estrangeiras que, por uni iialuriil receio de
Soffcndcr os exagerados nicllndres "cliaiivi-
•Ttl.sIllR*' dc ccrla pane da população .- pnrn
fc vil lil' ns oxplorncües quo os Interessados
[iicccssnriumcnla procurariam fazer, nàu sc
animavam a assumir a iniciativa (ic um mu-
.viniinin d. revolta contra os absurdos dos
forçunientos pcln e para a politicagem do-
inluniile.

A situação, porím, chegou n um ponto
tal que, si o cominerclo cuntinuar dc braços
cruziuiin. deixando-se louhor Impunemente

.por ossos impostos aladroados, crendos uni-
cnmcnlc parn sustentar milhares dc pnrasl-

Mas c para custear o luxo dc mela dúzia'.de ilourilnrlos do Districto, osía liidlffcrcnçn
.viilirá por um verdadeiro suicídio c ,mr
uma espécie de roubo que os contribuintes
fazem n mus filhos ou parentes, deixando
(pie outrem so nproprle de economias c lu-
cros penosamente ganhos.

Todo conimcrclnutc, lodo proprietário, lo-
dos quantos concorrem dliccln ou indirecta-
jiicnlc |iara os cofres municipaes, devem ler
«. projecto de orçamento que vem sendo pu-
blicniío no órgão officinl da Municipalidade

o "Joriinl do Commercio" — para sc cdl-
ficarem com as varias rubricas^ em que sc
divide esse orçumcnto. Itcparlições que lilri-
líiK-m sabe para que servem, lím unia legião
«le funecionarios, com vencimentos dc cn-
rihor o olho. As verbas para aposentados c
addidos i de inuilos milhares dc contos,
sendo qiío só a folha do professoras .jubila-
«Ias consome mil c duzentos contos 1 li cm-
quanto rua» Importantes continuam sem cal-
comento, einqunnto dc todos os bairros sur-
fiem clnomrcs por íncHioroinciitos inadiáveis
c que a 1'r'cfciturn não ntlcnde por falta de
«linheiro, mein dúzia dc nltos funecionarios,
chefes dc serviço, poeni c dispõem dc vários
c luxuosos automóveis para suas excursões
o passeios e- parn as excursões c passeios dc
parentes, de amigos c até «ic senhoras nie-
gres de suas relações c das re-laçocs dc seus
amigos,

E' fatal que npparoca üm dia um governo
que se resolva a olhar a sério para a situa-
ipiiò do Districlo e que se disponha a fazer

siiiicnnientó moral, político - administra-
itivo desta cidade. Até lá, porém, os contri-
liuintes devem contar c-xejusivnmentc com o
seu esforço, pnrii resistir aos novos assaltos
jque agora se plancjain contra a sua bolsa.

«
* •

O Sr, Dr. Frontin deve se.- novamente des-
iiggravndo o mereço nova manifestação do
Club dò Engenharia. No expediente dn ses-
sfic de hpiitcm da Câmara fpi lido o pare-
jccr dií conimissão dc finanças favorável a
mais uni iiedilo paru pagamento dc forne-
cimçnlõs feitos á Central iíiii 1013. ainda ria
íidriiiiiislrnçfiò Eronlin, c cujo crédito foi
íhins vezes impugnado pelo Tribunal dc
.Contas.

Desse parecer, relatado pelo Sr. Juslinla-
rio dc Scrpn c nssignndo por toda a conimis-
são, constam os seguintes periodo» :

".Não pódc a commissão deixar de
louvar o zelo c solicitude do Tribunal
e!e Contas na altitude que assumiu.

Como, porém, os documentos trazidos
a sua apreciação c exame convencem da
existência dn divida, posto que contra-
liida sem observância dos dispositivos
legaes referentes á concorrência publica,
tão garantidora dos in.eresscs côllccti-
vos e das parles, c- lão conforme nos
priúcipios do rcgimen, ç como, por ou-
tro lado., as irregularidades que sc no-
Iam no serviço de fornecimentos da Es-
Irada de Ferro Central rio Brasil, e, so-

. bretudo, na sua Contabilidade, não po-
dnn ser levadas á conta dos credores,

. nem excluir A obrigação, por parle da
:Fazenda Xaeion.il, de pagar, a commis-
são dc finanças propõe que n nulorisa-
ção para o credito seja concedida.

Seria, entretanto, de toda a convc-
riicncia que. se restabelecessem nos ser-
viços da listrada de For. . Central do
Brasil, especialmente un sua Contabiii-
dade, as normas legaes e as boas prati-
e-as, lão essenciaes aos interesses da eoi-
lectividadc c ao prestigio da adminis-
tração;"

Com toda certeza, essn insinuação perver-
sa da commissão de finanças vae provocar
.nova manifestação do solidariedade no il-
lustre engenheiro, manifestação que, como
a de nmanhã, além dos amigos, protegidos,
espoletas c "leslíis do ferro" dos protegidos
c_ amigo- do illuslre. engenheiro, se rissdclá-
J'ão lãinhciu vn-ios funecionarios dc confian-
ça do governo.

rFbmTU~ rorça-fòíraríi ^e^OTilubro de 19ÍGI\
********

us ms
.: Os aiuiuiicios- que enchiam a ultima pagina'da nossa edição de hontem tiveram de"ser•sacrificados no Segundo clichê por força'da extraordinária af financia cie noticias. Da
falia pedimos desculpas aos clientes da A
liNOITE.

Arithmetica e Escriptura-
ção Mercantil

,T CURSOS PRÁTICOS DJURNOS E
ísOCrüRXOS. Leccipnam-se estas disci-
plinas ua Escola Remington. —Rua Sete
tle Setembro u. 67

"jt****

CAFÉ' MOINHO DE OURO
O MOINHO DE OURO communica aos seus

feguez.es que cm virtude de so ter firmado
a alia dn café cm grão, c obrigado a elevar
(Ic"fie 100 réis o preço do seu café,

amanhã. a começar

•*****>

A fusão das quadros da
Armada

¦' Teve hoje entrada na Câmara um officio<lo br. ministro da Marinha; assim redigido:
* 1 ara ul tender á requisição da Cornara dos
Reputados constante de vosso officio n. 286,tle ,.() de setembro ultimo, tenho a honra de
(cnyiar-vos por copia não só o parecer da com-missão do Almirantado c as actas das sessõesem que aquella commissão e o mesmo Con-solho trataram dc um esboço dep rojento so-me fusap rios quadros dn Armada, como Iam-
?£?» ° 

y°.° c'ni s.cI>arado apresentado pelo
í, ,!'? í""1,'"1'?, ^rlco Brasilio Silvado,»auue D Iralenudade".
*"" 1 ****** »
;_ ANEMIA -. Cuja causa é deficiência e con-tllçno aquosa do sangue, si não cuidamos a-empo, resultará ura muito serio declínio
^ie. P0dnri' <"rnar"se fatal. E* caracterisadabela palhdez do rosto, lábios descorados e

íaUa t\°.j!rllho n09 olhos. A respiração tor-
ga-se 

d.fficultosa npfis 0 menor esf 
"o 

UmNçellente medicamento encontrará no To
feraido nn"". 

,{°'adaS do Dr- Williams oCeando lumco para o sangue e nervos.
" ° ¦' ¦ ^lacji' •*—

.ELIXIR DE NOGUEIRA

A OONFLAQRA^ÃO OA BUROPA
I* •Eu Mu ih im

¦ ¦ 

il nasuânla na guerra
A offonalvn do» alliados

na l)oliriid|:i
noltt
que

ÜDKSSA, 31 (Havas) - Uma
dc cnrnclcr unii-oiíieiiil nmuiiiciu
as Iropns russas, rumaicas c servias, to
mardm a offcnsiva na Dobrutijn.
Ci ir.is noticias 1

i.iiVDitKS, ai (A, A.} «- üm rndloíirnmmn
dc iiu.-ar»-.! lufonnn offlolnlinoula «íue n mi-
duesto do passo dc Szurdulc, próximo du S/oi.
iioli Diiholia, \w Tninsylvnnln. os rumaicos ohrl-
gnrnm uma forlo eoluniim nll. mâ u recuai' com
pcrílns muito aprcclnyels.

l.ONDItliS, ;i! (A. A.) — TOín sido Iníru-
lifcros ti.il'.., òs Ciífurços teuto-bulgaros iinru
iivimçar na Dobrudja, além da linha voustitut.
dn pcln» suas victorias 1111 semriiiu finda. Os
russn-ruinalcos tèin varrido com a artilharia
todo:, o.s ponto.» Olldo os inimigos estão e-stnbe-
lt-cidrts.

***V ***** i».

NA ALLEA1ANHA C NA ÁUSTRIA
*******

O novo ministro tia Guerra

inussiüim
NOVA YOltK, ül (A NOITE) — Os jornaes de

Borllin consideram a nomeação do general von

! ^rfgíS****^ d£?&kv*

0 iiõnò ministro da Guerra da Prússia,
v.m Slcin, e o novo presidente do canse-

lho austríaco, barão vun Koeber
Stcin para mi nistro dn Guerra da Prússia como
uma recompensa pelos grandes serviços que
esse militar prestou recentemente nas linhas
dò Sonunç.
O novo ministério austríaco

LÓNDIÍESJ 3Í (A. A.) — O novo miuislc-
rio austríaco ficou assim consliluido :

Presidente c- 
'ministro 

do Iritcrior, barão de
Koçbçr; sub-seçrctariò tio Interior, Ilaudcn:
ministro da Justiça, 5>pit/ Müellcr; ministro
dos Cultos c lnslrticção Publica, Call: mini-:-
tro da Agricultura, Dr. IIrissarck de Hcinlcln;
ministro da Guerra, Peizetti; c ministro dn
Marinha, general 1 ¦'. G-.-orgy.

O Ministério das Munições na
ASlsmanha
LONDRES, 31 (A. A.) — Telogrammàs .»v

Anistcrilnm. iiptiçiiun n oreqção ua Allemanha
di Minisicrio das Munições.

Os mesmos despachos dizem que foi desigun-
do para occupnr o r.ovo minislcrio o general
Gruencr.

m*Ji iiüagi *yt.

NOS KALKANS.
¦¦ ¦-' **

Noticias ofíiciaes j
PAUIS, íll (Havas) •— Communicado sobre-

as opcraçelcs no Oriente :"Na região do Cerna c na nossa ala esquerda
continua travado violento canhemeio.

Ao norte dc Lislo, renhidos combates entre
os teuto-bulgaros e os servios, estes auxiliados
pela artilharia franceza. As tropas aluadas já
obtiveram vantagens sobre o inimigo, mns o
combate prosegue com obstinada violência.
Abatemos um aeropluno allemão."

LONDRES, 31 (Havas) — Tclegrnplinm dc
Salonica o seguinte communicado official iu-
gle-z :"Nn frente de Doirnn fizemos um "raid"
conlni as posições inimigas a nordeste dc Ma-
chuliovò, infligindo aos lento búlgaros perdas
consideráveis.

Ao norte do lago de Doirnn abalemos vários
acroplanos,

Os nossos npparelhos bombardearam effi-
caznientc ura deposito inimigo a oeste dc De-
hlirhissar."

wg. ***** **»
PORTUGAL NA GUERRA f

¦—- ,mmy* ******

A entrada ejEfectiva nas ope- t {

rações
**•* . ¦'

LISBOA, 31 (Iínvas)' — Os jornaes infor-
mam (jue Poj-tugal vue brevemente tomar pãf-te cffecliva na guerra.
As missões militares eslran-

geiras
LISBOA, 31 (liava;)' — O prcsidenle Ber-

nardino Machado offerecc hoje um almoço do
despedida ás commissões militares estrangei-
ras que aqui se encontram e que já conclui-
ram os seus trabalhos.
A victoria de Nevala

LISBOA, 31 (Havas) — O prcsidenle Ber-
nardino Machado enviou nm telegramma ao
gccnral Ferreira Gil, cominanilautc das tro-
pas portugiiezãs cm operações nn África, fc-
licitando-o pela victoria erue acaba do nlcau-
çar sobre os aüi-mãcs,'
Os espiões

.LISBOA, 31 (Havas)' ~ Foi preso rim indi-
viduo que transportava para o estrangeiro
correspondência clandestina.

***< ***** .—

NA FRENTE OCCIDENTAL1
No sector francez

PAUIS, 81 THavasX *-• Cdmmunicado official
de hontem á noite :"Ao sul do Somme, na região de Maison-
nettc, continuaram ob combates dc artilharia.

Na frente dc Verdun houve apenas boinbar-
deio, especialmente nos sectores de Haudro-
mont, Douaumont e Fumln o no bosque de
Chenoi», onde o fogo foi mais violento.

O máo tempo continua a embaraçar as ope-rações em toda a linha de frente."
-•»»»»

SiSlfSr-»»!*

0 Supremo julgou um
pleito que tem dezoito

annos 1
rw _.

Foi reconhecido o dii*eito d»
milro «oo terrenos do

antigo oonvento do
Carmo

Nn iotlilo do l.oje, o Siinrrmo JiiI»i..ii de-
fliilllvaiiicnto o velho, velhíssimo, pleito dns
terrenos onde foi vdlflcndn o convento dn
Carmo, pura a posse des quaes contendiam a
Ifnlilo e a Mltrn, Julgamento quu o Tribunal
adiou cm 211 de nffoslo tiniisncto.

O velho convento fora construído cnlro os
aunos du l.'itlll e ír.JU, nn praça i.iuin.-c dc
Novembro, em qunjl todo o quiirlcirAo, nté
os ni, II e Üll. A causa que mullvoii o
pleito teve origem por occiislno dn chegudii
ao porlo do Itio dc Jnriulfo, quando o llrnsil
cm i-.ii.iiiiu, du fiiinllin ri-nl nortii|ttieza'j

O eoiivohio do Cnrtno, erigido pelo carme-
llla 1'eilru Viniuin, pcrUncla n i-sta ordem rc-
llglnsn, quando, cm fi dc janeiro dc
chegou no iu» dc Janeiro D. .'cão, príncipe
regente, acompanhado dc sua real fumüln
o toda a corte. Tratoii-ic dc ver um cillíl.-lo
condigno que uhrign.isu os hospedes reilos c
o em condições escolhido foi o convênio du
Cnrnio. Necessário, porem, 80 fnziu que sc
mutlnsscin os religioso» curir.elllas quo o ha-
bilovuiu. A mitrn hr.ullclr.i, por Inlcrnicdlo
do prim-ipe regeu lo, que, l.n (iitiilidnde dc
gráo-nicslre o príncipe, podia dispor dos
bens da Egreja, prrinutoii com u Ordem
Cnrmolltnna o convento do Curmo pelo se-
miiiariu .- pcln egreju dn Lapa. I-; ussim
páde a mudaiicii dos (iirmclilas ser feita,
com escalas pcln run dos lliirhouns.

Passaram-se os tempos, houvo no llrnsil os
nossos fnslos históricos e, porque o convênio
nbrigou a fumilla nal, foi cmnrò considera-
do próprio nnelonnl, deliu usaiido it União
u seu hc! prazer.

Nn IH nnnos passados n Mitrn entendeu
que esse estado de causas não podia ficar
assim, c recorreu no Judiciário, neclonarido
u União, paro (juo esta fosse condciiiiiudn n
lhe restiluir o edifício c a área do referido
convênio.

Dlsculitt-sc a queslão e o juiz, afinal, con-
deinuou a l-'nzendii Nacional a restiluir á Mi-
tra o referido convento, terrenos, etc.

O valor du causa nitingin a quasi dous
mil contos. A Fazenda Nacional, porém, np-
pcllou para o StipreiilO, mas esle confirmou
a decisão do juiz federal, A tnl necordão
oppoz n União os devidos embargos, cm quealh-gava que n mordomia do palácio do prin-
clpc regente bnvia comprado o convento, que
n autora não linha capacidade pnra estar em
Juízo o que, em seu favor, n Milra não li-
nha apresentado tij^üfl^habil provando o do-
mi nio do bem cònfHPpò.

Dcmoradamcnle discutidos esses embargos
na sessão dc 23 dc agosto do corrente nnno,
foi o julgamento adindo, n requerimento do
ministro Pedro Mlbiolli, que pediu vista dos
autos, após já - sc iinvercm innnifcstndo o
relator, Sr. ministro \ivciros dc Castro, c os
revisores, Drs. Gülroarãcs Nnlal c Pedro
I.essn, os quaes rejeitavam os embargos ;ior
julgar inovado o direito da Mitrn.

Hoje foi nova c definitivamente julgado o
feito, provocando animado debate entre os
ministros prcscritçs. O primeiro a dar hoje
o.voto foi .0 Sr. ministro Mibielli, que pc-diu o (idinnicnto. Declarou que recebia os
embargos ela União. Seguiu-se-llic com a
palavra o procurador geral da Republico,
ministro Muniz Barreto, que negou tivesse
havido pcrmiila do seminário da Lapa pelo
convênio do Carmo, l.i! o decreto real: "Ha-
vendo feito "merco"..." etc. Insiste nesse
ponlo: houve doação, espontânea, diz. Falou
depois o Dr. Pedro Lassa. Declarou S. Ex.
que D. João VI, abusando do poder, obri-
gara o bispo do Rio d.c Janeiro a fazer cn-
trega do Seminário dn Milra á Ordem Car-
molitaiia. O que houve foi um abuso. O
bispo cumpriu ns ordens do rei, que, npos-
sr.ndo-sc do convênio, ninudou-o entregasse
o seminário aos cnrmelilas. Dc accórdo com
essas considerações, longamente experididas
c vivamente nprirtcnilas pelo procurador ge-
ral da Republica, iku seu voto rejeitando
os embargos.

Passando o presidente a tomar os demais
volos, n turma — o relator e os revisores
— manteve seus votos anteriormente dados,
rejeitando os embargos da União, sendo taes
volos também proferidos pelos outros ml-
histros, com exeepção dos Srs. Mibielli, Mur-
Unho c Godofredo, os tres que votaram a
favor da Fazenda Nacional, í-erebcndo-lhc
os embargos. Não esícvb presente o Dr.
Ehóás Galeão e o Dr. Oliveira Ribeiro era
impedido dc tomar píitte na votação.

Foram, assim, aquelles terrenos entregues
á Mitrá por oito volos contra Ires.«««•»

A imprensa carioca
O apparectmenío da

«A Lant8ma»
D.-pois ele uma intcnsissiina reclame, que

causou no publico u mais nnciosa expeclati-
va, circulou hontem o primeiro numero da"A Lanterna". Em seu artigo dc apresenta-
ção diz o Sr. deputado Cosia Rego, director
do novo vespertino:"A difficuldade, pois, que mais me alemo-
risa nesta empresa é a espectativa. No tem-
po ein que os nossos avós faziam jornalismo,
u espectativa de um jornal era uma cousa
singela c ingênua, Discutia-se o redactor do
artigo dc fundo, peça condimentada com ai-
gunia literatura, c apparecinm discretas pre-
visões sobre o folhetim. Não havia mais nada.
Hoje, o annuucio de c-slardalhaço. o cartaz
alio c vistoso, a allusão habilmente insinua-
da, tudo, émflm, que compõe o systema da ir-
resistivel propaganda americana, envenenou
o espirito da multidão, a qual, feminina não
só pelo nome como pelos seus caprichos, já
tem, cm matéria dc imprensa, exigências im-
previstas..."

Desejamos ao nosso novel collega Ioda a
sorlc de prosperidades,
-—-———— —i ***** ¦ '

CAFü.' GLOBO *£*»,> bonbons
fino» e lantasia dc

chccolate, bó do lilieriiis & Comp, rua Sete d c
Setembro, n. 103

¦ ****** 1

Os escândalos da Colônia
Correccional

"POUR l_A NOBLESSE"
Nova o finisjlma iriãrca da cigarros acondiuionados etn de-
gnntcs e dislincln» ciistóliiís dc20 ci;arros wanipulados comfuraos oriontaos c6Col!iiilo3 o combinados cnlro as melhores

qualidadesPltEÇO 1Ç009 A' venda por toda n parlo,CIA. SOUZA CRUZ

A morte de Rufa
—

Cora sypbJlèa, 4

Sua mãe quer matar-se e seu
pae enlouquece!

Rutb", filha do Francisco Pedro Collnres,amanheceu morta, Iiontem, Tão grande loi ador de sua progenilora que quiz matar-se,sendo ooréra snlva, já qu^si sob as rodas deum bonde,
A .iiorte dn íilhinha o desespero da mu-lhcr, desorientaram Collnres, quo foi dizer á

policia terem matado a pobresinha. E quasiconfessou que fora elle, seu pae, o assassino.A policia estava agindo, mas, taes eousas fezcollares, que cila o mandou a exame. nuis.
pare«bj» infeli* eo!oiig;ueceu de de».-—-*— ,

iyíKir»i »as.€fii<is:I@» *%.
<Ç&*^í KatllQ).!?''©!

São estes òs termos do officio remetliilo
hoje á secretaria da Camnra pelo Sr. minis-
tro da Justiça, attendendo a um requerimen-
to que, por intermédio da mesa, foi npreseu-
tado pelo deputado Maurício dc Lacerda, a
propósito dc fornecimentos da Colônia Cor-
reccional de Dous Rios."Satisfazendo o pedido constante do offi-
cio ri. 261, dc 22 de setembro findo, tenho
a honra de transmittir-vos as inclusas publi-cações do "Diário Official", nas quaes cou-
stam os termos do contratos celebrados entre
este ministério e diversos commerciautes pa-ra fornecimentos durante o corrente anno á
Colônia Correccional de Dous Rios.

Cabe-me entretanto informar-vos quo o
pão é fabricado no próprio estabelecimento
correccional, reinettendo o fornecedor Anto-
nio do Carmo Pires somente a farinha de
trigo ao preço contratado de 470 róis o kllo,
o a carne fresca é fornecida por 900 reis o
kilo, sem contrato, por Manoel Adelino dos
Santos, commerciante cm Angra dos Reis,
r- Saúde e fraternidade."

Acompanham este officio retalhos elucida-
tivos do "Diário Official" e pertencentes avarias edições do janeiro, fevereiro, maio c
junho do coiTciito nnno.

¦Mi**

Os escândalos dt#m criminoso nas malhas |A PIRATARIA ALLEMÂ
DESENFREADA

jogatina
¦ t • í ......

As conseqüências tio con-
ilido no Palace-Club

Os clubs du Avenida tlvornm
urdam do mudança

A policia parece disposta n mostrar um
pouco de energia contra o jogo o contra 08'•clubs chies". O cnso du Pnlnce dcu-llu- umn
salda huiii-ii a.

Depois do confllolo que lã se deu, o dchi-
gndo Albuquerque Mello enviou 110 chefe do
policin um ufflclii enérgico, contando o cnso
passado Sritra "um rnpn/, dc mune Leal Sim-
tos, frcqui-iiliidor du cusn e conhecedor do»
artificio» do Jugo" o o empregado do club,
lluptlslii 1'clegriul, que o alvejou, ferindo lio
ciitunlo o Sr. .1. Iloudniio du Itoseiidul. que
Jogava uu nccuslúo, Depois, cita a ncèfio da
policia. H diz: "Debalde procurei Informa-
voes sobre Ò oçcorrido. O proprietário do club.
Sr. Djnlniu Moreira, tillcguudo absoluta Iguo-
i-niicin dos fiu-los, riciisoii-inc nlc dcclnrar o
iiuiiic do seu empregado criminoso, que go hn-
viu ovndldo por umn dns muita, portas (ic
snidii que tem O edifício, nrlciraincntc prepn-rnil.i pura tíie.i oceusiões. l-igual proccilimoli-lo tivernin os jogadores presentes, todos mais
uu menos interessados cm nhninr o lnct«
dentu".

Di-nnle dessa difficuldndc, fez o delegado
ovacunr o edifício, do onde tis--ír>tiu "n retira-
du dc iiünioroslsslma.s pessoa» que nll joga-
vam, entre as quaes cavalheiros de alia reuil-
tação social",

Termina o officio: "!•;' pnra 
'lamentar 

que
lues facto» sc repilam com freqüência, prin-
cipalniciite nos clubs mnis "chies" c fausto-
sos, onde os freqüentadores sc dizem cava-
1 hei ros dc posição e do respeito.

Maior que seja a minha vigilância c minha
netividade 11 ni-ção policial encontra cin taes
estabelecimentos obstáculos dc todn ordem.
havendo entre jogadores e dlrcclores Indeco-
rosn solidariedade, qiic protege Iodos os c:.-
caiidnlos".

Era resposta a esse offlico o Dr. Aurclino
Leal fez mutilei- a npprchcnsão, ordenando a
niuflaiiçn dos clubs dn Avenida, ho seguinte
despacho:"Officie-se ao delegado do districlo, orde-
nando-lhc que lavre auto de ripprclíciistio de
Iodos os objectos. Antes dc sc lhe official-,
c(iiumuiii(|uc-sc-lhe esta minlia recomincn-
ilnção pelo telephone official. Rcconuui-udc-
se, outrosim, ao mesmo delegado que intime
os directores dos ciubs existentes na avenida
Rio Branco c síins proximidades a se nítida-
rem para outros locacs, com previa sciencia
da policia, dentro do praso dc trinta dias. sob
pena dc serem cassadas as respectivas" liceu-
ças. Finnliricrilc, scjuni os mesmos scieritifl-
cados de que qualquer confiicto no interior dos
ditos clubs dclcrminará o seu fcciiamcnlo de-
finilivo. I3m 30 ¦— X — JD1G. — (a) Aureli-
110 Leal",

Todos os pelrechos elo Palace, aliás rlqiiis-
simos, foram npprcliendidos c de tudo esta
sendo lavrado auto. Os objectos foram remei-
lidos para a Policia Central, onde serão in-
utilisndos,

As roletas, dados, caixas de sortes e oulros
pelrechos dc jogos prohibiilos, nppreliendidos
nas ruas I.avradio 17, c Frei Caneca KKI, c
avenida Gomes Freire 130, iiiutilisnílos 11a
il1 delegacia auxiliar, fneto por nós hontem
nolicinilo, foram enviados pela policia do Vi"
districlo.

¦ ****** ¦
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Nova c linissima piorca de clgnrros ocondlcionãdos tim ele- jlíjiiie.. o disljnclai caixmlias de 20 cljarroi manipulado» ckiirumos Oricnjács cscolüldoi o coinblnáelos cnlru as lucllicrcs'
•'.*:¦. qualidade» 1

PItKÇO l$O00 A' vcnd.i por Ioda a parW.CIA. SOUZA CRUZ

Em forno do tratado do
A. B. C.

ei-A Vsàita ao Brasil dos chancleres argentino e chileno adiada
RUENOS AIRES, ül (A. A.) — O Dr. Fi-

gucroa Liiri-ain, ministro do Chile nesta ca-
pitai, teve hontem uma demorada coiifcícri-
cin com o Dr. Carlos liceu, ministro das Rc-li.çoes Exteriores. Segundo se affirnia nas ro-
das mais bem informadas, o assumpto dessa
conferência foi .1 viagem dos Drs. Carlos Be-
cu e Toconifil, ministro das Relações Exterio-
res do Chile, ao Rio dc Janeiro, tendo ficado
resolvida a sua transferência, possivelmente,até que a Câmara dos Deputados da Repitbli-
cã Argentina approvc o tratado do A. 13. C,

;i crise
que já foi approvado pelo Senado.

SANTIAGO, 31 (A. A.) — Devido ..
ministerial c ao luto recente do Dr. Tocornal
ministro das Relações Exteriores, o governoresolveu adiar a viagem do referido ministro
no Rio de Janeiro. Esta resolução será lioje
coinmunicnda ao ministro do Brasil nesta ca-
pilai,

¦ ***** 1— .

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

A audácia dos ladrões nos
subúrbios

REAGIRAM A BALA
A' delegacia do 23° districto queixou-se lio-

je o Sr. Eugênio de Souza Lopes, adminis-
trador da fazenda do Valqueiro, ele que os
ladrões esta madrugada penetraram nnquella
fazenda o roubaram-lhe todo o encanamento.
Ao serem prcsenlidos pelos empregados da
fazenda, já de posse do roubo, reagiram á
bala, cslabeleceado-se forte tiroteio, nfio lia-
vendo felizmente victimas.

E' a segunda vez que ps ladrões roubam o
cncananieiilo ela fazenda do Valqueiro.

Talvez desta feita a policia elo 28" districto
desperte do somno cm quo vive, estando es-
te districto presentemente entregue no saque
pela desidia da policia local,

—A's mesmas autoridades qticixou-so hoje
O Sr. Jones Salles Cunha, residente h rua
Soares Caldeira n. 28, de -quo os ladrões esta
madrugada, assaltaram 0 seu galliuhciro de
onde roubaram grande quantidade do gâlli-nhas de raça.

A ambos a policia promclteu agir,,-, nos
livros.

*******
Cll

PAULO PASSOS &. C.

Ciubs, inglez.—Tclephonc
831, Central.—Rua Santa

Luzia, Ü03

BIBLIOTHECA POPULAR.—Aberta
ao publico das 11 ás 21 horas, no Lyceu
de Artes e Officios.

Conferências no Thesouro
Com o Sr. ministro tia Fazenda, conie-rendaram hoje, o Sr. senador Bernardo Mon-

íeíroí 99 Dri. Jlomera fiaptist»—-—S-v.

Um operário é victima
de uma explosão

-" 9
Na fabrica de tecidos

Confiança
Houve unia' explosão esta manhã" ha "ta-

bnca de tecidos Confiança, em Villa Isa-
DCf.

4 -expros'ão foV numa das ftlrMias cie
pintura da fabrica e do desastre foi victima
o operário 'José de 

'Carvalho 
Junior.O _ pobre homem teve uma das pernashorrivelmente queimada e esmagada por tiniestilhaço da turbina, sendo soecorrido pelomedico da fabrica, que a amputou, e emseguida removido em estado grave para aSanta Casa de Misericórdia.

O tacto não tot, "como 
devia ser,

municado á policia do Ite districto.
1 n»*Çi» 1

da policia
E, iifliiãi, fOl |>í"C80

Tnl p,!u rociado dv nw/. piuinilo, Dwioll dc
("•pinicar o outro, eoíiliiiidliido-o inoilnliurii-
lu a i-ait-U', p"i uín.. queslão du BOinouoa Im-
porlniicln. o fotfuUlii Clcronclo Prnuclíco »Nu-
ur» u.iiiiii--..-.

Atirado A ínrgèln, osvíilndri-io cm í.i.iigiu,1
fui encuitrail.i A vlctllllK (Io :-.i!l;!uhi.i: i-.. 11'.-

1 / &^x. 'íJP.A' 1

Um submarino teutonlco

nas costas de Portuqal

- 0 vi
uo dia
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O criminoso Gcroncio Nunes

rônclo, jú sem falo, n morror, Renniinndo, o
ferido disse o niunc do seu nggrcssdr c, cm
.seguida, ilesfnllcceii dc novo, sendo assim re-
movido paru a Santa Casu, onde ainda sc
nelia, entre a vida e a morte. Clininn-sc «. po-
bre homcni Pedro Dias dn Sihíi, conta 2-1
annos, é solteiro, brasileiro c residia 110 in-e-
co dns EscndinhnSi

A policia, assim que foi sabedorn do fnclo,
poz-se á procura dò criminoso, que se dizia
empregado 110 Lloyd Brasileiro, mas Iodas ns
pcsquizns foram infrutíferas. Gcronclò es-
eondern-se em logar seguro,

Lsla noite, no entanto, chegou ;'. policia do
11° districlo uma denuncia, ü criminoso es-
larln refugiado a burdo de um reliocailor do
Lloyd Brasileiro, O commissario Bolívar, dc
dia á delegacia, requisitou iiriiricdlnlnmcnlc
unia lancha da policia ínaritiiun c, depois d.-
uma noile inteira de pesquizã, foi descobrir
o criminoso a bçrdo do "Florida",

Geitüjcio não resistiu" á prisão, entregou-
se, Eslá manhã, ouvido na delegacia, uego.i
terniiiiaiitcineulc o crime, decíáraiido nem
conhecer 1'cdro, que çêrtiimcntò não resistirá
á gravidade dos ferimento'» recebidos.¦ m**

"POUR LA NOBLESSE"
Neva e finíssima marca dc cigarros ocondlcionãdos cin cir-canlosodistinctaVciiirinliasdó 20'cigarros manipulados comfuinos oricr.laei cicoltildos t- combinados cnlro a. melhorei

ntialidadcs.
PREÇO 1$000 A' irada p-r toda a parle.

CIA. SOUZA CRUZ
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Tres navios n piquu
L18II0A, .'10 (Ilnviin) IA* 52,10) - r„r ,f

metlldo» 11 pique nu coita do Algnrve n-.. .,'..
Miiiiiiarliii. nllemllo n vnpur noruegucx '-ini,-
o ltnll.111.1 "/ciiicii" e um navio n vela de
ctonulldado Innlexii,

Vinte »' novo lipmenii da flpolncüo d.» "i.it.'.
deiombarcaram cin 1'nro o vinte e »viv du »/«
run" em (illiiio,

lgnnrii hu 11 M»i"le dn cqulpogvni du nuvi*
iiiglv/.

Como o «Tors» loi torpedeado
"" 

Í.ISIIOA, 110 tlln-.as) (A's •Si,\Tii'
norueguox "Ton" fpi torpedeado
d.» corrente n vinte «• ulio nillhn» d
S. Vicente. O cominandante do Huliimiriti
nrelieadeu o» documentos de bordo, dcrl
que tinha urdem dc motter a pique luiii
iiuvíoh que paifaMem iu.r nqüollng partiòxcopluundo upeno» ns hcspanliúes.

O '.'Tor8" í<d torpedeada depol» dn ir
«.ão ter embarcado nos esculeré» do honti

O cominandante »!-. vapor noruejuiií 1
mu nu.? no mesmo local furam afundi
navio*, um Italiano, um norueguez
Inglez.

O lorpcdèamenta do «Anghe-
.— '

ÀTHEiVAS, :il (llnvafl) — Causou profuiirriiução uns nulos navacR desta capital u 1
pcdenmvnlo do vapor grego "Anulicllld"
viiiln a cffeito por uni submarino allemão
Lima.-, tcrrltorinc» gregas,

Subc-^e agora — o Isso veiu niignicnlar ¦,
dlgnnção confrn os allcmfics — quo o sulmu
no torpedeador hão nermittlu qne os na.
que hc achavam na» iiruxlmiilades presi::Hoccorros ás victimas.

O numero dc morto» í dc duzento».
Ainda o cr.so do «Angheliki»

Í?ÁB1S, :tl (Havas) — A Agencio II.iv.-.»
cebeu o seguinte telegramma de Athenas ;'(• commandmitc do "Anglu-likí" tU-el:
que o vapor foi torpendo sem nvI«o préríolil ho^as, sendo 0:1 sobrevivente» re--.-;;
peln "Karisío»" c por um torpedeiro franc.

>'o aechlcnte morreram talvez mais de
çòerita pessoa11."
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Caslmlras ingleza;

FALLECIMENTO

|..v!i-i.ii.-i;;ci!i—Ali
UitiVtn — Ci?a (

Fnllcccii lioje-, com a edade de lü anhos, r>
Sr. José Lnziiry Junior, pac dos Srs. Ang';'<i
Laznr.v, sccnograplio, Álvaro e ftnui Lnzai;
empregados dn "Gazeta de Noticias".

Fariniia FJtsi* j
Rrlsnicfga pi;:-a nata [BiscoitosLeaf Santos
Oves frescos )

¦ ***** 

As conferências políticas
com o Sr. Wencesláo

Confeicnciarnm, á tarde, com o Sr. pre-sidente da Republica, os Srs. general Pedro
Pnulo; Dr. Lauro i.iullcr, senador Artliur
Lemos c 0 Sr. ministro da Justiça. O Sr.
Carlos Maxiniiliano falou longamente com o
Sr. Wencesláo Braz sobre as informações
que b governo vae prestar ao Supremo Tri-
hunal Lederal rclntiv.VmOntc ao caso de Mal-
to Grosso.
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gsnsrai Carlos úz

M\ PERGUNTA AO LINDO SEXO CARIOCA...
Será possível que V. Ex. não tenha

ainda visto e adquirido unia jóia moderna
do "consórcio 

precioso"? Só seis dias de
exposição. Joallu-ria Oscar Machado.

Ouvidor, 101 e »o3.
, i **)*** 1

As commissões da
ra

A commissão dc finanças, que deveria tra-
brilhar hoje, não sc rcriniu por fnlln dc nu-
mero. havendo", por isso, sido convocada no-
vãmente para sextõ-fè.irai

¦ O Sr. Prudente de Moraes convocou
para sexta-feira a coriunissno especial ele chi-
bórnção do Código Civil, afim de ultimar os
trabalhos de coordeririguo c revisão de ma-
terias que deverão ser dadas ao prelo.

Campos apresente-se
Aprcsc-iiíoii-sc hoje no ministro da Guer-

ra o general Carlos d..- Campos, c:;-comiurm-
duníc dn 6a região'; SS. EL;x. démbíáfairi-se
em palestra sobre os acóíitecitiienlòs ele Mat-
to Grosso. O general Carlos cie Campos li-
cará addiilo ao Departãtíieiitô da Guerra,
permanecendo nesta capita!.

. <a> .
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Quereis apreciar liom c puro caií"?

A Moda e IVlme. Guimarães
Grandes "ateliers" de alia costura, lixe-

citção rigorosa dns ultimas novidades e eve-a-
çao ele modelos artísticos c òrigiriacs, da
actual moda. Especialidade em vestidos de
casamento, "soiiée", proiuenado o "tuil-
leurs" (Grand Prix Paris, 1900; Londres lt)14
c Mérito Industrial). Rua S. José n. 80:
tel. Central 4.091. Próximo á avenida llio
Branco.

ser, eom-

Olhos, ou-
Ias, im

Ella era tão bonita...
E furtou-o em quinhentos mil

réis
f—Ella era tão bonita,,.
Foi assim crue começou a sua queixa o Si.

João Evangelista, chegado no Rio hn poucos
dias c furtado ein uma carteira com 500-SÕOO
nn casa do tolerância elo beccò dn Carioca
numero 9,

Terminou enlão o Sr, Evangelista ãecre-
sceutaudo cjue pernoitara lá com a argentina
Helena Herrera.

Era tudo para a policia. Uin commissario
da Inspeciona ele Segurança Publica foi á e.t-
sa ri. !) do beceo da Carioca e Helena confés-
sou o furto, entregando a carteira com o di-
nheiro. Helena foi presa,

TTir 1

Casa Viuva Henry
(Pundada ha 5o annos)

Bebidas finas de todas ns qualidades so" se òiicon-
Iram á ma ilu Assembléa n, lil, — (próximo ao largo
ila Carioca.)
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Da riqueza á miséria
B ¦¦¦ •

Morre um ex-concessionario
dos kiosques

Falleceu.. houlem eiú suá residência, á rua
Lopes 11..Ií.?, na estação ele Madurcira, o Sr.
Camillo tlà Silva Lima, ex-coucessiouariò dos
kiòSques c que, havendo sido possuidor de
uma grande fortuna, veiu a morrer 11a ex-
trema pobresa,

Deixa viuva c quniro filhos de 11011103 Fran-
cisco, Eduardo, Miirtinho e Iracema, esta co-
nhecidu contorclonistá,

O finado, que tinha f>8 nnnos e que foi in-
luimndo 110 cemitério ele Irajá, fez parte ile
varias empresas de circos o theatros e ulti-
mamente esperava o sauecionamento da lei
para o seu projeclo d.i Empresa Pensão Ope-
ruria, que deverá ser executado brevemente.
Era seu soeio capitalista ua empresa o Sr!Antônio Alves ela Moita.
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tfòcuvn as inflammaçõcs dòj
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Dr. Hilário de Gouvêa-01
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_ Com a mesma animação dos dins anír-
riòrcs recomeçaram hoje os exercícios on-i
diversas brigadas.

O general Gabino Bezouro, acompanhada
do chefe do estado-maior dá 5" região,
coronel Dias dc Oliveira e cfo inspector da
arma de infantaria general Thaiimatitigo ele
Azevedo, subiu cm visita 5s tropas" pelo
irem que partiu da Centrai ás 7,40, O
general Gabino Bezouro pernoitará 110 acani-
pamentò da 6* brigada de infantaria, só
descendo amanhã.

rvesta brigada os exercícios continuaram
em desenvolvimento do tlicma epie lionteni
demos, consistindo em ataques ao inimigo
enluncheirado.

A lá companhia de metralhadoras, que
íaz parle desta brigada, fez exercícios de
cobertura, protegendo a acção ria infaii-
taria,

Tivemos oceasião dc visitar ns barracaSj
onde estão instálladps os serviços de saúde.

Como cliclc ha a do coroucf medico Dn
Seixas, oplimamente ínstaüada, com nie-
sas de operações e a|iparelhos de cirurgia

Nas mesmas condições eslão as do ca'
pilão medico Dr. Mttníz 

'Arngâo, 
das tro<

pas dc infantaria desta brigada, e a dd
tenente Dr, Luiz Bittencourt, da conipatmia
de metralhadoras.

Na 5-i brigada, acampada cm Genciiiá
e que também fpi visitada pelo general Ca-
bino Bezouro, hou\-c o exercício dc mar-
elia noctiirna ein procura dc posição paia
ataque ao inimigo.

O facto mais interessante nesta brigada
é o levantamento dc um forle, cm uma
elevação do terreno, feito pcías tropas e
cogiioniinado o forte Paulista, em honra'
aos voluntários paulistas, incorporados A
essa brigada.

O exercício finai dc cltipTa acção, que
será assistido peío presidente dá Republica
e mniistro da Guerra, além de altas anjo-
ridades do Estado, terá fogar entre os c!;:is
8 c 9 do corrente.

A brigada de artilharia, acampada
na estação da Paciência, sob o çotriiiiando
do general Celestino AÍcvs, vae empregai'
nos exercícios ns munições que tem anua-
zeiVadás e procedentes do estrangeiro, '^

envez das granadas de ferro fundido como
noticiámos. Isso porque não foi possível ao
nosso Arsenal üe Guerra áproíiiptal-as.

O CnEFE DO ESTADO-MAIOI1 ACAM-
PAKA'

Dc-pois de amanhã, cm companhia) dos
seus ajttdatiles de ordens o general Bei
Ribeiro seguirá para o campo dos Afton
sos afim de assistir aos exercícios da b' bit-
gada de infantaria.

à. Ex. acampará ali por alguns dias, en!
companhia do inspector dá região.
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Cigarro? populares, il
» rume Uiu Novo, P»»

200 rí-is, com valiesol

UU5IU DE NÓGUE1UA — Grande Dcpurativff
\do Sangue.
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A FESTA. CE HOJE DO Ac. C, B.

|ljn accidemíe
lamentável
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raná o t

Catharina

* -.„-. .. ,
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IfnBfc da «A noite" )yj

A GUERRA

menagei
do Paraná o Santa

w c. n.
Paraná c

Al'.
U ,|i,:!-r,c liojc, li tarde, o grandejnet

(tviftçBo offerccido pelo
ctelviiics dos listados do

Manta Catlniriiin.
SS IIún', chegaram tio campo 'dos Al-

..,.. ;i. io hornsi acoiii|)ttuhatlo8i o pri-
ira pelo pr, Cunha Mactiatlo c sr. Nctlo

Machado, primeiro vice-presidente c biblio-
ccario do Acro, o segundo pelo Sr. com-

jiicmlador Gregorío O. Seàbro, presidente, e
ielo Dr. ülcantlío Jeqiiirlçií; loram rece-
kln? ao çoni.dc marchas executados por

tinia banda dc musica do 53» de caçadores,
i ra cm manobras, cedida pelo general Tito
H<cohnr,itiitc de uma imiltidtlo compacta dc con-

jos, foram feitos diversos ralds pelos
isdores Darioll c 'Bento Ribeiro. Quando

[-ic ultimí) ia fazer a alerrissuge, estan-
do o (ipparclho a uns 20 metros dc aluíra,
uma creaneà atravessou o local cm que o
Mpiâiio ücvia baixai. Para ciío npaiiiial-a,

aeutC' Ücnto Ribeiro mudou, com rapidez,
(luvcçào, resultando perder o apparelho o

•ouilibrío c projcctor-isc ap solo. O aviador
¦ ticou fetído ligeiramente c o apparelho cs-

i.
M

COMO O GONSlil.llO TERMINOU
A SUA ORDINÁRIA

ipatilaw
!' i-ind- a? provas, tói servido nm fino

usando, então, da palavra o Sr. com-
teridadnr Scabra, quc saudou os dous pre-

tidvntos
terminou .1* IS horas, retirando-

c s convidados agradavclhiente nn-
K '>.=¦ pela bellcza c segurança dos

UÍ\T'-?OS \Ó0S.

A testa
¦ todos

W ÀS, ft de Agricultura eo
mercado oe ai

Von Hldonluiruníi» awv
snlwr di ini/.; ii «oi* 6
iminl:;itos
NOVA YÜKK, 31 (A NOITE) - O

correspondente especial <ln «Ncue Frcie
Presne» do Vicnna junto no quarlcl-/íe-
n?ral nllemno entrevistou o miircclinl von
Hlndcnburg, clielc do ostàdò-níolór e o
tenente-general Ludentiiiríí, quáriel-mes-
tre, n respeito dos bonlos ile uma pro-
xima paz.

Von Hlndenburg respondeu assim no
Jornalista austríacos

((Nno pensamos cm fazer a paz. O que
é importantíssimo ngora pnra nós «5 In-
brlcar munições, multas munições, todas
as munições que fôr possível, porque
os fossos inimigos tazem o mesmo.»

A Grécia protesta con-
tra o turpeduasiiento
tio «AníjSieliki»

LONDRES, 31 (A NOITE) — Sabe-
se aqui, de fonle digna dc todo o cre-
dito, que o ministro grego cm Berlim
protestou energicamente, cm nome da
orecia, junto ao governo imperial, con-
tra o torpcdenmcnto, por um submarino
alemão, do vapor grego «Anghóliki» em
ãguas territorlacs gregas.
O julgamento dos doas aus-

tiiacos que atlentaram contra
os ministros rumaicos

I.ONDM2S; TU (A Ni...K) -- Tolctjraiiliiiiii dc
Dncnrcst informando ler começado honlcm,
nai|uclla capital, o julgamento, pelo Tribunal
Militar, elos clenes intlividuos do nacionalidade
austríaca, chamados llahosh o Tliólj quo, nos
fins do minei passado tqnlnrnni assassinar o
chefe cl" líiihinclc, Sr. Uratínuo o outros mem-
hrti' tlci ministério.

Üspera-se quc os trabalhos do julgamento
tluvcni aluda dbus dias.

O
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via LtaSeressanie cosraimiaii-
Biicaíjão tio sác». CiailíMon

¦ - ai tle hoje da Sociedade Nacional ele
t i, depois dc varieis outros fissttni-
ilnçios no expcdieii.íc, o Sr. Miguel
ti/ uma liriiuaitie iconimünicaçfiò sp-

içrcáeto do tilfotlfio, que, a seu ver, ora
tia om exccllvitlc situação; o que,

i lüra previsto c aiiiiuuciuuo em sessão
S. Iix, delcm-sc sobre o interessa»-

npío, cogitando da dinilnuiçfió da sa-
a iitalvõeca nos principaes paizes pro-

, itnranlo os annos ele 1111-1-15 e
citando algarismos; Mostra que o

litüiie procliicção nos principaes pai-
de ÍJü ipor centO' em relação á Co-
.•interior. !>:> li isi a fitllii sensível
?;-i, cujo "stock" desceu ele 5.02)1.000

fardos elo 50U libras a íi;635.000 fardos, b que
deUÍrmhsòii etnia nlla de preços iitinea vii.lit.

Km l.iverpõVil, dò iinno passado, eni Ç.SuUl
daia, para tá. b algodão americano passoii do
V.n;;'[''•"« l»or lihni :• 11.14 ponets por libra,
t.it mais 'i0 "C, c o (Ic Perharobiico o ttçpiúpa-
jilieiu na mesma escala ascendente, subindo
ile 

'1X>2 
vence a 11-.P2 nençé por libra,

O nupmenlo de consumo ele algodão uo num-
tlu foi coiinideravòl.

Só nos listados Unidos, as fabricas empre-
iíaraiu no anuo findo mais 979.000 farelos de
Í">0I> libras do que no anuo nn lerior. No Ja-
pão, no Ilítllit c ná Frime
fcivcl «i.i;:méiilò, qt
'1.0!i(l,Í!(iO lie; farelos.

A i"t'f>ijucçãò nn safra actual não compensa
(• 

'-(leficil" 
verificado, nem, cm futuro pro-

Ninei, sc conseguirá restabelecer os preços
iíórmaes, porque o custo dc proilttcção, no- '
liiileis (.'-nuioR, 0 ho.ie
ijiie iii-.tt-s'i,li'i guerra.

São prognósticos muilo favoráveis para
jsstis proiiuêtorcs c ò dc esperar ciue npro-

vciteiaos, com decisão e firmeza, a oceasião,
4,1'im O.e ilar ao algodão no Brasil a iniporlan-
cia que lüe compele, como fonte Inestimável
tli- osivj, pela collocação fácil das colheitas no
jnerfailo universal i tomo base ele ptijanle in-
ílni.lriti, nue ,iá possuo 1.500.000 fusos c sus-
l'jiilii'niilliar(i3 dc operários,

(i (ir. Calmou termina dizendo que n alta,
neste momento; resulta da siluação mundial
do algodão, mas 6 de desejar ejue os inlerme-
(linrius não abliseni da prótciição aduaneira,
como no liniio passado, crea u d ti para il indus-
Iria nncianai sérias ilit'1'ieiilelueles, qiie sc bão
le ivfieetir fuluraitteulc sobre os procluetores,

ítos cioiies, cm mula, beneficiani altas ártifi-
ciaes,-que se operam sempre depois dc vendi-
da pnr elles n totalidade da safra.

.1—mSfà&~— -r—r— —¦

líit^cnho de lientro vae recé-
bòv a visita do prefeito

l'iiia conimissão dc moradores do Engenho
de Dentro foi liojc convidar o Sr. prçfe.ito
para uma visita aquelle subúrbio. O Sr. So-
liré marcou essa visüa liara sahbnílo á tttrilé.

Ü ponlo amanhã na Preíei-
íura é facultativo

O Sr. prefeito resolveu considerar facul-
(ativo o ponlo amanhã, nas repartições mu-
nicipaes. Depois de amanhã, tomo se sabe,
é feridado. As escolas munieipaes também
não liiiiccionarão.
——— ¦¦ ¦¦¦-¦¦ —» .mtm^i^mmm »¦— — »M ¦¦.¦¦¦¦M.—

Um projecto tio renovação
contrato da Ferro-Carril

L-arioca
(lotti n prosfcnçn do in liileiidònUi renlltou

liojc o Conselho Municipal a sun ultima sei-
t-íiet (irtliiiiirlii, Mela o iippnivatlii a nrlft tlu
sessão da véspera, passou-se no expediente,
seniiei lido um nrojecio das commlssõos con»
jiuilas de justiça o legislução O de obras qui
renova o contrato entro a frcfvllnrn o .t
Companhia 1'crro-Cárrll Carioca pnrn cxiilp?
líifiln dos serviços dc catrls cm Santa Tlu-
rcsn, ii/ longaiidó-o jior íiá annos. lintrò ns
suas di .poslvõcs flgtira.it ns scgitlntcM cou.
cessão dc BO 'i" dc nli.iliiticiilo, nos carros do
1' classe, aos nltimtios das escolas mutilei-
paes; duplicar n linha entro a csliiciío Gá«
lioca o a ladeira dc Sanlo Anlonio; u niaiilcr
oi preços ncluacs de passagens «Ímpiosj a
oslaUclccor do inauliS c dc liueic bondes dc
2' classe, pela metade do preço das passa-
geus dos dc 1", partindo esses bondes da nn-
va linha dc Miuntoil, esquina tle Riachuelo,
ate Lagolnha; a nproscntnr dc cinco cm chi-
eu annV. k npprovi|Çl\o tio prefeito a renova-
çíio do seus horários; n prolongar, dentro do
dous .'tintos, seili pena dò caelucidiiile (16 cou-
traio, a linha da rua Joaquim Miirlinho pela
dc Murnlon ftlt) Rlncliuolo; n vender passa-
geiis de ida 0 VOllfl nos bondes c nas esla-
çjos da companhia. Disposições facultativas)
suppiiinir o plano inclinado quando estiver
estabelecido o serviço dlrcclo de passagolros
da Carioca tt Paula Mattos o iniciado o tra-
lego pela rua Monte Alegre até Riachuelo;
prolongar us suas linhas poliis ruas ÇurvcJlo,
Monte Alegre ale lliachuclò; estabelecer hou-
des dlrcctos sc-m prejuízo dos dc liornrlo
1-0111111(1111,

Fid lido o parecer da commissão do policia
favorável ít reintegração do Sr. 1'clippc Nery
no cargo dc director da secretaria, conser-
vando-o, porém, addlelo,

O Sr. Alberlco dc Moraes apresentou dous
requerimentos, que foram approvados, c re-
ferentes á renovação do contrato com a Com-
pailllln 

'1'elepbotiica, que damos cni Otlll'0
logar.

O Sr. Lcilc lül/eiro falou sobro « nmuistia
votada pelo Congresso, propondo w congra-
tulassc o Conselho com o Sr, Ruy Iiarhosa, o
Senado, a Câmara o o Sr. presidenle da Ro-
publica, pela votação dessa medida,

ü Conselho, pela maioria dc seus membros,
resolveu reunir-te extraordinariamente do 4
de novembro em deante, por ler liojc termi-
nado sua reunião ordinária,

-i mm— «—' ' -

léa Fluminense
. João Guimarães,
da Assembléa i'ltt

Sub a presidência do Si
rca.lisoú-se a sessão de boje
iniiicnsç,

No expediente falou-sobre a industria do sa'
em Araru.iiiia o Sr. Carlos Palllléf,

Annüuctada a 2" discussão do projeclo rela-
livo k creação dc escolas profissiomies cm Ni-
elberoy e Campos, filiaram os Srs. Soares Fi-
llio ç Teixeira Leite, lendo este offerccido uma
emenda passando para seis í> numero, daqucl-
les estabelecimentos e lima moção solicitando
do Congresso Nacional mais verba para os
mesma fim.

Foram approvados vários projeclos da ordem
do dia.
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expefieocias
nacional

-o
;í*. gs8*esidé?si'e
felSòa rasa IS&ima

tinia

ela ffSeijim-

A Assistência Judiciaria
horaenagea o Sr. Maxi-

niiliano
O Sr. iiiinislrci do Interior recebeu hoje, k

tarde, nina commissão da Assistência Judicia-
lia Militar, eme fez entrega a S. Ek. do diplo-
ma dc membro honorário daquella associação.
¦---" »-*»ifl^3»**—: —'" *~

O habeas-corpus ao pre-
sidèiite de Matto Grosso
O governo, no intuito de lacililar no Su-

premo Tribunal ò jul};aíiiciitci do liabcas}
cor/Mis, no presidente clc Matto Grosso, até
scxta-tclrá próxima, eslá ultimando as iu-
tormãçõcs pedidas por aquella egrégia cor-
pòrnção, informações estas que serão b;ts-
tanto, niintíciqsas,

¦>—B|.H»»- »——¦¦- ""¦ -

FAMA, Dl (Serviço especial da A NOITU) —
Passou por aqui, sem causar por ciiiquanlo
grande prejuízo k lavoura uniu grande nuvem
do gafanhotos.

A representação da Asso-
eiacao Commercial sobre

os telephònés
A commissão incumbida do redigir a repro-

senlação contra a renovação do contrato dos
leltjiliotics, composta dos Srs. Humberto Ta-
horda, pela Associação Commercial, c Dr.
João tle Aqui uo, pelo Centro do Commercio
c Industria, vae. começar amanhã ti redigir
essa representação, dc aceordo com a molcrla
vencida na reunião de hontem na primeira
(laqucllas sociedades c segundo a proposta
do Sr, Dr, Pereira Lima, Ksse trabalho deve
ficar lei minado nb dia !'., quando a represou-
lae;âo devera ser entregue no Conselho Muni-
cipal,
¦¦."¦- -« -tsfm» «— .' ¦»¦»

O fooíbaS! em ^inas
CAMPANHA, ÍM (Serviço espeeiai da A NOI-

TE) — O União Football Club desta cidade; que
levou nm "team" a disputar o "match" nn-
mincifi.dò eom os Itioverdenses, ncábn de rc-
gressar de Tres CofaçSes, sendo .'icjul recebido
com grande manifestação, na "gare." da Ride
Sul Mineira.

ftsjshasto
A experiência official levada a effeito As

í'.1*í horas de lioje, dn turfa exlraliida na Serra
ila Bocaina, íipplicada nos fornos da usina ela
;Coinjiaiibin Americana dc Aspliallo, vem mar-
ini- uin acontecitiiento dc real alcance eco-
Siioniien para o paiz.

i: foi por isso precisnuienlc que a investi-
jíação :.f concluiu por tira triumpiiô assignnln-

1 (Io pelo acontecimento de boje,
A's 17 horas, cm presença eio Sr. presideri-

lc da llepliblica, prefeito do Districto Federal)' rliele cie polieia, nlmirnilto José Carlos de1 Canallio; representando o Club de Engcnliít-
i ria, e outras pessoas gradas, leve logar o fun-

còionamehto do apparelho 11. Zotlel, insial-
laelo nas usinas daquella companhia e Cspe-
cttiluicnlc destinado ao emprego da turfa co-

,.uio comliusüveli
d nppnrcllio cm questão, muilo simples,

jfcciista de nm reservatório em forma coniea,'íwra 
o deposito da turfa, que se movimenlü

feia acção dc um motor electrico, deixando n
:.lui-fn ser npplicàda ean pequenas porções.

i 1'ela manhã ivaüsori-sc ali uma cxpêricn-
|tia preliminar sc-u-io npplicadò um apparelho'especial 

(pyronietro electrico), pertencente .10
PbscrvatoHò Astronômico, tendo sido cxcc-1--K-nUi o resultado óbtidei. Em meia hora de

.combustão «s calorias altingiram a 1.100''
et iilifírncios.

A experiência offitifil revesliu-se de maior
Jnlorcsse, por isso que funccionariim tres for-
;iios, -um com a tuifíi, outro com a lenha c 011-
ti'o com o carvão mineral,

y.'.u palestra con» os Drs. Américo Lassa ti-se e. Arlhiir Moreira, direelorcs da usina, con-'Seguimos saber das vantagens da turfa nnclo-
sial como combuslivel; respeito ao custo de
?ua applicaçfioi

Assim ó que para a primeira cozida dc o
..jonòladas de nsphalto o despendio de earvôo í

ne 500 kilòs ou 75? (custo); eom o óleo com-
fiMivef, 280 kilos ou r>0?400: com a lenha*M (metros cnbicos) ou 2i$600; cm quantowk rom ft (U,.fn (, mesm0 i-csuilíido é oblidoeom o emprpgo do (<0O kilos deste eombustivi-l,íiijo preço nn mina fies por 159000.

^resultado gcr<d 0gs tycperleneias foi ra-i'S!ntoi-io,.i " • -- _
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Fugindo á deshonra, foi dupla-
mente castigada

ü Sr. Adriano Costa Ferreira Dias, re i.tleh-
te á rua Ilàdclocls Lobo 11. ÍI21| leve informa-
ções, ha semana ultima, de que sua empregada
Maria Amélia o furtava.

Suspeitando Adriano cjue fossem verdadeiras
laeja informações, foi hoje ít delegacia do 15"
dislriclo C abi tentou quanto soubera o respei-
to, pedindo um agente para as necessárias in-
vcsligáçõcs.

Quando o agente, cm companhia do Sr.
Adriano Dias dava. uni balanço nos liaveres
deslh, Amélia se dirigiu ti uma dns sacadas,
iiliraiido-se ao solo, Na oceasião porém, em
cjue Amélia, apezar de machucada na'queda,
procurava atravessar precipitadamente n rua
e fiifíir, foi pilhada pelo auto 11. 1,960, quc poi-
ali passava.

A' vislíi do acontecido, foram suspensas as
diligencias, que se estavam executando, sendo
nbcrlò inquérito no cartório da delegacia,

Amélia foi soecorrida pela Assislcncia, mas
como o seu estado não fosse grave, remetlc-
rain-11'a presa para a delegacia.

A empregada infiel não se julgou, 110 Onlan-
lo, bem castigada; em viagem para 11 delegacia,
ncompauliàda por mu policial, ttlirou-se do
bonde cm movimento saindo com outros feri-
meutos que a Assistência pensou,

Os terrenos dò cáes do
porto"

O Sr. ministro da 
'Fazenda 

clétermiiioil
íi transferencia para Babbadò próximo do
leilão dos terrenos do cáes do porto, mar-
cado para hoje.

A Fundação Ròckfeller
Por ter marcada para amaulifi a sua par-

lida O paquete do Lloyd, 'Servido 
Dourado,

não deixou o Rio, com destino ao norte
da Republica, o Sr. general Williams Gor-
gas, chefe da missão da Fundação Rock-
teller, que naquella viagem- será acompá-
nhãdo de seus coffegas de commissão.

A volta cios vouintanos
espirito-santenses

Embarcaram hoje cm Nictheroy. com desti-
110 ao Espirito Santo, os yoltit.ilarios espeeiaes
èspirito-sanleiiscsi Os rnpazcs, qtle foram em
carros espeeiaes, cantaram a "Canção do Sol-
dado", sendo levados no embarquei pela íiiulíi-
dão, sobrésufndò .'is senhoritas'. Umo baiidà dc
musica cio 58° batalhão tocou no embarque,
fazendo-se reprcstíhtar o gènbral Aelié, com-
maiidaúle da região, pelo capitão João Au-
(..-.to.————"-¦ «' '«at»a*«—*—

AS MANOBKAS

Como os senadores
ganharam o dia

¦
A nomeação dos supplenle»

do i»8ú»ctor doo debates
provoca grande discussão

A hcshím dc hoje do Senado, pAdcso cIíàm',
CPIlttoU qiiii.1 que- iiiilcaiiicillii du cotitlnitii-
(fui d» discussão ititlfii (lo purocor da ciunuils-
gfío tle policia, propondo (11)0 sejam nomeados
htippleiiiv;-, ilii roclnccAo dos duiiatos os Srs.
.111 ri ias Avinnrés tlc Ciirviillni, Josó Si/citiiiido'IVIsilru c Antônio Correu du Silva, cargos que
jã exercem lilleriiiiiinenle,

A' liorn realmonlnl o Sr. Urliano Sanlos ns-
siime n presitlcnciti o declara aberta « sossítO.
l.jda o iippruvaila tt acta da sessão iiiilorlor,
piiBHOu-sç no expeillenti', que constou dn com-
niiiiiicnçiio da Caiiiaru sobre 11 lipprovtiçflo ele
oito jireijéelos o inals do orçamento da recol-
Ia, que foi enviado i't mesa. llnje mesmo c.*se
orçamento foi distribuído k cQinmlssiío tlc fl-
nnnçMs, pnrn (pio esta o estudo.

Uttoú dn jmlavni cm primeiro logur o Sr.
ltiiyiiititieln dc Miranda, d senador alagoano
proSCgltiÚ na defesa elo governo Hermes e leu
da tribuna ns dcclnraçcios tio Sr, Fronlln so-
inc um "i'co" tlu A NülTH. <• Sr. Hii.vmtitiilo
lVz a apologia do oK-dlrcclõr da CCntral e dos
seus netos c como S.líft. tinha prometi ido ha
dias prosoglllr na Ingrata tlcfe.-a, hoje levou 11
cruz no calvário.

Km seguida o Sr. Aliciou Jlaplisla justificou
u nitsoncia do Sr. Generoso Marques,

Passando-se á ordem do dln, foi discutido o
parecer tlu commissão dc policia no qual Já
ailiidiittos acima.

Rompeu os (lobatos o Sr. Miguel de Curva-
lho, que o atacou rudemente. 5, l'x. prelen-
deu inovar que Isso importaria cm augmeiilo
de despesa. Quando o senador fluminense se
referia á lltlltutlo (lo Senado, concordando com
os cortes dos pequeninos, tm mesmo tempo
ciTitiiilo logares c distribuindo subvenções,
o Sr. Victorino Monteiro aparlcou:

— Inclusive 11 Santa Casa..
O Sr. Miguel tio Carvalho proseguiu nas

suas considerações, como si não tivesse ou-
vido o aparte.

O Sr. Motollo defendeu a mesrt, dizendo quc
ella não creou esses logares, c sim o Senado,.
O eiuese fazia ngora era stibmelter A appro-
vação deste us nomeações já cffeeluadas em
janeiro do corrente mino.

ü Sr, Miguel dc?Carvalho atacou dc novo o
parecer. O Sr. Mendes dc Almeida secunda
as suas considerações.

Os Srs. Azeredo, Victorino Monleiro c Soa-
tvs dos Santos lambem falaram, combatendo
as argumentações dos oradores precedentes.

Afinal foi encerrada a discussão sobre o pa-
recer da comniissão de policia o segunda dis-
cusão das proposições da Câmara, ns. 57 c ãã,
deste mmo, mandando abrir um credito dc
70:8G0? e outro ile 8:800$977i sendo adiada n
votação por falta de numero.
— - ¦ " ---I -mSt»— 

O ponto facultativo amanhã;
mas haverá despacho

collectivo
O Sr. presidente da Itepublica dclcrminoTi

seja facultativo o púiílo, amanhã. Haverá, cn-
treiiinto, despacho collectivo.

I immm— —-—-

O CAFÉ
O mercado do café abriu sfiálcntntlo, ao pre-

ço de ílfi-ltlll po rarroba c fechou calmo a esse
mesmo preço. Poucos foram os lotes expostos
e peqiteriá a procura; mus, apezar disso e por-
tjiie 11 Bolsa ele Nova Yorl: fechasse íiotítem cm
alia cio -1 a 5 pontos o hoje abrisse cgualmcute
em alta 

"de 
1 a 1 jionlos, houve pela manhã

vendas 
'parti 

4.283 saccas e, no correr do dia,
para muls 1.576 saccas. lloniiin entraram
9.T2'A Saccas embarcaram LOól) e o "stoclt"
ficou cm iifl'J.tW-1 saccas,

 -—  » «npa»—--. — ' ¦ ¦

Explosão de uma
turbina

A' tarde, osjíiriííotiles da Comiiiinliia de Tc-
ciclos Confiança, não podendo enviar chineles-'
tinamente para o riécrotçfio policial a perna
amputada ao desvcnluratlo operário José Car-
valho .itinior, sacrificado pela manhã em uma
explosão dc uma turbina de pinturas, procura-
ram a policia do '10° districto, .solicitando unri
guia para tal fini. Foi enlão naquclla delegacia
aberto uni inquérito.

-¦ -r***- '¦

Â viagem do Sr. Wen-
cesááo a Campos

Sratawitaáti cl^s
toleph®B.es no

ConselSao
¦JAttC

(1
toll

CÂMARA

Nao houve sessão.,, n
houve pagamento

Dous rcqucrliiicnlos tle
informações

Inleiiileiile Alberlco do Moraes iipresen-
lioje, 1111 hessan tio Conselho, dous re-

qiierlmenlos th: informações sobre tt l.lght,
O primeiro é o seguinte :
"11) qual o valor lociillvo dos prédios o o

territorial dos bens immoveis du companhia?
ii) qual a sua sede administrativa V c) onde
a sua estação principal V d) os uppurclhos,
niaehliilsiiios, inslalliivões, quo, nos termos
du cláusula M". rovorterom no domínio o
posse da Municipalidade, estão om edifícios
o terrenos próprios da companhia ou dò ou-
Ira empresa V 0) lio caso tle que esses íip-
pi relhos, tiiiichlitismos e insinuações não es-
lejaiit em eililiclo próprio dn companhia,
precedeu nccOfdo eom a iq-eleilurii, prevendo
o caso de embaraços futuros (época ile re-
versão), oppostos por terceiros V f) lio caso
iiffirinittivo, quaes os lermos desse aecôrdo V
g) qual a importância om réis quo a eom-
piinhiti teria do pagar com os emolumentos
dò obras de assentamento paru tis referidos
postes, oin obediência lis leis orçamentarias;
I) qual tt sonuiia dc contribuição mutual
para conservarão dos mesmos postes 1111 via
publica."

O segundo é do segtilnlo IcOr :
a) qual o numero dos apparclhos cxlstcn-

les cm cada uma tias zonasV b) qual o nu-
mero de apparclhos collocados extra-zonas ?
e) qual o numero ele (ippnrcllios empregados
lio serviço publico V cl) qual tt soitimti que
a Prefeitura despenderia si os pagasse V o)
tpial o numero tlc apparclhos no serviço da
.Municipalidade, e União pagos com abati-
meuto tle ã0 "j"; f.i qual a importância :i
que montam, por mino, ns assignaturas, nos
termos da cláusula 18%"

¦ — » —»s> » '

Pequenas noticias
da Viação

O Sr. miiiislro dn Viação aulorisou o iiispc-
etor dc Obras conlra as Seccas :i dispensar O
auxiliar fcchhico Manoel Cavalcaiili de Freitas.

— Respondendo a um requerimento dn Com-
panliia Mogj*ana do listradas de Ferro e Na-
vegação, em que solicitou modificações dos
projectos approvados das linhas de Tuyuly n
Saiila ltiia tle Cássia 0 cio ramal de (liiaxupé
a 1'assos, o Sr, ministro informou ler pedido
a declaração da ltcilc Sul-Mlnelro de concordar
com essa modificação; para então S. Ex, ot-
lendol-n,
.. 1 •***——-» •¦

Vae ter inicio o processo
sobre os fornecimentos da

Central ao Cattete
Foi afinal acceila pelo Dr-, Pinto Bunrque

(luimarães n sua nomeação para ltinccionar
como procurador criminal da Itepublica, inlc-
riuo, 110 processo sobre ns irregularidades apu-
radas cm inquérito policial relativamente tios
fornecimentos dc inateriaes da Central do
llrasil á secretaria do Cattelc, 110 quadricimio
passado.

Vae assim ter andamento o processo crime
conlra o ex-directeir da Centrai; o tenente I.eo-
nidas Fonseca e o ex-mordomo .'.o Cattete, Sr.
Pires.

1 ,^tjt*fr**' i 1 1 .i —
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Aspocios
rílí't.(iiii..-:t

ílícuriosos
purlunioiitui

Se— Jii eiiviiiinos t.-t orçamentos no net£«
(lot... li' jllsln que ngortl todos i|iteii'iim 1 e -
caiu ar um pouquinho.' Nem hoje, nem nina-
Ilha se trabalha nostti casa...

Ci.iin eslns, com ligeiras varlnnlesi ns pa*
lavras quo so ouviam a cada passo no Mon-
rne, O.s Srs. deputados diziam isto com 11.1
mãos enfiadas nos bolsos tias calças, npal»
jiiindo cediilus que Cíltillejavaiu tle iiovlnlitis
que eram.

Alguns legisladores, porém, estavam lrls«
tes... Haviam sido (lullcndamcnte envolvidos
por uin liando ele senhoras quo lhes solicita-
vam, com gentileza Irresistível, donativos paru
u hospital da creança.,,

LJiib, sitiados, dcclnrnvam com o maior
"sans-façoii", ejue não eram deputados! ou»
tros eli/.iain com itr categórico!— ImpossívelI
Ura 111 poucos, porém, esses-. A maioria foi nl-
tendendo aos rogos da comniissão dc cm ida-
tle, da qual fa/.laiii parle Mmo, Hugcnlo da

Mllçs, Ntibuco, além du

Aiidratl.i, por exemplo,

Barros, sua filha e
outras.

Ü Sr. lltieuo tle
disse:

I)iir-lhes-ei tudo que in o houver sobra-
dn do mcz passadoI ¦— disse c tirou da algl-
beira umn cédula dc G0?ÜUU.

O Sr. Arlindo Leonc, porém, moslrmi-ie
implacável. Ouviu tudo e, rompendo <> siün,
desceu tis escadas, de quatro em quatro de-
gritos.

Na impossibilidade de satisfazer a todas,
entregando de uma sò vez a soturna com ipio
concorria ii fundação do hospital infantil, o
Sr. Carlos Peixoto trocou uma nota maior cm
cédulas ele 2U* c tis distribuiu pelas senitorl-
Ias «Io grupo.

Não qniz. ficar atrás o Sr. Maximitino ila
Figueiredo: deu 1D05. (1 Sr. Carlos Peixoto,
vollando-sc então, sorridente, para o grupo,
disse:

Minhas senhoras, para e.-.lc meu colle-
ga so ha um remédio: internar-se 110 lios-
piciol

(1 Sr, Slttdnrd, porém, não epiiz saber cia
historias. Mal contou o dinheiro, saiu como
uma flcxtl, sendo provável quc aiutia e.-.te.ia
a correr. Não fosse S. Cx. e tt comniissão le-
ria feito alguma còusa mais do fino 1:UIÕ'.',
que titulo foi 11 quantia arrecadada.

Cousa lambem muito de se apreciar, nesse
dia tle pagamento, foi (1 altitude dos que re-
ccbcin por vários carrinhos, islo é, elo.; quo
são militares reformados, juizes aposentados,
lentes, etc.

Kntreolhnvani-sc desconfiados...
li' ciue os civis aposentados, juizes, lentem

ele., diziam a voz baixa que o Sr. presideu-
te da Republica não pôde nem eleve consentir
nn "excepção odiosa" ejue se eslá fazendo eles-
ele maio, pagando-se cumulativamente o sol-
do c o subsidio aos deputados c senadores quo
são reformados do Exercito e dn Armada, tt
esquecendo os civis aposentados o jubilndos.;

Diziam quo os civis, cm face da lei orça-
mcnlaria, eslão na mesma situação jurídica
tios militares, e dizendo isto, clamavam con-
tra o Sr. ministro da Fazenda, numa ameaça
clc campanha dc opposição tenaz.

Um deputado ccarciise; aposentado nn ma-
gislrnUira, iiiterrogado por uni collega chi
lialiiu, pouco mais ou menos nas mesmas cou-
dições, dizia com egoísmo:

liu não faço questão de que me paguem;
mas então quc- não paguem lambem aos mili-
tares, dom a excepção é que eu não me con-
formo...

A Daíesacia Fiscal em Minas
recolhe ao The-soinro tresentos

contos

[ [H3 as pelas...
...és liiiiíii 11 anui

A' larde apresciUaram-sè ao capitão Rocha,
assistente da 5a região militar, tre* volunla-
rios dc manobras epie. eram considerados (iu-
sentes por não terem ainda comparecido tios
exercícios ora em realisação,

O capitão) não podendo tomai' coiilieelmen-
to dessa apresentação; enviou-os ao gcner.il
Til o Eseobtii', coimnandniilü da 0" brigada dc
infantaria; onde estão esses voluntários in-
corporados.
- --—...——~—  +—>m% WH—«•—'

iiomeoti o Sr.
dc escrivão da
uo llio Cirande

Ao T
cai cm
de 300
ultimo.

Itesouro Nacional
Minas recolheu
contos, relativa

, a Delegacia Fis-
liojc a importância

i renda do mez

-••- -*—«S»í»—¦«"•

Falleceu ho.le, ás C horas, na capital da Pn-
ríihyba, segundo tclogrnmmas aqui recebi-
dos, o coronel Anlonio da Silva Pessoa, ex-
presidente diuptello listado c irmão dò e;ena-
dor Épitacló Pessost 9 do marechal i-eforwado
Silva Pesso» _•- ""'

Nomeação oa
O Sr, miiiislro da Fazenda

Hermes Schmidt para o logar
Gollectoriti Federal em Santiago,
do Sul.

A Escola Premunltoria- Quinze
tle Movembro e os cortes

no orçamento
Com o Sr. ministro do Interior coníeréiír

¦ciou hojo o Sr. Fniticò Vaz, director da lis-
cola Premunitcij-ia Quinze dc Novembro, Kssa
eoitfereneiii versou sobre, a situação da lis-
cola, em taco das medidas tornadas pela Ga-
mara, mandando reduzir verbas c pessoal
110 orçamento para a referida escola.

O Sr. Franco Vaz pediu npoio tio Sr, mi-
nislro para que interceda junto ao Congrcs-
so, afim dc se consevar aquelle orçamento
como eslã, pois tio contrario S. S. teria dc
lutar com difficuliladcs para n boa direcção
do estabelecimento tt seu cargo.

O Sr. ini.nisti'0 declarou que empregaria
todos os seus esforço» para attender aquelle
pedido,

Decretos da Fazenda
O Sr. ministro da Fazenda., 110 próximo

despacho collectivo, submetida á ítssigtia-
tu rã cio Sr. presidente da Republica, entre
outros decretos, o cjiie manda pagar; om
virtude de sentença judiciaria a imporfâh»
cia cie 11:61OÇ00Ó « D, Zulmir» rraiiclso»

iVatcUí Barrada»* ""'/  -—

O Sr. Wencesíáo Bi'rt2 deve embarcai para
Campos, onde vae inaugurar diversos me-
llioramenlos urbanos, no próximo sabbado á
noite, cm trem especial, na estação de Mã-
ruhy. Com o Sr. presidente 

'dn Republica
irá o Dr. Nilo Fcçanliá, presidente do lis-
tado cio Itio.

, 1 ..... t-^tw—, 

O caso 1. de Musica
-m

Uma tragédia no Rio dos
Pedras

Conimaiidaíiíes multados
Foram hoje, multados pelo Sr. inspector

da AÍfaii(le;;;i os conímantlantes dos vapores
inglczes ".Dryden" c "limland", c.ni direi-
tos cm dobro, por não terem descarregado
mercadorias manifestadas, sendo designados
a.vtiliadorcs os Srs. Amaro Gamara e Mario
CorK-a.

A policia ouve o criminoso
sobre os motivos uo crime

-e_

Wão pedir a rein&tagração
ííjo Sr. ffiílj.crto M-èpo^

iBueeno
As alumnas do Instiluto da Musica, Srlas.

Etlniía 'hcgiizzi c Noemi Vieira Machado Coe-
lho e o aüminó Alberto Ribeiro pediram bo-
je uma aiitiicncia ao Sr. presidente da Rc-
publica íiflra de pedir a S, Ex., por motivos
cjue na òccasiãò serão expostos, a reintegra-
ção do maestro Alberto Ncpoinuecno no car-
go de ilireclor dàquelle eslitbeleeimcnto.
—... «¦¦-,...,¦.. ¦» ¦wya^attw-«——— —— —

O Sr, Wencesíáo não tem
noticias cie Matto Grosso
• Ha Ires dias que. o Sr
publica não rçcebc uin
Matto Grosso.

. presidente cia Re-
sò telegrtuiiniã de

-»-">aWB!»-«-

O cambio abriu e fiiuceionou hoje cxactii-
mérito c-oino hontem, isto é, com os bancos
estrangeiros sacando a 12 1|8 d., cxceplo o
Francez c Itrèliaiio; qne, como o do Brasil; sa-
cava a 1?. 5JS2 cl. Os esterlinos foram negocia.r
dos em pequena quanlidade, tios preços dó
U0f?tò0 o'í(ip.6s\ n 20§-100"i

iloiilem, porém, venderam-se 20.000 ao pre-
ço de 20Ç-100, transneção essa que foi feita com
esterlinos vendidos peto Banco Transatlântico
Allemão e comprados pelo British Bank. As
ielrns d oThesouro também foram pouco ne-
goeiadas e com G "j" de rebate.

Km Bolsa o movimento foi regular para as
apólices geraes, antigas, cm sua maioria vendi-
cias a SüÍÇí e mais desenvolvido para as da Pre-
feitura do Dlslricto Federal, dc '.1900, ao por-
tadòr; n K>;i?000.

_.— . , witaa»» —¦—'
Tentou suicidar-se com

formicida
CUllVELLO, 81 (Serviço especial da A

N01T12) — Por desavença com ncu próprio
pae, devido si questões de casamento, a se-
nhorilti litilia, filha do capitão Maiiocl Am-
brosio, dclegiuio de polícia, ingeriu forte
dose de formicida, achando-sc im «slado
grave,
„.—.¦¦. ¦¦¦¦,.,..—¦ ¦—¦,-¦>¦—^Q.ymw. n—¦ -"~-¦"•-—**

O governador de Santa
Catharina visitou o

Suoremo
O coronel Ffelippe Schmidt lisitou boje o Su-

premo Tribunal Federal. S. lix. foi recebido
no ltixuoso sídão clc recepções do Tribunal pelo
presidente, Br. Herminio do Espirito Santo, c
demais ministros, com o» quites palestrou por
iil(ítins momentos, fazendo-lbo», «a veViriuvse,

kW »UM despedidas- "" t5- •--

«Foi a duv<<Ba.).. qu-sisi a
ceclfeza»

Foi uma scena violenta, emocionante. O
velho mecânico, depois- de varar o craneo
tle sua companheira tle longos annos co.n
unia bala, que a prostrou moribunda, com
11.111 punhal feriu-so gravemente na alliira :1o
peilo. Queria varar também o seu coração,

A tragcdjti passou-se 110 Rio das Pedras.
Nolieiámol-ã minuciosamente. Dias depois
a pobre mulher. Amélia Rosa, morreu num
ieito da Santa Casa, deixando muitos filhos
1111 orphaiidádç, inclusive uni de nome Octa-
vio, dc qualro turnos, O menor. Muitas ver-
soes foram dadas ao' caso, mas ninguém sa-
bia ao cerlo o motivo cláqudlle desvariò todo
dò mecânico Guilherme Fstcyes, o protago-
nistu do caso. puilbevhic não podia falar,
pi'ohibiram-11'ü disso os seus médicos as-
sislenles.

Hoje k tarde, porém, o.Dr. Abelardo Luz,
delegado do 23" districto, conseguiu ouvir o
criminoso, que já esta quasi restabelecido e
ficaram assim coniplctaineutC esclarecido:-
os mÓtixos do seu. acto desesperado,

Foi a duvida, senhor doutor:ii Quasi a
certeza — declarou o mecânico Guilherme-,
baixando, humilde, a cabeça.

Contou cm seguida e;ue esteve longo tem-
po doente, eomplctaineiito impossibilitado M
dc sp mover — eslava parnlytico; Quando
melhorou, porém, teve uma dolorosa surpre-
za no sair do hospital-: stia mulher seria
mãe de uma creança cm pouco tempo'; Nas-
ceu o pequeno, era louro, muilo lindo,.,
Puzeraui-lho o :110111c de Oetavio.

— E o resto foi o que se sabe — lerml-
11011 O criminoso'.

Como ainda não eleve estar esquecido,-Gui?
lhcTinc Esteve matoti a sua companheira e
leutou suicidar-se em segiiiiln. quando ella
lira dia voltava do hospital de Cascadüra,
onde batia levado a um medico, muito dòen-
le, o menor Oetavio. Desorientada, numa
grande hfflicção, porque Guilherme a prolii-
bisse de ir ao hospital sem elle, Rosa llio
elisse, mim ímpeto; que só agora sc soube :
"Esle filho não e leu". F. seguiu-se a tra-
gedia.

uas iaisencias
lima casa d

imazGiii
e movÊSs e unrs ai'-

de seccos c
imoISiados

A requerimento dos credores cie 30:869-5íit0
A. Brasil éi (!., foi decretada boje, pelo juiz
da 1" Vara Civel, ti falleiicia de Washington
César & C, cslabeieeitios á rua do Passeio
11. fn.;.

Foi marcado o dia 1 de dezembro vindouro
para realisação da assembléa clc credores.

O jl
lencia
Mnriz
COS c

ii/ da .V Vara Civel decretou hoje a fal-
tlc- .(. Martins ImJIio, estabelecido ã rim
e Burros 11. 337, com commercio tle. see-
molhados, ti rcqiierimeiito do Corria

el'Avihi, credor ele 1:4009, ninrcando o dia 21
dc novembro para a assembléa tle credores.
ES«Sita'!KB!I13?0=5!&'»J*CTISMWK3SKtt'íi. KfflMJBttrJIÍSaTiSS.ia*

fiMuniCikJü-z
Si V. Exi for visitar os depósitos de venda

dt) moveis
KED-STÁR

te:.', oceasião de verificar como são gxactosúei.
e práticos o« seus cstylos-, como é perfei(o_ o
seu acabamento c como s;'.o boas as condições
de pagamento e preço.
GONÇALVES D1ÀS, 71 URXJGUAYANA, S3

M£$M2&!^WMZgmmm%^r^^:^i®M
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As alumnas do 3" anno
da Escola Norma! não
querem fazer exames

Esteve á iarde no gabinete do prefeito
tuna commissão de alumnas do terceiro au-
uo cia Escola Normal, que roí' pedir a S. 'Ex.

as cuspensasse dò exame tle promoção ao
quarto anuo, deixando cm suas mãos um
requerimento. Qúerc|m essas alumnas rjuc,
em vez de exame, seja tomada cm cou-
siderarão n media das notas obtidas cm
atifa durante o anuo; e por ella feita n pro-
moção.

Sabemos quc essa prelençao não sertí clc-
ferida pelo Dr. Atraído Peixoto, director
da Instrução .Municipal, a quem devera" ser
encaminhado pelo prefeito aquelle requeri-
incuto.

Ds escândalos aduaneiros
TVes sStBBMãssôes

Conforme noticia por n6s divulgada ha dias
loram lioje b.iixadaV portarias do Sr.inspe-
t-lor da Alfnndega; demillinclo, u bem do ser-
viço publico os despachantes geraes Vielor
Cordeiro e Jbrge Dantas do Itrito, bem come
o auxiliai' de escripta Ua AJJt»JHÍSJí*JitftAiHw.-
nt» Francisco Moreira,; .

Ao Monopólio da Felicidade
Lotçria da Capital Federal, éxtraliieltt lipjo :

VENDIDO NESTA FELIZ CASA

Siibliaitò, 10Õ'.ÒÕO$tíOO r-ulnl, 1.000 coutos
:habilitae-vos

Sficllttt, 11 FRANCISCO A C. tu

9, Largo da Carioca, 9
(Junto no portão tia

Moveis a prestações. Cttptt __
òãòoo, Olcatlôs ile o,0o e o,7ó; inclrü d?

Oi-tlem)
ptra inòliiliii, poças

líooe,

as Virtuosas de|^f?
Curam hèmorrlioides, males cio iitero,
òvarios, urinas e a própria cystile,

é Mim BtPOgsayaniiglgsSa
©©a^to áai swperioirâ"
tíafSeve5os nossos »«a«
w©is e tapetgaifHgaS"

eandro¦ Martins & C*
SS 39-43-43

OUVIDOR 93-95.

Antônio Correia Saldanha
Wíeeeu boje no hospital do «JJ!

f,v ANTÔNIO CORREIA S.U.DAMIA.'
O bcu enterramento
jíliã. As 11 1

nsilsmssÁ «***»•-
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«'sp: unrfluntii. nuriz, ouvidos, boca,
in •t..ii -u.íia iiitoilu ....•• ai i-ii.i (TAhí-umiidIÒii,
ii-;, sobrndo; du ri *ls <>.

O JL-iópe©
I oicri.ii o oltc

I iiiaci

li' quem ila i iiiiiuii.i iiuii» rapiilit iw
¦rirc niniuic* ti.iiui-iuii- nu |iiililico,

umi inatilr, tuii uiivMiir I..I - lllinci ;Quviittii
\s\ oiii',iii lu, ",'¦', I'i.!ii.iiü .li; M.ii.;.., Ml; I.. 1'itnvlolie
h.i, .'!•; C.ciiui.ii (..'ii.iiii.i, .'si. — r. 1'aulOi ma v-ui?.-
co Nuvuinliru, &J. *'

Conlus, corações, cruzei, boiuiucls, gerhes
cm celluliiii!.', missiingus c biscilits. flores ur-
tllici.es, IJiuii c barato, llua Selo Jo Setembro
o. 11 — A* 11ÜN1NA.

Mo!
Iii1. batia o tia oííva

eslias --'o pui.ii.io. .<. (Jru^üáyana 33
as a 9

*tr«a*>.-i*jnr."/.«ov-wrmTTyig.i,mm 11 i li i —i » 3»

•-•-•¦•-••¦»***************-********-^^n art iiia iiuÉ toffoyJHM m n Estili iii
A (,'..« ila Central deu linjii dc umnlm um

Irlito aspecto dos nossos costumes, Chegara
o trem S, S, 10, *iu«* piirtir.i dc Santa (bu/. as
7,11), pejado de operários, lim ve* du» pas-aatfelros escoarem-se pela» varias portas da
cMiicàii, .i 1'iiiiiiiihii do triibiillio, como Inibi-
tu.ilniciile acontece, o -(aliliiflu dn ngcnle í
qur cb.iiimvii seus passos,

Para dar outro tom estranho ao ilesembai'-
nue liiivlu n bronhaba dn niulllilAo. Quu fora?
slmplesníenlo esto faélo edificante, Um pas*sngelro, n operário 1'asclíoa) Alves da Cosia,ipiü nã.i pomuln o iiiibcti1, recusou-se a ungiir
ii pnssiiguni devida*, qiinmlo Ilio foi cobrada
pcln ciuidiiclni' Vir-JIlo do Almeida, qué, .le-
poli dç .iltcivin;!*!.!, piixi.ii dc uni revólver o
din dons tiros. 1'rn uma medida posllivnmen*Ia fora de propojillii, perigosa c iillameiilê re-
provável, por niiilures rnzOcs quo assistisse
uo conihictor,

Isto, tl.'iitrn

1 MBitlri
IU'1'i-iicni..s a

¦wr.Lim i

íi É! Ifraiilüàí

um v.itiu.i cheio. provncpUicomo eni natural, cxaccrbuvAo ilus nulmosiíiis il.tn.ils passageiros, (tue exigiram » pri-silo ilo c.vnlli.do fiiiiccioiiario, u qua foi folio,
Xiui havia, felizmente; vlcllmns do ilesas-

sh.-do coillllielor, o que, porém, não .linii-
nula u SUU f.illn.

Viiilia.ni, |'..K us passageiros reclamar du
adnilr.l triieiio du Central ,( effeelivinAb da
nrlsAu do ciiiidiitflor. quando furam aKtfred.l*
dns |.or cunipanhoiros sem, condueiures
(,'uiiriln-freliiH. eriixciros, cie,, ipie, auxilia*d.is por soldados do policia, priitiehrain In-ío.iii.ivclm.iili' sivn.is ilciíriiiliinlcs, (is pns-stige|ros foriiin imillrntiiilos pli.vslcaiiiontc,sem que hutivcsio unia provldcneià^lii odiiil-
nl.sIravAo «Ia estrada do governo,l'ni pobre iiinrlulielro niiclonní' que proles-lou uo .issislir a essn scena fni csbofelendo e
preso pelos ftinccloiinrlos ila Ceulrnl e sol-
(liidns du polida, que sú o largiinún devido Ainlervenyao do tini inferior ila Armada.

Agora d epílogo do caso é de pasmar
O .iiíciite iii Central, Sr. Alvares Viãiin.i.

a .quem foi enlivgiic preso o eonduclor Vir-
gillo dc Almeida, tlcu;lbo fuga, cmquaiilo o
queixoso, o passageiro Pascbbn] da Costa, dc-lido, foi levado paia •> H" districto policial,onde esta abei-lo inquérito,

a lie'...
seguinte carta t

"Sr. rcdnelor da A NOlTIi —
•*.- hontcin o vosso jornal faz acusações iii-
fuiKliidns nos israelitas, que obtiveram a li-
cciii.m para rcalisnr enterrameulos ua arca j
j..-i icneeiitc á Associação beneficente, 1'uno-
rnrlii e Iteligiosa Israelita, uo ci-inltcrio de
Inhaúma. .Snua ba ue illegiil .oi de csctin-!
daioso, A concessão foi ilnila m.s termos dá I
Constituição Fcucriil, dc -I dc fevereiro, e
respectivas posturas municipaes,

Todo o serviço c llsculisatlo pelas autori-j
ilales dc hygicnu, policia c 1'refeitura, não!
Ju veniln dilii-reiiça alguma entre os enter-
riiinentos dos israelitas c os de outros quaes- i
quer fllllcchlos, ii n ío ser a dò local. O
vosso jornal poricrí. verificai' a vurtiude «lei
nossas palavras nus documentos iiuc desde !
jn pniiins i vossa disposição.

O prefeito general Bento Hibeiro deu a
pcniiissão do cemitério ao Centro Israelita,
que não levou a cffeilo por falta Je recur-
so». O prefeito Dr, Uivodnvii, deu a mesma
permissão á Associação Ueneficcnte, I*. c II.
Israelita, dc tpie ou presidente, ha cerca de
lious nnnos, c todo c-sse tempo tem sido
empregado na acquisição dos terrenos para
catisfazer os requisitos do despacho daquellc
prefeito.

Actualniento a permissão para o enterra-
mento, dada pelo actual prefeito Dr. A. .o-
dré, dc accordo eom :..-• informações das di-
reclorias, não foi sinão uma coiiscqueuuia
Justíssima dos actos dos seus antecessores.

A Associação ii., 1*. o H. Israelita lem
aqui, como em lodo o mundo, gratuitos ilcs-
alícclos. Isso não quer dizer que cm Lou-
(Ires, Portugal, llcrlini c Paris os israelitas
não tenham conseguido realisar, sob a pro-
tecção da lei, o seu culto e ter os seus ce-
niilcrios.

A NOITE, quo se tem imposto A osfu.". do
publico pela justiça com que attende, iudis-
tiiietamente, ás partes, certan.ent,: dará aço-
Ibimelito a estas linhas e verá que serio
uma campanha desnecessária ferir os direi-
tos dc unia colônia fjue vive do seu traba-
Hn. e delle lira o que. pôde para o engran-
d. cimento de sua fé.

Podemos vos affirinnr, Sr. redactor, que
ninguém sc envolveu para que sc obtiycs-
se o ccmitcrlu. O pedido foi apresentado ás
autoridades, com o seu fundamento em lei
nossa, i- estas o alte.r.leram porque nenhum
motivo de ordem publica estava em jogo.
A área, que i uni prolongamento do cerni-
terio de Inhaúma, está absolutamente su-
jeita á direcção do administrador municipal
d mesmo cemitério.

O fim dn Associação, Sr. redactor, uão é
só este. lim breve íerá creada uma casa dc
sai.ile, para tratamento doa seus associados,
já estando apontados para a sua fundação
homens de seiencia e do méritos mon lie-
eidos. Ou tros benefícios serão levados a ef-
feito logo que n Associação possa, e essa
digna reducção verá que não deve nos lios-
tilisai' por noticias tendenciosas de ilcsaf-
fcetos. li' o ipie, por ora, nos cabe dizer,
liisraileeeihlo á illuslre reducção o quo fizer
pela Associação, Ilio de Janeiro, ')i de ou-
tu bro de 1916. — A. Kaíiffmahn."

...,,.i ^HOJE ,_
Assombroso suecesso^

KESTAUÍ-ÍANT
1)0

CABARET

CLUB IMTtS Di) DIABO
'7(J, Avenida Rio Branco, 179

DAS '¦) limas VS I HA ,M \M!.v
0 iireleiido da úlito eicgunlo o iiiiisileciual coinleseexiutieniiisníclliorcsiiivjjrnmiiia- por artistas ila
cabaretier.tiMllth bl.u.wnm.- conforto°o luxocm liieio chicoiidu sc apiceiam a ArtopoDcilc

crniy;
fera l.ys
A.leite C
lilectra .
Apãcliineítú
Ilositii Ituilriguez
flor do Cuba...,
Luiila llelinoiiiu.

Xotivoi daii-mriiiii classic
Cliui.lcusi! à iliclion
Cantora cliitcna
1'strella mundial
Cunlora ihesicrind
Ctintora licspanliola

Cantora interiiacioiial

Oieliestra ile prinieíra ciíléin

Brevemente:
Novas estfi chegadas

Buenos Aires
ue

U2S
—*»i—

bEOPQltPlNA RAfbWAY
líxcursão tio Rio ile Janeiro pura Caninos

IDA :i c I DK NOVEMBRO—VOLTA ATE"
DE NOVEMBRO

J.IÜJ600; im-
l"í0i'0 (l-as-

colônia cam-

Ida e volta—20ÇÜOO (Passageai,
posto, Jiífioo) — Estudantes —
tangem, 8$300; imposto, 1$700),
Para facilitar aos ineinbros da

pista, residentes no Itio de Janeiro, e que de-
sejeiu assistir aos festejos a be ealisarem ua-
quella cidade, serão emiltidos pelos trens no-
etiirnns do ;ii.i ;i c expresso do dia i de uo-
vouibro, bilhetes especiaes dc ida e volta, ao
preço de 2l)$000, validos para voltar pelos
Irens nòclurnos do ilia 5 c expresso do dia 6
de novembro de 1916.

Aos estudantes freqüentando actualmente
os cursos na capital ou Nictberoy será con-
cedida i. passagem dc ida e volta pelo preço
de IO--> (pu3i;ugeiii 8^1)00, imposto 1Ç700) me-
iliniilc aprcscnlação da respectiva matricula
no escriptorio do Trafego da Companliia, Glo-
ria illi. Itio de Janeiro.

Os billieles de excursão serão vendidos uo
cães Pliarmiv e Niclheroy, não dando, porém,
direito á compra dc leitos,

Hio ile .lou i:-o. 28 ile outubro de 1016.
.1/. C. Miller,

dire '.or-rgerente,

0 escabroso caso de forae-
cimento de carvão ú

Centrai
líalai a se boje nos corredores da Cciiirid do

Brasil que o Sr. Charles Meyser, com quem n
Kstrarla firmara o contrato para fornecimento
jle U0.0UÜ toneladas de carvão, transacçítò essa
<jue tora jiatrocinada pelo Cattete, requererá
amanhã, o levantamento dn caução dc 60 cou-
tos que fizera como garantia do mesmo soa-
prato.

•Segundo apurámos o praso para o -primeiro
fornecimento, na quantidade de ""O mil toncla-
aas, csgotar-se-la boje, si o publicação do con-
pato feita no "Diário Official" não lhe emprés*
juisse um oulro caracter, dcante do qual teve o
.Tribunal de Contas que tomar conhecimento c"Segar registo. Nestas eondiç.ües, fcl íónslde-¦fndo nulla o contrato e, portanto, som vanta-
gens para aquclle fornecedor, que sályoü assim
Ba seus CO contos ou dc quem cs emprestou a
.•wiarles Meyter.
•-"  * m*9» - ¦ .-¦..

Amanhã, opout-aw-p^i
! í2í"A Casa Assembléa, restaurante de -primei-
ga ordem, teia diariamente o mais wkdo"menu" * oa íneihorei ?inhos, Rno íln âsseia-
W<«* ífc Proiírle.ía-fíííí Qittmz SíoJl ¦?•*•- (

Um tufão prejudica
regatas bahianas

as

Embarcações gradas-Varias
mortes

• BAHIA, 30 (Serviço especial da A NOITE)-—Ileabsaram-se hontem, na enseada do Itapagi-
pc, as regatas finaes da estação do 1916; Asregatas foram concorridissimas o correram áni-inadas, mas, A tardinbn, caiu sobre a bahiaum violento tufão, prejudicando enorinemente
n volta das embarcações daquclla enseada ba-vendo numerosas embarcações viradas coüslhn-do terem morrido varias jiessoas. 

'
¦ ¦*»¦*•>. _

COIII-Ua-SIí qualquer quantidade de ouro, platina
m.,!i!!rí,s..e,|,t':JrU:i ^'yi"':í<> pagaudo-se bom, na.IÜ.Y1.IU.UU OSCAlt MACHADU, ru.í do Ouvidor, 101,~————¦—¦ **n**» 

E ella morreu tam-
bem!

fomos procurado spor D. Amélia da SilviGuerra, moradora á rua Vidnl de Ncgrcirosn. 4.4, S. Christovão, que nos declarou estardisposta a ficar com a pequena de esto me-
zes, filha do infeliz casal Jayme Torres. Tam-
bem D. Julia Torres da Silva Lanção está
liconiptn a iicccitar, como filha, a orphã dc 14
annos, devendo qualquer resposta ser enviada
ao seu esposo, Sr. Manoel José Lançjio, á riir,
da Assembléa n, 41.
,r~T De D- Maria '''Joriano dc Vasconcellos
Medeiros recebemos 20.? para os infelizes or-
phaos do desventurado casal.

¦ "' ¦¦ ¦•*»*** i -— _^

Hv.iliü.imlo-so pro.xiiiiiiiuenlc oh cxnine.8 iiok
diversos cursos dn Bstola Normal, publica-mus ii seguir «s mesas «xiimliiailoriis pernnlens ipiacs scrAo os mesmos yrestado.ti

.' Mino — Poiltitfiici- — 1» turma, Dr, ,\1-
berli) de Oliveira, Dr, Alfredo (iomes l>r.
Seivnlo Uniu; 2" tiirmn, Dr, Oswalilo fio-
mes, Dr, Sorvulo l.lnm, prof, .Iuilo Peixoto;
3* turma, Dr, Alfredo Gomes, D, Armlmla
lindos, J)r, .Alberto dc Oliveira- 4» lurin.i,
Dr. Oswaldo Comes, D. Ai-iuindu itiiíin», Dr,
Cosia Urlloj f»'* tiirinn, Dr, Oswaldo lionies,
Dr, Scrviilu l.liui, Dl', Cosia llrilo; i|" (urrtin,
prof. ,1 ii lio IVIxoto, prof. llflinctcrlo dos San-
(os, Dr. Cosia l'rlloj ;• turniil, prof, Jiilln
Peixoto, prof. Iloinctcrlo dos Santos. Dr. Os-
waldn ijoines; Ò* ttirniii, Dr, Alfredo íjíinics,
I). Arililllila Haitos Dr, Alberto do Ollvcir.l.

2" anuo — 1'rni'ee/. -1* lurmo, \)v, (lõlilll
lVlj.'., I). Maria C.ra M. I..q.cs, D. Dlilln Por-
les; •.•• turma, |), lilillu Portes, Dr, ileniil
Feijó, Mlle. CIiiuíCiiiiiIj 3" turma, J). Io.li,
zciuiil, 1). Maria Clara M. f.npcs, Oi*; Azevedo
¦lunior* l* tnnn.i, I). Dldi.i l-orles, |)r, Çciitll1'cljó, Mlle; Cliazouiid: ô- turma,! I), Didi.i
Furte», Dr. Oeníil PeIJo, Dr. Axevwlp .lunior;
•;• liirn.i. I). Miiciii Clara SI; l.ujiüs, Di', ('..util
I eljõ, Mlle. chioenud; í" turma, Mlle, ('.lia-
zeuuil, D. Maria Clara M. Lopes. Dr. AxciíviIu
Jillllor; 8' turma, Mlle. Cha/ei.i.d, |>, Maii.i
Clara M, Lopes, Dr. Azevedo Júnior,

2> nnno — Inglez - Prof. IHInrJq Peixoto,
I). Maiia Clara M. Lopes, I). Dldla fortes,

2' nnno — Gcoinclrla — l" Inrmiií Dr. Mi-
guel Calmou, Dr, Praiicisco Onbritn, J)r. jipi-
pliinilo Santos; 2* luniia, Dr. I'crclrp ihiliíns,.
Dr, Prunelsco Ciibrltn, Dr. Rplplianio .Simtos;
.'!' turma, Dr, üplpbiiiilo Santos, D,' Amcli.i
Hleilcl M, da Silva, Dr. Corrcgio de C»'.tro;¦l* lurmn; Dr. Eplpiiniilo Símios, Dr. Iloberto
I.indsav, Dr, Miguel Cnliúòii; .V lurini:, Dr.
Pereira Caldas, Dr. Francisco Cabrii.i, Dr,
Corrcgio dc Cnslro'; t!* lurmn' Dr, *i|lgij'c| 

Giil-
mon, Dr. Jlõberlo Lliidhay, Dr. Pereira Cnl-rias; 7" liirini, Dr, Pereira Cuidas; Dr. Prlúi-
cisco Cabrita, Dr, ICpipl.anio Santos; 

's* 
lur-

nin, Dr. Corrcgio dc Castro, Dr. Francisco
Cabrita, Dr, Perelrii Caldas.

li' anuo — Ilislorin Cerni l» tii.ni.i, Dr.
lliiul Nielsen' Dr. -I. J. QueifÓit, Dc Armando
Dias; 2", Dr, Mozhrt .Monteiro, Dr. J. J.
Queiroz, Dr. Ilpinciõ Malsòiictle; 3», Dr. Oso-
rio Duque Jvstr.id.i, Dr. IIugQlIno Albúqucr-
que, Dr. Mozarl Monteiroj r, Dr. Osorib Du-
que listrada, Dr. HugCiíiuo Allilicipcrquo* Dr.
Mozarl Monteiroj õ*. Dr. it.-ml .Vielsen, Dr.
Olavo Freire, Dr, íloriielo Maisoncfle'; ii, Dr.
Haul Nielsen, D-. Olavo Freire, DrtUlasilio
dc Magalhães; ;•*, Dr. Celso Lemos, Dr. .1. J.
Queiroz, Dr. Mozart .Monteiro; 8», Dr. Arma..-
do Dias, Dr. J. .1. Queiroz, Dr. Osório Duque.
listrada.

2" anno -- Educáç/io Mural -- i« tifínín,
Dr, Soares Rodrigues, D. Amélia nicdel M da
Silva, Dr. Lupereio Ifõpc; 2\ Dr. ICrncslo' de
Moraes Cohn, Dr. Soares tlodrigues. Dr. Lu-
pereiii llupe; 3*, Dr. F.Ipidio 1'i.i'uéireiln, D
Anni.ala bastos, Dr, Celso de Lemuaj ¦)", D.{
lilpldio Figueiredo, prof, Leopoldo de Car-
valho, Dr. .Jónò Sanipíiio; 5% Dr. Lupereio
Hopc, Dr, Soares llodrigiies; Armaudo |)ias;
ti", Dr. Hope, Dr. Soares Itodrigues, Dr. E, deMoraes Cobnj ",'. Di*; lndalCelo dc Aguiar,
Ur. Soares Rodrigues, Dr. líoracio Malsonet-
te; .S-1, Dr. Indalecio de Aguiur, Dr, Soares
Rodrigues, Dr. líoracio Maispiietle.

?.-' anno — Pbysicn — 1= turma, Dr. tjieo-
baldo lleclfc; Dr. Pedro Cairão, Dr. Lins; 2"i)r. Tbeobnldo Recife, Dr. Pedro Gaivão,'' Dr.Lins; ',',', Dr. Annibal dc Souza, Dr. Pedro
Gaivão, Dr. Lins; 1", Dr. Aiihibal dc Souza
prof. Leopoldo Carvalho, Dr. Lins; 5" Dr'fieo.ge Sunimer, prof. Amaro Barrei0,' Dr'Álvaro Raptist-a; l>a, Dr. Gcorge Stuuínei*!
prol", Percs, Dr. Álvaro IJaptista;

2" anuo — Chimica -• 1* lurmn; Dr Arrii-
brust, Dr. Hugòlino de Albuquerque, Dr Pe-dro Pinto; 2\ Dr. Diogenes Sampaio/ Dr.Scrvulo Lima, Dr. Mareei li no Silva; •).' jjvPedro Pinto, Dr. Sebastião Tamborim, Dr', Ta-vares; -1", Dr. Diogcnes Sampaio, D AméliaRiedel M. da Silva, Dr. Cussiauo Comes; 5",Dr. _ Miircclliiio Silva, Dr. PcCegueirò, Dr.Cassiano Comes; «°, Dr. Tavares. Dr. PedroPinto Dr. Armbrust; 7», Dr. Cassliiiid Come-,Dr. Peccgueiro, ür. Diogcnes Sampaio; 3',Dr Armbrust, Df. Pceeguciro; Dr. MltrcellluoSilva,

a° anno — Historia .Vnturnl — 1* turma;Dr. Fernando Silveira, Dr. Roqueltc Pinto,Dr. Mello Leitão; 2", Dr. Mello Leilão DrRoqueltc Pinto, Dr. Fernando Silveira' VDr. Mello Leilão, Dr. Carlos "VVcrnccli 
Dr Es-

pçzel; 4", Dr. Perna mio Silveira. Or. CÍi.lo;Werneck, Dr. Kspozel; 5", Dr. Henrique dcAraújo, Or. Sebastião Tamborim, Dr .MelloLeitão; 6* turma, Dr. Barbosa Vianna Dl*Hoquctte Pinto, üi-. Fernando Silveira '

T nI,"uí —^Desenho — 1" turma, Dr, Mo-rales de los Rios Filho, Dr. Pedro Percs DrGuilherme Santos; 2', Dr. Guilherme Santo-,
prol. leixeiru da lloeha, Dr. C. ClmmbellMid;

AS MESAS EXAMINADORAS
3», Dr. t!, Cliainbellniid, prof, Pedro Vuã,
Dr. Miicalvs de los lllos p/llfoj 4', Dr. Mora
les ilu los 11108 Filho prol*. 

'Iloèhn, 
J)p, C.

Lli.iinbeliMiiili a\ I), Jíiulyra Moreira, pro»'.Percs, prof. |'liíXU| il', prof, Mn/n, prof, Tfl-
xrlni (In Hoclin, D. Jamlyra Moreira,

2" nnno — Musica — l" lurmn, D. Sylvlíl
Ferreira, Dr, Alfredo Hlclmrd, I), Ceorglun
üllOlil L dc Abriu; 2-, D. Sylvln IVnvIr.i,
Dr. Alfredo lllcliiird, D, ílcorglnu Ollnul L.de Abreu: ;i'. D, l.jdia Salgado, prof, Amaro
llarrclo, D, lillsn da Souza; -l*, D, Ljdln Sal*
gado, prol'. Amaro Uorrcto, D. üuorgTiin Oilo-
ni D. de Abi eu; .V, D. Maria lloiiciiietn, prof,Amaro liiinvio, o. i.jji.i Salflailo; il», D,
lillsn de Souza, Dr, Allre.lo lllcliaril, D. Svl-
via IVrreliíi; 7', D. lillsn do Souxn, nrbf,
Amiiro llarrclo, D. Mm Ia lluncillelii; «•. D,
Lydia Salgado, nrof, Anuiro Ünrrulij, D. |{||sn
de Souxn; I", D. (ícorgliia Õlloiil ile Vlirou,
Dr, Alfredo llieiiiinl, D. S\i\-i.i Ferreira; IU 

'
D. Maria lloncillcln, prof. Amaro llnrrclo, D
Lydln Siilgiido,

2' auiiii —i Trábullios Mnuuiics - l* Iurina,
D. .Iiind.vr.i Moreira, prof. Leopoldo Carvalho,
prol. Fiuza; 2, D. .I.niil.vr.i Moreira, profLeopoldo Carvalho, prof. Ilonrlquo Uma; ,V,
D. Symplironln de Paula Darros, pr..|'. oíàv i
Freire, Dr. Moralcs de los Rios |ffilio• I',
Syinphrõiiia <le Pnula Barros, Dr, Olavo Vre, prof. Henrique Lim;,; .*.', D, Sjnipbroni.i
dc 1'nula Dãri-os, prof. Teixeira dn llocbii.
prol. Imiuh; fl», d, Symphroiilu de Pnuln ll.ir-ros, Dr. Olavo Freire, prof, Ilonrlquo l.lmh;i\ prof, Henrique Miíih, Dr. Olavo Freire Dr(iiiilliermi! Santosj 8»; Dr. Moralcs de I-.•'.Hio;, pi-nT. Leopoldo de Carvalho Dr, Gul-Ihcrina Santos,

2" anno ¦-- ICcono.nla Domeslieit — l* lu.--nu.. D. Mana IJcueilieln, D. Iloiiiaiin F. Vidnl,D. .jovlim. Veras; 2", D. Joyiim Veras D lio-mana, I). .Vocmia llouehniidj 3, D. hrucslliui!•'. tios Santos, o. Romana F. Vidnl, D .Voe-nua lloiieli.iuil; f, o. Jovliiu Veras D Ilo-in.iiin P. VUlal, I) Erncsllnn F. dos' Siúitusi••", D. Noemia Uoucbaud, D. P, imann F. VidnlD. Iiriicslinn I*. dns Santos; ti, D lírnesll-na F. dos Sniilo-, D. Hoiiinim I-'. Vidil. i)
Noeiiila Doiicliaud,

, *ÍJ •' >,— Disloria Geral — l« lurnin, Dr.
Jouo Illbciro, Dr. Serrano, Dr. Armando Dins;•.'. Dr. Unsillo de Magalhães, Dr. Hugolllio
Albuquerque, Dr. Itaul .Xielsenj ;i". Dr. Unsi-lio MiiBalbães, Dr. Smano, Dr. João Ilibe
1", Dr. Serrano, Dr. João Ribeiro, Dr cLem.).; 5". Dr. Celso Lemos, Dc Iii.

D.

Uma troca de casas
para escolas

O Sc, De, iliillu Ollqnl a-cliii nos eKpliiM o
CAfO quu Imolem n..iieli.inoi i

"Sr. rcdiielur du A NOIT1Í. — Nn teu uu
lavro do lioiilrm, eom » titulo — "Dmii troei
de ensns pnrn cicnlnt" -¦ ilA \', S, iiiiui iioli,
Clll. em que ii hiiii Ima l'.' hd lll..ili.l...

o* próprios federnes m que se refere o sua
inillelii) da I-.moI.i Niiuioniil du Agricultura, n
rua (lincriil Can.ilii.no u. 43 (niillgo p.ilnelo
do duque ilu Siixe) o que poe |«-l ilo Congrriso
fiehrflo perlincciiijo m> Orpliiiiinlo Osório, vn>
lem muito ninls do mil contos de róis e nio
iiudcm ser dndoi A Pu1 feitura cin trocA nno dn
t. .'ida Vlsllaeilo, que aponas viilo uns .'.n con-
los, nem cm Iroco do luvdlo da rua Seiindor
1'iirliiilo ii, llll, que vale uns ivm contos de
rrls.

Si lal Iriinsiuwào fosse folia, sorla nulln porlosilo "enormissiiiin" I
O «pie ha a esle respeito, nào lhe posso dl

KM por ura. O caso ••••IA poildcillo du decisão
de S, L'\. o Sr. presidenta dn llcptibllca, em
euj.i'. MOilInieiilo» th- jüsllya •' "respeito ao dl-
ullo iillulo" eiuiriiiio os que t. in á mui guarda
os Interesses dc pobres orphfls, filhas dos ml.
lilarcs dc lern. e mui',

A Iransacvilo por uiliii feila eom o governo
o foi conformo a nela dn nssomliícn geral de !>
ile lull.o dê lt'lt>, imblleadil no "Diário Offi-
liul" de 2 de agosto du 1910 a Hs. d.ii.Vl e
0,057 c oiiib* se 10 : •

"Assim a dlrcetorln é aiiloiisiida ni I'. Pri-
mover a eiie.oii|i.ii.ioi du Orpliannlo pelo nõ
verno federal, ''od-liislni'" do Collegio Mib
l.if, resllluliido a Assoclnção o prédio em cujo
ic ufriielo sa nelin e cnlrcgiiiiilo a pnlrimbulo."

li assim foi feito. Agradecendo o fnvór des-
Ia ivetifieiieào sou com csllnin de V. S. lltt0,
ei", nin". obr", .Iuilo M. Olloni."

1'..;
•Iso

(oli.io
Unsillo Magalhães; .S', Dr.
Serrano, Dr. Osório Duque

Albuquerque, Dr.
Joilo lUbclro, Dr.
Lstriula.

3'' anno - - FducaiiTo Moral — 1» (urma, D"Olbelo de Souza Heis, prof, Leopoldo da Cnr-valho, Dr, Flc.tn Ilibclro; 2», D.. Figueira de
Almeida, D. Amélia llieiíej Mendes da Sliv.i,

dc Figueiredo; :\\ |)r. Figueira
D. Amélia nicdel M. da Silva,
Figueiredo; t», Dr. Othi lo de
prof. Pedro Percs-, Or. FiguêÜM

Dr. I-Ipidio
de Almeida
Dr. lilpldio
Souza Heis,
dc Almeida.

3o anno - Physiea --- !' tiirina, Dr. Anui-nal de .louza, Dr. Pedro Gaivão, Dr. Ceorgj
Suniiner; 2», Dr, Annibal do Souza, Dr. Pe-
dro Culvão, Dr. CeorjiO Suniiner; ,'p, Dr. Al-
varo ll.iptista, prof. Teixeira da Iloebn. Dr
Ihcobaiiio ll.eife: 4', Dr. Thcobaldo Ilecife,
prof. Peres, Dr. Álvaro Baptista.

3- anno — Chimica — 1» lurmn, Dr. Ilríeio
Filho, Dr. A. lUcb/ird, Dr. favares; 2", Dr.
Cassiano Comes, Dr. Pceeguciro, Dr. DIoge-
ues Sampaio; 3". Dr. 1'i'ieio Filho Dr. Alfrc-
do Hicliiud, Dr, Tav(.rcs; l», Or. Pedro Pinto,
Dr. Alfredo Comes, Dr. Armbrust,

3o nono -- Historia Natural — 1' lurnia,
Dr. Mello Leitão, Dr. liomfiin, Dr. Maurício
de Medeiros; 2; Dr. Oijiitbo, Dr. fliomaz
Delfino, Dr. Durbosa Vianna; 3-'. Dr. Mauri-
cio de Medeiros, Dr. Tboiiliiz Delfino, Dr.
Darbosa Vianna; lr-, Dr. Hoquctte Pinto, Dr.
lloinfini, Dr. Fernando Silveira.

Io nnno — Historia Natural — 1' turniá,
Dr. Barbosa Vianna, Dr. Werneck, Dr. Fsp,.-
zel; 2', Dr. Barbosa Vianna, Dr. Sebastião
Tamborim, Dc Carlos Wcriieck; II4, Dr. Hen-
rlque de Araújo, Dr. Werneck, Dr. Barbos,!
Vianna.

•Io anuo — Psyohologin ¦• l- lurmn Dr,
Maurício dc Medriros, Or, líoinfini, Dr. Òlvn-
lho; 2", Dr. Maurício dc Medeiros, Dr, Bom-
fim, Dr. Oi.Y.illio; :',-, Dr. Maurício de.Medei-
ros, Dr. Bornfii.n, Or. Olyutlio; 41-, Dr. Olyn-
Ilio, Dr. Bom fim, Or. Maurício,

•1° anno -- Pedagogia — 1J turma, Dr. Er-
nestò de Moraes Colni, Dr. Tlioniaz Delfins
Dr. Flexa; 2', 1).'. Krncsto de Moraes Cohn'
Dr. Tbomaz Delfino, Dr, Sampaio; 3a, Dr
Sampaio, Dr. Thomnz- Delfino, Dr.'Bomfim-
l\ Dr. Flexa Hibeiro, Dr. Tlioniaz Delfino
Dr. Bomfini.

4o- anno — Ilygiene — 1* turma, Dr. Tam-
borim, Dr, Werneck, Or, Hoquctte Pinto; 2»
Dr, Tamborim; Dr. Werneck, Dr. Espozcl; 3»',
Dr. Espozcl, Dr. Tamborim, Dr, Werneck; -O,
Dr. Hoquctte Pinto, Dr. Tamborim, Dr. \Ver-
neck,

TRIHOZ
Dono

ERNESTO SOUZA
Pyspcpsia. Más digestões, In-
íi[i|)etencia, enxaqueca, |inlpi-—tácôcs figãild. Intestinos-
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O combate ao anal-
pbâbefismo

A Liga continua a trabalhar
Na ultima reunião da Liga Brasileira con-

tra o Aiialphabetismo eommuriicou o Dr. Jo-
se Arlhur Boileux quo no seu Estado natal— Santa Catbarina
obric

onde a instrucção já è
gatorin, fundaram-so mais dous grupos

escolares uas cidades dc São Francisco do Sul
o de Tubarão, perfazendo o total de nove.
Disse mais que persentemente recebem lnstru-
cção mais 30.000 creanças, despendendo o go-verno estadual mais de 25 "i" de sua renda com
a instrucção publica.

Disso ainda que no Eslado da Bahia, onde
S. S. esteve recentemente, quando foi tomar
parto no i" Congresso de Geograpliin, reper-
çutiu com vigor o grito de guerra ao analpha-
betlsmo, tanto assim que, além de outras me-
(lulas projeetadas, já o Collegio D. Pedro II
e o Gymuasio Ypiranga crearam cursos no-
cturnos gratuitos, com avultada frequeucia,
como teve oceasião dc presenciar.

O Dr. Ennes de Souza communicou haver
visitado a fabrica de vidros Esberard, em São
Christovão, a qual mantém uma bem monta-
da escola para os seus aprendizes. Trouxe bon
impressão, pois a escola está bem apparclbn-
da e com 1G0 alumnos matriculados. A fre-
qiiencia diária, porém, não passa de -10, de-
vido ao relaxamento crimiuosn dos respecti-
vos paes.

Foram lidos: um telegramma da Liga Ser-
glpaua, participando a crenção, com grande
esito, de mais uma escola, sob os auspícios
do Instituto Histórico c da Liga de Defesa Na-
cional, um officio em que essa instituição se
considera sua aluada na campanba contra o
aiialphabetismo.

O Dr. Júlio Guedes, thesqureirfl, communi-
cou a conclusão do balancete econômico, o
qual apresenta um saldo do 2:5829. Recebeu
mais HO.1? remcttidos pelo official do Exerci-
to João Freire Jucá, ínxrj. o patrimônio da
Liga.

Foram acclamados membros do conselho
deliberativo o deputado federal Dr. Josó Au-
gusto o o Dr, Alipio Doria, e designado dele-
gado especial em Recife o professor Gaspar
Heguelra Costa, que tem feito nesta cidade in-' "¦¦.«. propagend-- #«!*• 

''•¦,ui.'«.yi> 
pofruliuri]

O encerramento das
aulas na Escola

Normal
Manifestações ao seu

líirecíci1
Heiilisou-se hoje o encerrnmenío das aul.isna Escola Normal. Pela manhã, grande cra onumero de alunmas oue, mim pairar incèssaa-te aguardavam a eliegado do Or. Ignaclo Ama-ral, director daquellc estabelecimciito, a quemiam lazer uma demonstração de apreço Cho-

gando S; S. ás 11 ) 2. foi recebido festivaníeii-to por todas ns ahiíiinas dos diversos cursosia Escola. Nn sala do 1" mino, pura ow'e o O-Amaral se encaminhou, para dar a sua nula íle
gcographiii, foi o director recebido por prolon-gada salva do palmas, orando cm seguida
menina Ollilia Hack, que produziu pm iliscur-so nniilo expressivo e delicado, fazendo-lhe cmseguida entrega de um mimo, em nome de suascompanheiras da 2" tunna. Respondendo-lhe oDr. Amaral, falou dcmoradnmenté, num im-
proviso cm rpie bem transparecia a emoeão ile
que eslava possuido. Disse S. S. que eiubo-ra acostumado a essas inanifestáçoes não po-dia dizer bem o que sentia, tal a grandeza dó'espectaculo a que assistia, eu ip.e centenas de
corações juvenis lhe testemunhavam ,o seu
apreço e ãmisadç.

Ao terminar, cobrirnm-ii'o de flores ns ulu-
ninas, ouvindo-se prolongada salva de palmas.En.camiiibando-se para o seu gabinete de trn-
balho, as futuras professoras, alümiius que se
formam este anno, nbl receberam o Dr, Ama-
ral com as mesmas manifeslações de carinho,
orando por essa oceasião a senhorita Aline
Iíarben, que saudou então o director da Jisco-
Ia, mun sensato e criterioso discurso, em que
enaltecia as suas qualidades do administrador
c professor, Commissionada por suascompa-
ubeiras do 1° anno, á seuliofi ta'^Aline ebiividbii'
o Dr. Amaral para parahymphb da turiiui de
professoras deste anno offertando-lhè uma
vistosa "corbeille" de flores naturaes.

O Dr. Anitu;al agradeceu cm palavras repas-
sadas dc intensa emoção, côncitando as suas
discípulas do 4" anno ao cumprimento do de-
ver na espinhosa profissão em que se vão ini-
ciar.

Assim sc rcalisou hoje o encerramento das
nulas na Escola Noniinl.

048-
C. CSysunasj

.gnez
Por-

O Club Gymnaslico Portúguez completa boje
o iã" anniversario ile sua fundação. E' um i
das mais conceituadas c antigas das nossas as-
sociãçõos c cuja vida tem sido uma brilhante

0LIVIER u I>í;u'oleo P° garanto a hygiene com-
,' pleta da cabeça, produz catellos lòrfès èseilosos. Vidro Ü50U0. Nas Perlümarias e á rua üru-

guayana n. hq.

A Saude Publica denuncia um
curandeiro

Vae correr na 1* delegacia auxiliar um ia-
querito pnra apurar uma denuncia mandada
contra o curandeiro Januário Cordeiro de
Oliveira, pela Directoria Geral de Saude Pu-
blica.

Januário Cordeiro, çne dd consultas tm
uma plinr-yiacia da rua do Encantado n. 21,
é deiiauclR-da üor. fxçiiwjlleji&mjú^ii, *->e-
¦Melt». '

Casn onde, em .11 de outubro de 1808, foi
fundado o Club Gumnastico Portúguez

nffirmaçao do esforço c da tenacidade dos di-
versas dírectorias c associados. O Club Gy-
nmastico Portúguez é hoje um importante een-
tro associativo, que, ao mesmo tempo cm queaos seus associados òffereca divertimentos
etc, cuida de amparar-lhes nos momentos do
necessidade.

A data de hoje será festejada coudigunmeu-
te, havendo concerto e baile.

(•*»-
7HEREZQPOLIS

Pequena fazenda
Veti.le-sQ iniiH cmii on.jiiilUai nrvoros irutilcras,

iacras leiteiras, aves do raça, ota. Tratar com o Sr. Sc-
vero UliiUu, ma .*;,i. liei u. *à).

» -*l*iH---«

Os escândalos da política
íiiattogrossense

—f—
O adiamento <!.is eleiçOcs—Unia circular do Sr. Ann;!;a2—O |tiiz Apriyio em funecãa
CUYADÃ', lll (A. A.) — Tendo sido trons-

inilliilo dnlil, ngorn, nn inlegrn, o nccordfiò
dó Supremo Tiiliunal Federal, de 11 de ou-
lubro, que, deiiiKaiido o novo "hhbcns-cor-
pus" a favor dns ilepiilados, renffirmn n exis-
li.nei'1 do prillftlrp, o !•' vice-presidente do Es.-
tiulo In.lxou lim decreto nnriullando o neto
que mareou o dia UU .Io corrente pnra se reati-
serem as eleições liara o preenebimciilo das
vagas du Assembléa Legislativo, terminando
assim os seus "consideranda": "Hesõivc, co-
ilio nina denioiistrnção dc respeito o acata-
m. ulo ãquelln decisão do mais hdlò tribunal
do pniz, linilllllar para li.dos OS effcilos o neto
n. 080, de 2ü dc setembro próximo passado,ipio marcava pnrn 30 dc outubro corrente a
eleição para preenchimento das vagas exis-
tentes un Assembléa Legislativa do Eslado''.

Esta cidade, estava cheia de eleitores vindos
de todos os pontos dos subúrbios. Noticias do
interior nffirmnm ser grande o nfflucncia de
eleitores em todas as villas e localidades.

O Dr. Annibal passou a seguinte circular
nos (lircctorios conservadores locaes: "Co-
nimbai 29 — Cheguei hoje, encontrando os
amigos aqui e em todo o sul animadíssimos.
O general Barbedo chegara amanhã, para ga-rantir efficnzmcnte a Assembléa, afim de con-
limiar o processo. Os amigos mantenham-se
nos seus posios. Abraços. —- Aniiib.il",

CUYAB.V, !ll (A. A.) — O juiz Dr. AprI-
gio dos Anjos, que daqui se retirou com o ge-ncral Campos, ficou em Corumbá, onde per-
mnriece. O intendente municipal dali, alie-
gando receio de constrangimento, pediu uma
ordem do "habeas-corpus" ao Dr. A pri gio dos
Anjos, que solicitou a respeito Informações
ao delegado do policia, no seguinte officio!"Sr. delegado dc policia desta cidnde. —
Havendo o advogado Dr. Josó Carvalho de
Toledo impetrado a este juizo uma ordem dc"habeas-corpus" preventiva, a favor do cida-
dão Eugênio Antunes da Cunha, Io viec-inteh-
denlc em exercício, neste município, que se
diz sob a ameaça dc constrangimento por par-te da autoridade policial desta cidade, que o
quer depor do cargo que desempenha, soüei-
lo-vos, eom a brevidade que o caso requer, in-
formações a respeito, pnra que possa me pro-
nuheiar definitivamente sobre o alludido pe-dido. Saude c fraternidade",

O delegado de policia respondeu:"Esmo. Sr. Dr. Aprigio IVodrigucs dos An-
jos, juiz seccional cm exercício. — Tenho prc-sente e recebi das mãos do Sr. escrivão desse
juízo, que c o portador desta resposta, o oi-
ficio n. 103, de bojo, em que V. Ex. me pedeinformações para decidir um pedido dc "ha-
beas-corpus" a favor do Sr. EugeuiO Antii-
nes da Cunha, vice-intêndente geral do muni-
eipio, qnc se diz ameaçado de deposição pelasautoridades policiara deste termo.

Já não me surpre-iendem essas misérias bu-
manas' que sc acobertam sob o manto da jus-tiça e da política. Não Ijá ninguém capaz dc
asseverar que qualquer autoridade no Estado
e principalmente neste termo possa se quei-xar do minimo constrangimento. Entretanto,
não será para estranhar si um dia os jornaesda capital da Republica comniunicárem aos
qualro ventos que o Exmo. Sr. Dr. juiz sec-
cional, que tomou conhecimento do pedido de"habeas-corpus", também sc queixou de ler
sido coagido.

Não sei onde irão essas miseráveis eiiliiin-
luas, proclamadas agora e subécriplas por esse
cavalheiro que, até ha pouco, foi promotor
lia justiça desta comarca o que não reclamou
contra abuso algum c menos denunciou os
praticados pelas autoridades políticas. E' o
que posso informar a V, Ex, Saudações. 
Cliristiano Cnrlcris, delegado de policia",• " - ¦ —¦ -*a«i>»ii __
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Om r©SfiS9 na Uirectorta

FiiMi-üas
Quatro maciiírtiis da escrever

que dtisapparecem
Foi roubada esta madrugada a Directoria Ge-«il de Obras Publicas. Ningrtem sabe como osladroçs entraram, pois não deixaram o menorsignal dc nrrombamentò,
üç manhã foi iludo por falta, no entanto, dequatro machinos de escrever, no valor de réis-.tUU.-je encontrada uma das portas principaesquo dn para a rua Hiachuclo, completamenteaberta.
A policia do 12' districto deteve os empre-

gados daquclla repartição publica Egydio Gei-(,'« e Nestor Cosia, responsáveis pelo aeonteei-
hS.'f^M £ )nMl'!V':l de,unl ex-luncçiónariò, Ge-uesio Cnl da Moita, sobre o qual recaemas suspeitas. todas

Guaranesia .
maravilhosa combinação dc GL A-
RANA li MAGA'ESI A FLUIDA- PODEROSO AX7/ACWO-.

0'ÍRCaiJCtóÍfli
No Mutütlioirii de s.no,. Crua
Abatidos Imiei 601 re;

iiilroí « 31 vllellns,
M.iieli.nili¦¦•: (uni.l.i

Dlirlili (tt\„ lo va A.
2 i',| l.ima ,( 1'lllins, 21
ulsco V, Ooulorl, nu r. ,
de Abreu, IH r.

y iw-iW'., J^ nu

Jí. do Mello, 8 „MülllICH "; C, ••**,!••
''.. I I», i> 7 \.
3' P.l .IoiVi

Oliveira Irimlos kr., 22 p, « « v.i llnsllio Tavares, ii i
C, do» Jleliilbl.bis, II r.i Portliilio'"
r.j lídgnrd ilo Axevuilo, nu r.j \,„i, .
•17 r.i I'. I», Oliveira K C„ ti) r.; i,'

rmi,'bueiii-t

o M, .1
Siibrlidi,

•*,*•^?,|^•¦

PELA SAUDE DO POVO
0 Laboratório Municipal Je Analyses sempro tem

julgado dona pura o consumo os productos I.1'AL SAN-
TOS: conservas, biscoito?, chocolates c semolina plios-
pliatada".

Graail« i'«fcrict» : í** _ ocmj» <1* iu: - Kw a* U

——————— > ¦**?»»- t-
O futuro governador do
Amazonas em Barbacena

NOITnACErfj 31 ,(S?rvi«° ^«i"1 ^ AAUtil.) — Chegou iiojc aqui o Dr. Bncellargovernador do Amazonas, s. Ex. foi rcàhidn
^}TJi'S'imr 1'0llcs* í,0'»-i"llc DWÍ i re-
,. Hitíl 

lmEfüsa- 
8 *-'•¦ n^"-™ Passeoupela cidade e visitou a Escola Agricolá a ni.queada Molkr, « chácara Floi-n! o Posto de"Serie-enltura, o Collegio Militar, o Sanatório"Ççbendo opt.ma impressão o elogiando á fa-'

, do. seda e o matadouro modelo. S 1\scíluir* boj-, H li ho£«A »ar« ]#la BfBcUÍU

iV MnrCOIIllOS, l'-' p,| Angu
!í!> r, u lll .'•! Alc.xiiudii \\
Sobreira A C.. ai r,

Koram rejoltadoii 10 i„ *J |», ,, >\
1'onini vendidos 82 r, eom il |n"imi frossuras do rezes,
Hloold Ciindld i E, de Mello Vlg ,

& li., 108; A. Mendes ,<i (!,, ;inu; i.í,,;
Iboi, IlUli Kraiieisco \'. ü.iulnii, \->
Pinienla do Abreu, T.*i; Oliveira it-m.H
2*i0j llnslllo Tavares, •).'!; i;. t|OH p)V,
30; 1'oi'lliiho & <:., lll; lidgiirii dn
)H'i., Nurberlo llnt/, i,'tj Auginlii
Ia, n.*10; I', P, Oliveira & C,
íi; ('.., 'zHI, Total, :i.o.'i«.

No entroposto du S. DIobo

M.'.'.'.d.

«a
• niilf»
M..II.I,
IP.|

• uni, ,

buib-l,
& l'l.

. João

..? f,1
diblai

¦ Mut.

ho.-.i.
71 p.,

os

O Ir. nl ehego'i A
Vendidos; Wi r„ 71 p., ia o.
(>s preços foram ns segiiiuti

íi"IO .i tjiWl; porcos, ,i 11**1(10;
ii?000* vitellos, do $000 .i líOOd.

NOTA — Nu matança du cam
Incluído um caprino de Ãrttiui' Me

No iiiiilailiiuro da Pcilli»

ini

* D.

Abatidas bojo Ifl rezes.
Bxportnçuo

A firma Oliveira Irmãos ,H i;. ;,(,,,,
Uni no matadouro de Santa Cruz p
porliiçüo, •189 rezes, A commissão u
mesmo matadouro rejeitou quatro.

Aquellns rc/es darão enlriul.i lioii
horas, nos armazéns frigorificos do
pinto, afim du serem preparadas,

Exportnçãn do carnes congeladas

•lá /arpou dc nosso porto o vapor :
Co italiano "Moclclln", que levou a si
1.100 loiieladas de carnes congeladas,
por, como jA dissemos quando enineçoíi
bnrquc, irá primeiramente A Ilnlia,
á Inglaterra, onde désemliiavarA os Im
parados nos armazéns frigoríficos do ,
porto, .'ii|iii.

As carnes foram preparadas por Cn'.
billios, que ns cedeu ao governo In-,

O ciiibarquc foi feito no cães .1.
zem 10.
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C4IEI1 Fllffi
MISSAS

Itesnni-se depois de ainnnbã:
Pelas almas dos sócios da A. P. dos i

pregados no Commercio, ás 0 12, nn e
de São Francisco de Paula; cm silfffagiii il
almas dos irmãos da Irmandade do Glorio
Patriarcha São José, ás 10, na matriz <u- Si
José; por alma dos irmãos da Irmiindad i
Glorioso Santo Eloy, ãs 10, na egreja ile S
ta Luzia; por alma dos irmãos da' V. O.dos Mínimos de São Francisco de Paula,
9 e ás 10, nó cemitério da Ordem, em Caiu
by; pelas almas dos irmãos da Candelária, iiseguintes cemitérios: do Carmo, ãs 7 horano cemitério rie São Francisco Xavier, As 7
mela; nó da Penitenciai As S; no de São Fra
cisco de Pnuln, ás 8 112; e na cureja da Ca
dclnrin, ás 9 e ás 10 1|2; em suffragio dns i
mas dos irmãos da V. I. de S. Miguel ¦
mas, ás 8 lia, na mesmn.

mile

ENTERROS

—Serão inbumadns amanli.l, no
de S. Francisco Xavier: ,i menor Adnlin,
lha de José Ferreira Arcos, siiindo o atan
As 9 horas, da rua Saldanha Marinho n. I
e D. Deoiinda Hosn, saindo o cortejo funcb
lambem ás 9 horas, da rua Estaciò de Sã ,:

OS SUBMARINOS BRASILEIROS
interessante, patrióticode actualidade
QTJIJSTA-lj-lilt-A

«6 NO <â©'fâíp*í.C>lilN'a

¦¦« ¦**,•**» > -

Os cursos primaríos da Briga ju

A festa d®
Healisa-sc hoje, ás 20 horas, no

dn Brigada Policial, o encerramento das nulas
dos cursos primários instituídos pelu <.;.nc.
Agobar, commnndánte daquclla corporação.

A ceriuionia será simples mas solei.i.ie. A*S
20 horns, na presença dn alta ndminislração a
mais pessoas gradas, os alumnos ile. ambos os
sexos, eonfraternisando com as praças malrii
coladas, cantarão, com . aeompanbairsnío Jí
uma bem afinada banda oe musica, os bynin.i-i
Nacional, da Independência, da Proclaiuaeãij,
o o da bandeira, bem como a canção da mar-
Chã, adoptada recentemente nessa milícia,
como fomos os únicos a noticiar.

A seguir, n batida cxeeutarA ura bem a
uísado prògrainma musical, seguido de
infantis, concluiudo-se com uma distri
de prêmios ás creanças que mais se
guiram,

Fica assim encerrado o anuo lectivo i
no que diz respeito ao ensino primário,aulas se reabrirão no próximo mez dc
ro. Continuam, porém, funecionaudo o;
policial c preparatório, pnrn o posto i
gento, recem-ereado para preparar os !
inferiores.

Os cursos dc primeiras letras foram ii
uos em outubro de 1915, O general Agol
intuito de habilitar suffieienteniente o
numero de praças analphabetas que ehci
creou os cursos nocturno-; para os que n
dessem aprendei' de dia, pern.illindo n<
freqüência dos filhos o mais parciilesres dos officiaes e praças, A pedido, poré.Liga contra o Analpliabetismo, franqiico
nulas aos civis de reconhecida pobreza, a <
mandou fornecer livros a mais pelrechos t
lares, recebendo-os em quaesquer condlçõe
n matricula attingiu logo a um coefficieiilc
spmbrosb.

Para o quadro do professores dispunluiencarregados das escolas, cujo numero era
suffieleute para todos os quartéis. Cm app<
porém, do general, em ordem do dia, resolves
o problema. Alguns officiaes c inferióre.', ái
reconhecida competência, offerceeram os. seus
serviços c as escolas passaram a funecionaí!
com tal suecesso que, cm menos dc 10 dias, :l
freqüência de civis ultrapassava o numero de
300 alumnos.

Presentemente a direcção escolar está eutre-
guc uo capitão Alfredo Gomes do Jesus, <in<*
completa cnIc anuo o curso do direito na Fa-
cuidado Teixeira de Freitas sendo um dos l-n-
ehareis do 1916.

Tem como auxiliar o tenente Albino Stoiilci-
ro, que tem sido um iueansavcl batnlhador, im
combate á ignorância, semío actualmente o "
secretario da Liga Brasileira conlra o Analph-i-

iiiiçaü
j.still!

cujiisl

'1.1'SOSl
íiir.j

itiirus!
1

:tit„M
II" noj
raiidul
11 rou,
n ptui
les a
nciio-i

i, (1,1;
i as
[iiera
.'Sl'Ü<
-i; (- u íi

ilüi
im
ii,.,

betlsmo
na fest

cuja associo
de amanhã.

... -.c fará repre

ilIlll^P



tumntmtk:- - n—j-M-

Pa platéa
A NQUI*-. Terça-feira, 31 dc Outubro de i<M*

¦liva'
AS PKIiuülKAS

.... Ili publica
Tivemos luiiileni, nn iP r.Vii.i di» n-»,,,..»'

(m/ii, peln cniiipuiililii ScogiiumlglIn.Cnrnnibn,
iiovit rfiiivii-niinãii «lu "livii", (Mie, não v
ocliijiu repelir.-.,', levo mui rolinhlliliiÇaO nqui
pnr,!"»•.;. i...i.pi", l"'..| ii. |run fumou, uo L.vri-
et., I>" cerln quu n illstrlhttlçjti) iu.tivera Miln
outra ipi" i. «le llOlltüin, eu. <|..|. se, lien c
Piiiiieili-. Ilveriiin oi mesmos l|iti'i'|ireles,
Dc-.ii. vez (i.vp-,1 lul Slcfl Csillng, eiijn grn-
l'il, n quc II II08M1 pliilén mi» deixa dc ililli.c.
i>iiir.sc, encobre por vestes n ilcflelciicin il.i
vo/, Murlco Vnllo fez o Dngoberlo, muilo so.
brio, deixando huilnntu ,. ilesi-Jin1 uu pi.it.'
cauiiiiilc, l.tmroiisse leve uni urllrrloso dc».
«..llpCIll... p...' Lu.;;, (ii.lisiilvn, Nn Clllalllo um
novo intcrprelo leve Oclnvl.» Pluiilicrt, quc«leu «rn.ule piircolln «lc esforços paru «pie n••liva" .le hontem não flcossu inulio nu item
du dc iiii.in» nlriis, Foi o Sr. Wallcr Gni.il,
iiiiifii.ivvliiiei.il' uni uiiiguiflci. nelor de (.pe-
rcln, quo si u.'..) assoinlira pol« v,i/. sutlsfiiz
« piai.',, .'uni .. iiniili. corrcclo do ronrosenlnr,
$cu Irabiillio ci.i Oeli.vlo 1'lniiberl não foi oi'
fusiwlo pelo d,- Maria Ivnulsl, quo iiovnmoii-
te i.plrsi-i.lni. nn.!. livi. lão iipivcli.il.i «pia..In
h da primitiva, cujas recordações aluda üvc-
mus eo... a apresentação dos mesmos scena-
rí<.s com que uaquclla ôpocn a íjnrninbn des-
lu.nbro.. os sciis "habitues"; IJiirlco Valle
de., ií "livii", onire us marcações conhecidas,
filtras m.vi.s, muito InIcrcttfMiitcs,
"Torcndor", no Palacc

A coinpnnhln Vlinle deu iiontem nn Palacc
a vellui c- i.pplnudlda operotn ¦•Torcndòr", d.,
qual potico lemos a dizer, Essa Iroupc, ha
iipeni.s dous ine/.cs, rcprcscntóií-n nesse mes-
mo Ihenlro, em festa nrtlsllcn «le liai» Iicr-
l.iii. O desempenho não fora dos melhores c-

njicrcli. tivera inoiilagcin pouco cuidada,•a natural quo quanto á Inlorprclnçilo liou-
lesse um progresso, quc .. publico cpie hon-
lehi acorreu np Palacc npplnudlu, como logi-
«.., li.i.ib.ni «Iciia ser que a "inlsc-en-scòiic",
<•_i.ni lão pouco tempo, não lograsse uma sul'-
ficicnli' ivfnriii... Hoje a coiiipnnhln Vlinle<}À a iillimti ruprcscnlnção dessa opereta.

NOTIGJAS
A iipçrelu dc bojo nu Republica

A compunhln Scògnnmijíllo Ctiwmbn, em 3'
recita dc assignatura, representará hoje a
ii.pcrcti. "Amor .!.• miiscnrn", cm .pie cslron-
di. fi./ci.d.i o ))i.|u-l de Leon dc Itcvnl, o aelor
(Pasquim. Os demais impeis dc iniportancla
da proilueçãií musical «le Ivan Darciéc estão
distribuídos: PensiSo, Maria Ivúiiisi, Kellv,
jSlefi Csillug; Siicbn du Pnrqúel, ISiirjço Vai-
tlc; Naliil vau Suppé, l.uigi tjiuisnlvoj Mau-
Cermiiiieé, Nelly ünry.
Muda-se o earliiz do S. José

A companhia nacional «lo S. José represen-
tara hoje a revista pòrtiiguczn .!u Sr. Célcsti-no Silva, -y reden sóilh", (pie ba liiinos foi
a scena .... cxlinclo Pavilbãu Inlernaciona!. \rlbiiição já liemos, Alfredo Silva e João

compadres — o boticário

Ull

fisr»oi*xs
Corritins
As du Ae, C, II.

(lu A NOlfH paraInilliMcms ir. ,\ NHn"|.; p;,,-, „s CQrrlflfl*ime Mino effcaliiiiilns n......it.à, .... Derhv«•uili. ein fnvor ilc.s cofres do A01.1 Club Urabllcltt
llorodos ¦
lis'i||lt,ii|ii.
ll.vgên —
1'lslneltio
lísllllele -
(..lido Spai.11
I I»11 ¦ 1»- j 1 • •.,

Oleliulura
•-¦• .Smis lllv.il

('.u.i.vi.inu'Utioiio* Aires
tSnmtirllníio

• ('limpo Alegre
Salpicou

Ho.vnl Scitcli • Arng
\/\iti:s

li»*, lliirr.ih,
Muniu,

Donnti, T.uli.i, iiyniíivii, Mnjos
Mogy»(liinsm', Cilomblua

V.ii.

Caiu..
I

caiu,
Villa Isabel

de D. Caslorinn, 11a
cniiípconalo dcsli.1

de Deu-; furão os
tia rn.. lie e .. seminarista

IMicnix
quc honlcin dá

rc-
en
la-

I 11ti1.na .\lii is 110
Fátima Mi ris, que honlcin descansou

hoje dous especlaeulos nò Phcnix. Será
prcseitladii a opuréfn "A viuva alegro",
quc essa dlslincla nclriz tem oceasião dc
zer 150 transformações inlcrcssiíiilissiirihs,

r-Xem mel nem cabaça"
li' o litiilo dc uma nova comediu, cm dons

aclos c uni quiulro filial, original do nosso«•i.llcgu dc imprensa Dorniundo ."Martins, c
qucruc ser brevemente levndu ó ¦ scena, pnr-issòcs. iii.o. dos Ihealros dcr.ta capital. "Ne...
n.i-l ne... cabaça"' foi cuidadosnmeiile cscrl-
plii, to.iln 1...1 enredo intcri-s-ante,' novo e
original, cheio de verve 1'ína e cscoiniiulo «lclodo .,. '"th li grosso"; o que a lórnnrá ainda
mm., louvável c apreciável;

A conipaiihin Vilaic faz am.iiihã "repri-
^u" da opereta "A chiqüez» dò li.-.! Tnbnrlii".—Reccheniüs genfil caria dc cuniprimeiitos
d., nclriz Maria [vaiiisi;

—Inicia ama.ihf. seis especlaeulos a com-
panhia rcçeiitèiiiciile oi-gaiiisada pelo actorAiigiislu .Santos,

--lispecíáculos para hoje: '.'alace, "Tòren-
deu*-"; Phcnix, J'";iliii.a Mim; Republica.

Amor d.- mascara"; S. José. "A' rédea sol-
Ia : ( .rios Gomes, "O amor"; R
Caiii.rin",

teercio, "O

Football
OS MATCUliS Dli AMANHA

Amcrlcn x FIiiiiiIiiciihc
Aprovellnndo > d In gniiHriciido «Ir ninnnhã.n Mclropolllnnn Inillcn nn .sua luhcllii, emcoiitliiunção «Io c..iu|ii'onu|(. du primeira «llv

silo, .1 nmteb entre ns dous forlos ml versai
nelnin, (i cueontiii terá lognr no grouiul d»
primei.,., á ma Cninpos Suites, começando ás11 horas,

No priniciro turno o j„go rcnllsou-sc nnCiiuipo d.. Pli.iiiiniiiM, vencendo o America
por pequeno scòre. Ambns estes clubs estilobem collocados na lubélln do "campeonato,
sen.Io «je o América figura uu ciiheçii.

()r. icntns .1,. 1'hfmlncnse, 1» c 2", «ine ama-nha tua., «le enfrentar o Amcrlcn estilo.'•im compostos;
!¦ Tiniu - Marcos; Vldnl c Netlo; La

pswnldo c Uoiíorin; Celso, Couto, Wclfare,
liupllsln .- ,l. Carlos,

2' Ttiiin - Affonso: Joaquim o Wnldemnr;
1011, Sylvio e Primitivo; Coelho Netlo•leves, liniil, Costn e (iuaranys.

Iteservss, todos ... jogadores do :i" 1
lloquelrão x

No campo da cslfÁdi
Giiyea, cn. continuação
divisai,, ienllsnl'-S*c-ii .. encontro enlrc ,
clubs Boqueirão c Víll.. Isabel, lislc club
lirovnvel cniiipeao ucsii. divisa.,, lem netúnincute o seu primeiro Icam modificado c cs-In iissini cniiípo-tn: Heitor; Roxo e Flores;<.'.b..iv. Vlllõtn Ê Amaral; lioquc, Trompow-•¦iv.*-, ravnres, Mercirn c Mu\.

C.\MI'i-:(i.\\T.) INFANTIL
Palmei ras \ America

liibclla clesle cninpconntò marca paraipcnns o lucnniro enlrc o Pn|meirns
i. Será rcaüsatle. 1.0 campo do S,
começando á, H 12 horas.

Tiro 11. 7 Foinliall Çlilo
Para um Iráiuing dc fnolball dos nlirntlo-

pertencentes rio Tiro n, ,*, «. c-aplain d;.th.ii! deste firo convida Iodos os
ra comparecerem 110 campo do

A. Çliib; amanhã, ás 15 l.oi
EM S. PAULO

Cruzeiro football ÇhlbTeinos c-.ii mão os òstniütns eleslc club, cuiasede c- na cldiiele «le Cruzeiro, Pelos cslnliitòsc coiisiderneões juntas notn-sc perfeitamenteo f(rao dc progresso do club acima, fundadoem •! d.- outiibo dc 1914. O Cruzeiro é filiadoa I.igo Norte dc S. Pãtílo.

Cyclís.no
Aud,ix-Clul)

Ilciiin grande
j);..-;. 11 festival
club 1.0 dia 12

A
an.iiiihi

Amcric
ilÕVflBGliris

rc.-.
secção dc foo
jogadores pa
S, Chrislovici

ii.ii.nai.-i.o nas rodas sporlivas
quc será organisado por esle

corrente. Tomnriiò parte«>s clubs Giianabnrn, ícarnhy, Sport Club Bra-sil, Ifumhytá, Carioca e Navarro.
Iliiverá um parco pedestre dedicado ao ClubMolooyclistn nacional. Os co.iviles pàrn essafesta .serão encontrados :i 5 do mez

com c, Sr. Gorinniió hfèncíOs

m_W-l __  -----——_-__--—-______._______________________________r-___________.

1 cn tPALAIS 1
Duas celebridades num só programma:
DIANA KARENWE

TCP

ALBERTO CAPOZZI
Iil ropresenlando um düni-erante romanco do amor !|

* !:| V) A

II DIANA KARENNE | !
A SOBi-KANA DA ESTHETICA DO GESTO

III Sj-»y (La Suife au prochain numero)

JOSE'

cnlranlc,

.TCSTO.

ÜOPACASAIBA

**¦*" ' • ' '"<SlJ^«v~

Professor ^J?^F-Z7D^bscola Normal e da Es-
cola dt- Apcrfeiçoaincnto, prepara puracxíiiiies parcelladpsno Collegio Pedro II,
ses ti bula res nas Academias', concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar^
Escola Militar, Escola Naval.— Rua SãoJosé. 87, d o 12 ás 4.

¦—¦ .»¦«» »— .._

Os navios allemães e aus-
triacos internados nos

portos argentinos
•——

O governo .rujoy^n pretende
comppal-os

BUENOS AlilKS, .'II (A. A.) — O governocrsluda a possibilidndc dc comprar os vapores
pertencentes a companhias de navegação alie-
más c austríacas o que sc acham internados
..ro.- portos da liepublica Argentina, desde ocomeço da guerra europeu, e <|iic representam
um total <lc BU.OOO toneladas,

» ."*¦*— -

MULHER DOS SONHOS
líOMAKUK BE AMOR

(O D E O Ki>sei 110

SJnn ÍBieemdio®m
amby

ve-

ex-

nsulíopio Medico
(Sô sc responde u cartas, assignadas comfniciaes.)
C; II. A. 11. C. A. S. — Pettt-Étre C[u'il

s'agil d'im syniploiiic dc maladic gáncralc dontIa gucrisón ne depençl (Pãucuiíe operation. Un
c.Niimcn esl iiécessuire.

O. I'. I. O, — Não lia de cpie.
K. O. IV. I. S. T. A. — Não Iin dc cpie
M. li. I.. — Tomar esse remédio duas

.xes por dia, de preferencia ás refeições.
f. II. I. N. C. li. Z, A. — Appiique:

Irado di. satiirno, 30 grs.; ácido hydroclilori-
co, 10 grs.: halsamo de Fioravanti, 20 grs.;íizeitc doce, illl grs.

('.. A. li. T, — Não é possível tratai' desse
assumplo nesses termos. Tudo sc pôde dizer
ilcccnlcinenlc, cn quálejuei' lingua, desde cjue
i-i- saiba dizer. ..

I'. !!• A. '.'.• C. O. —Escreva pessoalmenteao Dr. Moiicor.vó Filho. Do oulro autor igno-
ramos si ha.

L. 1'. ('.. — Exame.
M'. I. II. 'I'. A. — Por eme quer V. Ex. ma-

lar essa graça ? Desconjuramol-ií .^ni nome da
un lhe. li ca!

F. A. I-', A. (Tiiubatç) — E' necessário cpie
ei medico a examine: pôde ser cousa sem im-
portancia c pôde tratar-se de cousa seria.

!'¦ RJ. I!. da S. — Solução de adrenalina
•a 1 por 1.000, quatro goltas; síovaina, 0,0.1;
ortlioformio, 0,15; extracto de helladoiia, 0.01;
inaiilciga dc cacáo, cj. s. para 11111 supposito-
rio. N, ti. Appiique 2 por dia.

I'. A. N. 'I. — li' muito longa a sua carta.'{'• A. — lixanic.
M. (!. (1. — Idem,,
0. 0. A. N. — Ácido salicylico, 3 grs.;¦ani.y!o pulverisado, 10 grs.; lalcocm pó, 87

grammas.
V. P, Exame.
K. lí, - - Neni sempre dá certo isso.
Mlle. Ii. X. T. R. li. M: — Mesmo pondodo lado ns preconceitos de que fala, restam os

perigos a quc se expõe: lrala-se da vida. He-
fiic.ta bem. O lempo resolve Iodas as questões.».rili.iíi.

.I'. A. lí. C. — Deve suspender esse reme-(lio c continuar ainda por algum lempo com oOutro.
Ii, I. N. A. — Pois como quer que possa-anos medicar a sua "indicaria" nas

Tres casinhas em chammas
Pelas 2 horas dn madrugada de lioje ma-

hifcstpu-sc incêndio na casa III ela avenida á
rua Aiui-rica.ia .'14, em Ci.chamby. O fogo foi
violento e raj)id(j,.prOpagaíido-se ás casas IV
c V ila mesma avenida, destruindo-as em
pouco lempo.

Avisado a policia do 10" districto, coaipnre-
c.cii ao local o Dr. Sá Osório, acompanhado do
comniissario Ângelo Câmara, os quês fizeram
seguir para ali. o Corpo dc Bombeiros do
Mcyer e um destacamento policial-.

Quando os bombeiros chegaram ao local jáencontraram as ires casinhas destruídas, iso-
loiido-as, porem, das den.ais ali existentes,
.pois a avenida é composta de seis casas de
propriedade dn Sr. Turihio Felix du Aliiièi-
dn, não estando 110 seguro.

I) prejuízo é calculado cm 7 mi 8 conlos.
Habitava a casa Iil Luiz Uàptistii dc Lima.

que] leve prejuízos tolnes e.n moveis e roupas;
a casa IV estava vásia e na casa V morava o
2" sargeiVtó cln Brigada Policial Alplicu (iui-
ninrãos, cujo prejuizo em moveis e roupas c-
dc cerca dc 400?0.00.

Na delegacia elo 10" districto foi aberto in-
querito, não obstante nttrihuireni 05 morado-
res da avenida o incêndio á explosão de um
fio cleclrico.

para limp ir metaes.
•SO»»—.-

•¦ ¦-  ...... mãos,"'noiuiíatisnío nos pés, dor nn estômago, e
ftao sei que nas " — ¦
i;t) na cabeça,
ainda mais o

R. A, T. -

'veias", dor da vista, cansa-
.rllirilisino 110 resto do corpo,'ele." — sem ver o doento V- Exame.

Dr. NICOLAU CIANCIO.
. <n« .

Tsballlão NOEíVIlo ot, SILVEIRA
BVA DA ALI-AiNDtíUA 3_.-lclepnono 011. »_•>«,.

Os roubos de ferro e bronze
em Barra de Pírahy

O Dr. Pedro de Sá, procurador da Rcpubli-
ca iu. secção do listado do llio, offereceu dc-
í.uncia contra Vicloi- Mareia.10, Francisco Pe-
reira dc Castrei e Rliquclina de Castro, auto-
íes dos roubos de ferro e bronze na estação
da listrada de Ferro Central elo Brasil cm Bar-
ra do Pirnhy,

•< *»•*» .

e-s@ ímmr cego
Ninguém deve ignorar o perigo qne com-

comprando para seus olhos as lentes dc quc
precisa, cm qualquer casa, sem saber con>
firmeza o gráo esaclo que deve usar. A Casa
Vieilas, com a installação do gabinete na suo
secção de óptica, á rua da Quitanda n. 9í)
para o exame da vista, veiu trazer para o pu
blico dcsla capital uma vantagem exeepcio
nnl, evitando qne se desenvolva a enfermida-
de do órgão visual, de cjue muitas pessoas tfim
sido acommeltidas.

. ¦«¦».¦ . ¦

QUEM PERDEU ?
O Sr. Egydio Alves, pintor em Juiz de Fora,

encontrou esta manhã, á praça Tiradcnles, nes-
ta capital, divcrso.s papeis, certidões e letras,
pertencentes a um luvonltirlò e que sc acham
nesta redaeção, á disposição do seu legítimo
dono,

— Foi entregue hoje, nesta redaeção, um
cnvtloppe contendo certa quantia de dinheiro,'
um recibp do imposto predial c um horário da
linha auxiliar. Este oiiveloppe íoi encontrado
cm um casa commercii.l da rua Maré-
cbal Floriano, c elcicaelo na A NOITE, .para ser
entregue ao seu verdadeiro dono.

» »^»B». »

Br. Edgar /\3>r;uiíes T[T^:Jn
pelo Püeumotí.waK — Rw» 8_ J»$ê 90», As 5.

KC-..-1

^orrivel scena de
sangue
—~-a  ¦

E.s. K]tihyy 110 Rio Grande
do Sul

- O ncfso corrcspnndenle cm I.juhy. 110 Itio
Grande do Sul, escreve-nos o seguinte, caiii
data de 25 do corrente:

¦•Hontcni, ás 9 horas, ua liiiha 11-15 delis,
te, no !!'' dislricto deste inu nicipio, deu-se à
horrível scena elo sangue que passe, a narrar:

O preto João Soares, de 25 annos, que tra-
bi.lhiiva como peão do colono polaco Jacoh
Kryslowechi, na linha M-15, honlcin.pela ma-'
nhã, depois de encilhar seu cavallii, esperou
quc o colono e sua mulher se dirigissem paraa roça, como aconteceu, indo ler, então, con.
uma filha de Jacob, dc nome Diga, dc M an-
nos apenas, formosa, que sc achava apenas
cm companhia de dous irmãosinhos menores
c fazcnilo-!he propostas deshonestas. Olga
rcpèlliu, ameaçando-o dc ir contar ao seu
pae; cm seguida fez menção de se dirigir para
o local onde se achavam seus paes. João Soa-
res n deteve pelo braço, e como não a pudesseconter, vibrou-lhe tres punhaladas, tendo uma
dcllas exposlo os intestinos-dn infeliz Olga,;
c como esla ainda assim tentasse se dirigir
110 local onde trabalhavam seus.paes, o hnn-
dido deu-lhe mais uma punhnlnda, que atra-
vessou o pescoço. Olga tombou por terra c
momentos-depois expirava.

Soares, depois do crime, fugiu a cav*Ho, to-
mando rumo ignorado.. >¦'¦: jAs autoridades locaes tem se interessado
pela captura do criminoso.'

Foi doloroso o regresso elos pafes de Olga',
que depararam com um quadro horrivel, cn-
conlrando Olga com as vestes rolas, ensan-
gueutadas c seus irmãosinhos abraçados ao
cadáver, chorando!.'.

. «g*S~ _
Uoenças do aptiarelho diges-

tivo e do sistema nervoso.—
t<alos X. — üp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. fosé, ^9. àe 2 ás 4. :.

U1T® SRAVE
O exame da vista só deve ser tinto por

pessoa muito habilitada; caso contrario, se-
ni dc gravíssimas conseqüências. A Casa
Vieilas assume toda e qualquer responsa-
bilidade pelos exames cffcciuaups no seu _«.-
liinete. A rua cia Quitanda n. 99.

Em poucas linhas
Ilonlem, quando pelo boulevard Vinte e Oi-•Io ele Setembro passava com regular velncida-

de-o auto n. 1.912, das Fazendas Pretas, a
menor Maria .loanna, saiu precipitad.iiiieiiledo interior de uni armazém, a correr. 110 iu-¦,tul.to dc iilravcssur n rua. indo csbarrar-se
com aquelle vchiculo.- Maria ficou ligeira-
mente ferida, sendo soceorrida pela Assistem-
cia. A policia do lü" districto tomou coube-
ciiucnlo do facto.

 Não quiz a rapariga neecdcr aos seus
galaiitéios chulos c entrou na hospedaria. Lá
na sua moral, o malandro sentiu-se offendi-
do c jurou .vingar-se. Pela manhã vollou an
albergue, quc ê á rua da Saúde 58, e nava-
Ihou-a 110 roslo. Fugiu o malandro, o "Mole-
que Olavo", sendo a victima, Albertina da
Gloria, socorri.lu pela Assistência e interna-
du 11:1 Santa Casa.

Em uma enfermaria da Santa Casa
falleceu esla noile o lavrador Pedro dc Oli-
veira, residente 110 Eslado do llio, onde ha
dias foi victima de sua própria imprudência,
recebendo nn ventre uma carga de chumbo ele
uma espingarda (pie examinava. O seu cada-
ver foi enviado, para o necrotério policial.— Ha dias apparcecu na policia marítima o
indivíduo Tristão de Lima, proprietário do
bote "Flor du Penha", c depois cie um longo
choro, dizia que seu bole havia sido roubado
pelos inarilimos Manoel Lopes, Henrique Mplt-
ra o Mario Santos.

A policia marítima,'hoje, ás 3 lioras, apprç-j
bendeu o bote e os (marítimos. O Tristão an-
pareceu contente. Tudo, porém, ficou csela-
recido. Os detentores do bote-mostraram uma
ordem de seu proprietário autorisaiielo-os
usarem o bole como bem entendessem-.

VIDA COMMERCiAL
l'.t...'08 C0RRRNT1.B DOB (T.ltl.AI.S B DB

pymos (ii;>ji;itos
, Ano;, por 0(i Kllos, hhêlonlil, lirllímilo. de
»t-'í' 1. 111181 oipèelnl, d. '-'.'i- 11 11081 superior, di<'.lie i« _7í»; l.n.ii. dc 'JIlçi 11 .,"81 rcgiili.r. ilii ".'llí
.1 U!I8) branco do norlc, tlc 211: u '.'! ;.ii.i.nio d.,
imilc. «lc 17.? a üii^! esl rn ngclro. iigulhu «lc I",
do 459 11 r>rií«, õ Inglcz, de 1.1* 11 ÜS.8D0U, Piljfíú,
ni.ci.i.iiil, pur (Ml liilus; preto «lc Porlo Ale»
«IV, (lo 12'.: n llli?; «In terra, do 128 11 l.*»-: du
l.iigiinn, dc 118 ii lis'; m.iliil.iil.ii. dc l.'l- 11
ll)8l lirunçii, d.- 'J2íi a _.|8| vormolho, de llie1

n I2><; dc coros diversos, de 118 11 IH"; ini.u-
Iclgn, de 208 n 2!*?; iimcmlolii, do Kl?1 11 1H>;
c pnxofre,dc II8HI111 u Il)81p0i ostrnngolro, por00 lillos: braiif... «lc ,108 u 429'j e fraillnhu, dc
!lNir<7(Mi 1. «128700. Eariiilui dc mandioca, noi"'10 lillos; do P»rl«. Alcmc, especial, «lc 158700
.1 108! liua, de 118500 11 ir.*; peneirado, «le
128800 a IBWIO} e (In l.agunii, grossa, do 88500
11 H8800. Milho, pur (12 kllos: nmnrcllo «lu
Urra. dc 78200 11 8*200; branco, do 7*;.oo ..
il»! c mlslurailo, dc 08500 n 7*000.Ilanha, pnrlillo: dc Porlo Alegre, cm lula de 2 1(1 loa. dc
içado 11 I8-IÜ0, c om laia dc 20 Kllos, de 1*120
a 1ím(i(I; d» Lngi , cm Inln griiudo, de \*'M)
11 I8..M0: «lc lliijnhy, cm Inln do 2 Idlos. do
ltMflo a 18520, o em Inln de 10 l.ib.s. dc lêfiOO

11 lf'5'jO; d Minas, cm laia dc 2 Mios. de 1*2011
n 1*210. e ein lula grande, dc *!M0 a l*mi!>.
Iialalus ni.cioiiiics, por Icllo: dc 'IUO 1. 500
ríls. Manteiga mineira, por lillu: dc 28700 1.
08200. Toucinho mineiro, por Itllo: dc t»800
11 18100.

Dr. Dantas de Queiroz ü1,1"*,la fuiwiiiiiiiU»-.
Sli pelo Piic........tliorax o outros molliodoi modernos llò tratamento, Con-

iiiltiuda» s as II da ii.aiii.,.. II.ia Uriiguiiyann, 11. ^:i
¦ ¦¦ ¦—^ ____

A eleição senatorial em
Minas

CAliTIlli', .'!! (Serviço especial dn A NOI-'llii- O coronel Júlio llucno Drnutlão oi)tove
1.935 votos neste hiunlciplo, para senador no
Congresso mineiro, .... eleição rcnllsndn u 20
ilcslc.

Alvnrej ilg A/,e.
dc Vnscuncellos,* " 'Clllltl,iiulii. 1

-»f3í>

ITJIvIA. üTOVIDA—iJUl I
|OEN£FCO 3S"OV«3 33 ATTIIAHBNTE

RÉS E MA OS
(liiiifiii.iüiMii orij(inal)

iQuinta-feira
SÓXOcODEON'

A ligação telephonica
Diamantina

da

A Rede Sul Mineira foi multada
cm dous contos de réis

•O Sr. ministro da Vinção multou em
2:000Ç000 a Companliia Esl radas elo Ferro Fe-
deraes c llrasileiias (Itédc Sul mineira), por
ler consentido quc a Companliia Telephonica
Itédc Bragi.nlina, nprovcitnildo-sc dos postes
tclcgrnphlcOs das linhas daqnella rè.lc. sobre
ellcs estendesse seus fios lolcphoiiieos. .sen.
autorishção do governo.

——¦ ¦<»»¦ .-

Exames de sangue, analyses
de urinas, etc

Ors. Bruno Lobo c Mauricio de Medeiros, da
iculdade de Medicinn — Laborato.io de Ana

lyses e Resquizns : P.OSAIUO 108, esq oraç.-'".nncalvo» l):;i» Te! d^ . nh v 13.14.
——--' ' ¦¦« ¦«—s» .
Um fugitivo da cadeia de

Santo Ângelo no R. G.
do Sul

SANTO ÂNGELO, 81 (A. A.) — 1'i.giu dn
cadeia dcsla cidade o coronel Clnrjniuiidò dc
Almeida Santos, «iir. estava sendo processado
por haver dado um desfalque quando oecupn-'
va o cargo Ue director da colônia Cuarany,

¦ i«W»» 
ti. n-ultor.i): rua Seíc'de Seteinl.ro n. 96; dns

2 ás 4. Iicsid.í rua Machado de Assis n. 3.'1
Caltete.

»—«a»»» 

"A Noite Mundana
m '¦—"

\NNI VEM AMOS
l'ftt.c}\\ (.unos íilnanlià i'
Os Sr*, oorônol Jon(|tilmvedo, I» Iciionlo (li'nsci'li'0

«•itplliu. dc fri.gíiti, Vllal ||nluign 1,01)1. in-, Pedro Proneelllnb Oulinii»
\ .-•.. ,1"'l,'1,,.i'" . ••I"'i'.'i" Alves Ciimpi.s, Dr,AitOKllnlio IVriuii r Mme, nmjor Curiós IP-ls
«.«"'. m* "u""s «¦¦¦*nl.fi c Sr. Clliio Nnivlhoüionierfusco, empregnilo d., "bnr" Cnrloci»,-¦ *•»«** I.UU..S .nn.,!.há i, iiiriiinn .\,ni„ Gmn
jiiuniiiii da Uscoln (lonçnlvos Dliis, i.n.a «lc•**'• «imoredo Cru/, negoelnule ncsln praça.

— Fnzcin nnnos hoje :
Os Srs .coronel Alfredo dn Silva Moraes,

i ' A"";1,'',' •'•J9ie«i. Pfof. Louicncn Mil.rlnnno, Mlle,, Maria Lucilia, rili.ii do Dr.Jiiiiquliii Iicruiiiilo Dlns; Carlos Mnrllns «IaCostn Cruz, drogulstn, cstnbelecldo nesla cn»
pllnl,-Vè pasMir hoje n i.cii (.nnlvcr.siirli) uniu»Aline 1'clisbiila Spiuol.i, esposo doJoão dc Souzn Spinolii, ngente dn esln-
Çl.o lie S. Diogo,

—¦ O lar «In Sr, Dr. llobcrtn Troinpowsltl.luiiíor, iiilviigii.li, uo nosso foro c no do lis-lado (lu llio, «• mui lixinii. esposa, I), (Hnn
Çcirtc Itcal Tioiup.nvsK.v, t-.slá boje cm feslir.ilohc.l.nl.o, o primogonllo do ensnl, com-
plcln o seu primeiro nnnlversnrlo, lispertotravesso, IntcIllBenfe, lliibertlnho é a nicRriiidc seus pnos, quo rcwherilo, por esse motivo,
muitos eumprlmcntos.
IIM'ilSM)l)S

liei
Sr.

líffeeliipu-sc honlcin, ..a matriz de SãoJose o bnpllsndo do lunocculc ülmlbcr, filheido Sr. lidtuuiido (ionci.lv es, inspcclor dos Tc-lcgri.iil.il>, lendo sido iinrnnyinplios o Sr. com»nieiidiidor Frederico Schumiin, dircclor dò Ar.i-hivi. Nacional, c n seiiliorlln Appnrccldn liai-le. I.ll.inha dn coronel Paulo Únlie, nllicinl il.'
1'abii.iic «Io director (Ion Tclcgraplios, A" npl-lc llOIIVC baile cm casa «Io pi.riiliymplio,
CASAMENTOS

Cnsou-sc hontem o f)r. It.nil Burros.. Pa-checo cn.;, Mlle. Ilclmiii. Vieira dc trcilas,filha dn negociante dc nosjin prnç/n com men'dndpr Júlio Miguel de E.-eili.s. o neto «-ivil
offecluou-se uu reside-nciu dos prügenilorcsá rua Senador Oclavianu n. «I, ás

tcslcinunbando o nelo: pnr pariu.. Dr. Fernando Lobo c- a lixinh.
Mi.ria Barroso I • t. por parleei Sr. liitydi.i (i. *Fd 

c a lixinii.
Alzira I.'03'.ei' VI (iiiichar.l. (I

iiclõ religioso effectiiou-se na mnlrlz dn OI..-ria, ás 15 horas, servindo como padrinhos :
por parle do noivo, o almirante .)..-r- Cnh-

da noiva,
11 horas,
(lo noivo,
Srn. I).
dn noiva,
Srn. D.

dido (iuiliniiei c n lixina. Srn
Almeida (iuillol.cl, c por parle ('
Dr. Álvaro ('¦'..siiiàn «• a _xnin
.Maria das Dores Lobo Vianna.
nòDÀ s

o. Elis-i «lc
noiva; «
Sra. D.

O Sr.
piiica, i
Coelho,
In. Por

Ignaclo d. C.
sua Exma.

festejam hoje
esse motivo

em acçã.i de graças, ás
dn Senhor dò Boinlim"sòirce blnnche'
/•/'.".*»• 7,1.S

lelho, ncgocinnlc ncsln
esposfi, D. láulinn F.
iis suas lindas ele l>'-u-'oi rcsiida unia missa
9 l|2 liorns, na egreja

A" noile haverá uma
na lcr-idcncia «I o casal

DSi. r.oiioy —,

CoiiíO âniain os s®r~

O cirurgião dentistacomSS
m.ule.i o seu consultório da vv. Itio Branco, 181, pari.rua dos Ourives, 27. Tel. .'1.817 Norte.
¦¦¦ — i .—at-» i

Por um velho amor ?
Pede-nos Mme. Mnud que declaremos não

ser a sua casa, á rua Dous de Dezembro 08,
onde. hontem sc suicidou o Sr. Miguel Fiore,
uma casa suspeita. Mme. Mnud súblocou tão
somente alguns commodos ti pessoas cie toda
idoneidade, que a acompanharam nas suas
declarações.

— —¦ <m 
V. B. CQkEMAN participa a seus illustre»

clientes que mudou o seu gabinete dentário
do prédio n. 100 da rua da Assembléa para o
de ii. 10't. ua mesma rua.

O Sr. Manoel Pinto Júnior, residente á rua
lliva.liivia Corrêa ií. Ü7, lem um deposito
lia Light, de -17*. Hoje. foi clle áquella com-'
panhia pagar a sua divida dt. forheciinenlo
dc luz c gaz, nn importância dc 20*800. Foi
pagou o tem cm seu poder o competente rc-
cibo. Entretanto, os empregados cortaram-
llie, pouco depois, a ligação ! Ii naturalmente
o Sr. Pi.ilo Júnior soffrerá, sem remédio,
as conseqüências desse abuso inqualificável,
porque, infelizmente, os fiscaes do governo
junto á Light não se inovem... Ha «pialqucr
cousa que os impede de chamar a contas
a poderosa companliia.

. r|»> i
Drs.Leal J unior e Leal Neto
especialistas «nn doenças dos olhos, ouvido'
.nriz e garganta. Consultas <ie 1 ás 5 — A*«emhléo n. (10.

Em beneficio da Caixa Escolar Fábio Luz
eslá sendo organisado uni festival artístico;
quo sc reolisahi no ihn 5 dó novembro, ás
11 lioras, nò Ihenlro Becreiõ, com a prcseif-
ça do Sr, presidenlc da liepublica, prefeitoe director dc Inslrucção.

O prngramma. escolhido, consta dc uma
comçdin em Ires nelos, tomando pnrte n
actriz Cremildn de Oliveira e vários óçt.orcs
de nomeada no nosso meio llientral, bymiios
escolares entoados por creanças represen 1 níi-
do as varias escolas do 8" dislricto;

A commissão encarregada dos festejos se
compõe elo inspector 

"escolar 
Dr. Custodio

Nunes J.minr c- dns1 Ex.nas. Si-as. professo-ras 1) I). Mariaiiiia Porto, I.aura Cosia 8
Clara Ferreira.
_•— O Sr. capitão Elias Gonçalves, prnpriuín.rio ela fazenda Murnvischa, em 1'nrln das Cai-

xas, no listado do Itio. inaugurando oli o.s n-s-
pèctivps serviços agrícolas, reuniu hontem n:
sua pitlorescn vivência muitosaiinigósiioliticoa
etc, offercccnclo-llies lauto almoço, durante «
(fi.al sc iV>r ouvir ü banda dc musica Santa Ce
ciliii.
IM-EH.MOS

Entrou ein convalescençn o D
dc Castro Junior, que honlcin I
do hospital dos Inglezcs para
cia, em Saula Therezn.
CONFERÊNCIAS

. rancis.co
oi removida
sua rcsidc.i-

Na Policlinicn Geral do Rio de Janeiro fl
Sr. prof. Oscar de Souza fará hoje. ás 20 113
lioras, a nova lição do seu curse, de clinica
Iherapeutlcn.
VIAJANTES

sua Exma. senhora c d<
Vera Magalhães, partiu

Horizonte o coronel Da-.
industrial, residente cm

-«•!-.

Fundou-se a Obra da Di=
vina Providencia

A convite do Revmo.. Sr. vigário padre Ili-
çnrdirio Arlhnr Sévc, rcalisou-se no clia 29 do
corrente uma reunião das Conferências Vi-eenlinas da matriz de São Francisco Xavier
dc. Engenho Velho, afim ele fundai' uma nssis-
tt.icia para os pobres, a qual foi muilo con-
corrida, ficando definitivamente fundada a
Obra da Divina Providencia, na matriz ela-
qucHa invocação. Esta instituição iniciará as
suas obras com o albergue nocltirno.

Acompanhado de
sua sobrinha, Mlle
hoíilcm liara Bello
rio Mascarenhas
Curvello.

— A serviço dc sua profissão; partiu hoje
para S. Paulo, onde sc demorará alguns diiis
o Sr. Dr. Pedro Magalhães, clinico nesli
capital,
C/7.+

Em homenagem ao Dr. Affonso Camargo
presidente do Paraná, que ainda sc acha nes-
la capital, onde veiu assignar o accordo sobri
a questão de limites com o Estado de Siíillí
Calliari.ia, o Centro Paranaense offerecc eir
sua sédc á rua dn Assembléa lÒli, t.m chi
e recepção, ninhiihti, ás Ili lioras.

Casa em Sant;. Thereza
Precisa-se dc uma casa mobilada, pot

ires a quatro mezes, em Santa Thereza,
com quatro quartos e dependências, pro-xima aos bondes. Carta ao Sr. Macedo,
Ahandega, 32, loja.

(76) FOLHETIM

COLUMNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
® Iidade, de Gaston Leroüx •

2a PARTE
A terrível aventura

-•••-

H-l
E a sua fug:i dc Consiança! A sua evasão

pela jiinellal Eu me achava muito próximo.
Pensava: "coiiitnnto que os lençóes não se
desamarrem"! Ali! c que para mim a senhora
representava algo dc immenso, algo de mais
imporlanlc 110 ponto de vista ela espiona-
gem do que tudo quc 

'podia 
oecorrer, nessa

época, 11b meu serviço ele campanha na França.
A sua pessoa representava para mim o que
ia dizer ao chefe da Segurança.

Será possivel?... Será mesmo possível?
gemeu Moniquc... Não! não quero acreditar
uei ciue eslá dizendo, isso è basofia sua! quer
iinpressionar-nie com um intuito quc ignoro.
Ali! já sei!... o senhor quer levar-mc á di-
zer cousas quc eu julgaria sem importância,
porque deu-mo n entender quo já as sabia...
Não! não é possível que suiba o quc quer tp.10
seja sobre a minha conversa com o chefe dn
Segurança, em Paris!,..

Já lhe disse que nunca minto'!.', Quer
quc eu lhe repila todos os elogios que eBc
lhe fez?... Os próprios termos dc consolo por
elle pronunciados?... Ah! bem sc pôde gabar
de ter sido felicitada pelos serviços presta-
dosl Na verdade, essos elogios lhe eram dc-
.vidos, fieis que a senhora nos pregou uma

peça terrível, entregando os papeis que K.17
ntoslcy deu-lhe, julgando cntregal-os a seu ma-
rido!...

Moniquc ouvia Sliebcr com os olhos esbu-
galhi.dos pela cslupcfacção... Sliebcr disso sc
apercebeu e triumpliou:

— Ali! começa a art-cdilar 110 que eu digo
agora... Olhe! para dissipar a mínima diivi-
du que poderia pairar uo seu espirito, vou
cnntar-lhc exaclíimcnlc como ns cousas occór-
rcram entre seu marido, Kaniosky c a senho-
ia! Foi a senhora quc os matou a ambos!.,,
Elles tiveram ele lutar com uma mulher en-
diabrndn!... Quando eu contei o caso do ac-
cidente do espião ao imperador, clle disse:"é estupenda, açiuellS mulhcrsiuhn"!... Peço-
lhe desculpas, minha senhora, mas cito textual-
me-ute as pàlavrtts de sua ninjcstndc.

Monique olhava para Sliebcr. cada vez mais
apavorada.

Havia então desses espias por toda parlei
De tudo sabiam! Eram tão poderosos quanto
o diziam! Viam, ouviam, através elas paredes!
Penetravam por toda n partet Forçavam to-
das as conscioncias I Bovislavam todas
vetas I...

.... Quem seria entno esse mismvi)!

SC-
lhe

cjue
pa-
quc
tão

pa

supposto" que sc mcl.lia nos recantos os mais
secretos das administrações as mais reserva-
das, nos estados maiores, na policia; 110 pro-
prio gabinete do chefe ela Segurança,- c gra-
ças ao qual esse Sliebcr podia lhe vir repe-
tir palavras que acreditava sò lerem sido ou-
vidas por ella c por Deus?...

Poderá o senhor dizer-me, indagou cila
num sopro, quaes foram as últimas palavrastlc. chefe da Segurança geral, quando me des-
pedi d clle?

Elle llie disse: "Vá sem receio, minh;
nhora, e sem remorso. .A pátria muito
deve".

Bem, confesso-me vencida.., Mas,
necessidade (ão grande tom o senhor dos
peis relativos ao "nome supposto", poisesse "nome supposto" continua n servil-o
bem c lão... traiiquil!amcnle?

Minha senhora, .iffirano-lhe quc esses
peis não poderiam ser da mínima vantagem
para o governo franeez, mas não sou obri-
gado a informal-a do interesse qne. ainda po-ciem ler pára nós!,.. Finalmente, eslá avi-
sada... Si lhe caircin nas mãos, venha pro-curar-me, ou faça-nnc um signal, e não terá
quc sc arrepender!... Agora, já disse a esse
respeito tudo o que tiulia a dizer. Podemos
falar dc Mllc. Touretle, si quizer...Oli! meu Deus! suspirou Moniquc aca-
brunhadissima, salve ao menos esta!...

O que é promeltido, é devido!.., Aqui
está o que deve fazer, 011 melhor, ti quc eu
vou fazer primeiro: vou convidar o capitão
Feind para aqui vir, porque lemos que dis-
çutir nlguiís detalhes elo serviço necessário du-
ranlc n estadia do imperador cm Brélilly-la-
Côtc. A sua presença nos será útil nessa cn-
Ircvisía. E' preciso que combinemos os Ires.
Entretanto, quando eu fizer signal, levante.
so c retirc-se!... Mas não desça, fique 110
fundo elo corredor, junto elo gabinete de toi-
letlc. Feind ha de sttppòr que a senhora re-
tirou-se ela hospedaria,.. Está prestando nt-
fenção?.., Conipreheiideu-nie bem?...

Conlinuc, senhor, continue!.,.
Logo cpie sair, direi a Feind que o levo

os gt.-jcm minha coinr-nnhia no meu automóvel nté
| BréliII.v-In-Côte, onde o coronel eslá á nossa¦j-W-e-tr-pera. Cousas_le serviçol... Elle ha de r«3-

nu.ngar. Dir-lhe-ci cpie o serviço pretere Indo
e. para consolal-o, que poderá estar de voltfi
aqui meia hora depois. Essa incin hora ein.
preguc-a cm fazer fugir Mllc. Touretle coiriii
Mme. de Lnvalette fez evaelir o marido.

Mas o capitão poz sentiu cilas por locl.1
a parle...

—• Sim, mas, 110 entanto, a senhora conse-
gllitl chegar até cá... As senti..cilas deixai,
as-ão passar, ou antes, deixarão passar Mlle.
Touretle a quem a senhora terá vestido a sua
capa e coberto o rosto com o seu véo, e a'quem 

deverá entregar o cartão nmarellò «(im
llie pe-rniilíè passar por toda a parle! Final-
mente, si precisar cln senha da noile de boje,
c "Slrãsburgo e Berlim"... Como vè, c muito
simples!

—¦ Tão simples quc ouso apenas acrcdilal-ol
murmurou Moniquc.

-— Fique Iranquilla, não sobrevirá a mi.iima
difficuldade..,

Ii eu depois disso, o que deverei fazer?
Deverá ficar onde eslá. Aliás, scr-lhe-á

impossível sair daqui! E não o desejo! li' pro-ciso cjue quando Feind voltar verifique que
a evasão foi obri. sua... Que eu nclla não par-
licipei em absoluto I Fei.ui ficará furioso con.
Ira si c talvez também conlra mim! Virá pro.
curar-me... Respondei'.llic-ei que lhe cabia vi.
gifir melhor a sua noiva c dar-lbe-ci ordc.i
de velar discretamente pelo sc. regresso í
Préljlly, com todas as nttciições devidas á síu
posição, Tn.nquillise.se. li' um homem qtíi
Dão sc descuida dos seus interesses! Ellc nãc
a maltrará!

li para onde ira Mlle. Tòuvoltc?
Hom'cssa! isso c perguntar-me dc inais!

Para onde cila quizer! Mas, que não se deixe
apanharI Porque desta vez receio que Feind...

Munique interrompeu-o... Haia alguns mi.
nulos que nus ruidos abafados c inquieta,
dores sc produziam no quarto no lado. Davam
socos numa mesa... Ouvia-se uni barulho d<
copos quebr .dos..,

Ouça! Preste attenção! Está ouvindo? Mas.
elle a eslá maIIratando! Ha min 110 quartel
np Indo!... Mas isso i horrivel... Mas, in.
ten-enha, senhor/

(Continua.)
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DINHEIRO SOBRE JÓIAS
.

f

f Cautelas do Monte de Soccorro
CONDIÇÕES ESPECIAES

45 e 47, rua Luiz de Camões, 45 e 47

CASA GONTHIER
Fundudu om 1807

Henry & AimiiíiiicIo

ila ua

Uniu uiilcii .ipplniii,iii do
KIUCQI, (PO') linslii pilra
tutor ilaínnpnrocor I.ns-
TA.NIANIvV.MKMi; li I'IIH
t.OMI'1 Lio todo o qunl»
qitor fluir lilliio do corpo
(pes, M.xillns, olc.l A'ven- __

pcrfiuiiiuia A NOIVA, mu llodrlBO Silva n. 30, o cm Iodai eu
urogárlaio porfliionria»,—itnlxn ã$(K)0, pelo (Inrrolp 2?500

üsrfetido Praao

mu !TZ MIES .Mirai mIi m» • Um tuuto, üí^lwTZitlfnitn miiio .. i utk, nu, (oKtiflii. mima. Iiir •fmtt ibiuIIm i nm INAIIII tlUM? IAV| I

t Finados t
Grande, variado c lindo sor-

limemd cr» coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
e ornamentos de túmulos. Ven-
Jas por atacado e varejo. Pre-
eos sem competidores.

A Fabrlcu de Flores
Viuva Pinto Gomes

38, Rua Luiz de CamOes 38,
TKLBPIIOJ.B NOUTE 8437

LA POUPÉE
ÁSSEMBLÉA, 100

jFvfmyT M***\ • 4*

Vestidos dc íllú, para
senhoras c mocinhas

Vestidos para mem-
nas de todas as cdades, o

melhor c- mais variado
sortimento

Enxovaes paia bapti-
sád.ós, chapéos, tòucados,

etc.
Cintas elásticas, mode-
los práticos c elegantçi;,
para senhoras, a i8$ooo

Efilamenlo i
r.iltu do nppètl.ó. eugiii''

BÍIiiiiioiiIüí ^.ininiiuii.HiOí.iu-
liitismo, anciniii, impotência, etc.

Curiini-.u com o u.o do

Milliaro» dc cura*.
Duo. DraS Cíil Hospício, 0.(imundo, I» do Marco, II.
Tliòoiloro Abreu. Voluntários

Pátrio, á-15.

A MOTRE-DAÍVIE DE PARIS
Cirandes saldos em todas as

secções a pretos sem prece-deates,
O.HcIna de costura e tallleur

ponr damos

dal

CASA URICH

DENTES ARTIFICIAES
= Novo Systema--I>R. 8A' REGO

. ESPECIALISTAPronuncia claro e perfeita das palavras, Mastigação egual ádos dentes naturaes; Segurança a toda a prova.Coixjmodidade absoluta
Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

B

DIGESTIVO INFANTIL
(V BASE DJi RVPAIXA)

Poderoso cupeplico, digestivo c regnlaiisador das
funeções gaslro-intestinaes das creanças

Peç.-im prospt.clos á
= PHARMACIA SILVA

Rua Primeiro de Março
ARAÚJO =È=

n. -li

41, Rua Sete de Setembro, 14
Tom scniprõ salames', uiorladolioí, Hn-

cum defumadas o '•¦ do. os frios dc liar-
bacana o Pctropolls, das melhores «jun-
I Idades.

Saborosos almoços, jantares e colas
iciias pula cozinheira vfennciisc. Todas
ns lorcas, quinta, o sabbiidós. o celebre
•Struucl do 111,-içi'i.., especialidade vlen
nonsó. Cliopi* dá Dmliin.i a iJÜO
reis.

Edmundo Urlclt, ex-socio da
Casa Ássembléa

Vendem-se
íoiaj a preços bnralissimos: i

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telenliono u. P94 — Central

Loierltis Ha Capita! Federa
Conionuitia tíc Loterias Uacionaes

.do Brasil

Extrncçõcs publicas, sob a fiscnli-
snção dp governo federal, ás '1
nos snliliudos :is 3 horas; ú

Visconde dç Ithborahy n.
rua

15

AMANHA
333-

Foi 1S0CO. em mtiDS

Sabbado, 4 de novembro
A's 3 horas da tarde

300

109:01
55"

Ü000

PETISOUEIRAS A' PORTUGUEZA
Filial da «lisa Prirrocas Tel. TO?:! Norte

105, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MAMIlZTclonli. L25ÍS Norte
181, RUA DO HOSPÍCIO iSt

(canto dn rua da Conceição)
Amanhã ao almoço .
íMayonnaise de badejo, bifes á

lacocote, mocotó á pprtiigtie-za, chispescom feijão miúdo.
Ao jantar:

Sopa purê de abóbora, coe-
lho assado á rosquinha, perurecheado, peixadas c baca-
lhoadas.

Ostras fresca, mexilhões e
caças, Todos os dias, vinhos
soberbos, chopp da Hanscati-
ca.

Estas casas estilo uberlas aos domingose lerindos
Manoel Fernandes Barrocas

Por 8Ç00O, cm décimos

Os pedidos dc billiclcs do inte-
;ior (ícveiíi ser acompanhados de
.liais 600 réis liara o porto do Cor-
reio e diriiíidos aos intentes geraes
Nazareth & C, rua do Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Telcg, LUS-
VKL, e 1111 casu F. Guimarães, Ho-
Snrio, 71, esquina do beco das Cun-
eellas, caixa do Correio 11. 1.273

BENZOIN
Pura o eiiiiiellezhmonto do roslo c

dus mãos; relrosca
a pelle irritada pela navalha

Vidro ÍSooo. Pelo Correio
i.3ooo

fPerfumaria Orlando Rancei

»Éfiras nn

A Sypliilis vencida por pouco di-
nlieiio pelo novo produeto

trance.;

MAINCEOL
Souiçãq estável; cstorijisanle o
injectavel de Ncòsalviirsan, expe-
rinieniaila com suecesso nos lios-
pitfie. S. Louis, Beaiijoi) ò outros

dc Paris o Buenos Aitcs

MARAVILHOSO DESCOBRIMENTO
O Unico Remédio inoHemlvo

ASTHMATICOS
o só CURATIVO do ASTHII i o

LIQUOR DA ESTRFLLA
(I.UJVKVU _t»_E ISF.TOtl.E)

de MARIO LECHAUX
49, Rue de Maubeuge, Pan'9.
Ceoalsdtdncoat!, o dcsitn r.cdt;t de!:o dcmlr todi .1 /loi/o.
VEHDF.-3E em lutias as BOAS PHARMACIAS

Ini
Unico

adquirida ou hereditária cm loilus a?
iiuuiiTcsIm.rics. lllieiiiimti.nio, l.cze-
ma-, Ulceros, Tumores, Dores mu.cu-
lares c ósseas, Dores do cabeça uo-
cturnas, cli. e lu.las doençai rcsul-
lanles dc impurezas do sangue,
euriini-.c inlailiveinieiilo com ò

que com nm só liasco (az dosttpparcccr>qualquer niaiuleslai-Jo."
colher apus as releiçOes. Era todas ns pharniacms.

Pensão Brasileira
Tradicional prefevencia das

familias e cavalheiros de tra-
lamento.—Haddock Lobo 123
a 1-7.— Rio. Telep. V. 1716.

R!ieiiniatismo,s\pliilis e impurezas
DO SANGUE— Cura segura e cfficaz
pelo iifnmiídú Itob de Suiiima Saltado
do Alfredo de Uarvailio—.Millmrcs de
allestailos—.V venda nas boas pliur-macias e drogarias do llio o dos Es-
lados—Deposito: Alfredo de Carvalho

i-C-- Primeiro de Março 11. Io

Malion Mugnet
--MMEi PEREIRA
Atelier de costuras. Vestidos
de taffetá bordados a ouro,
prata ou seda, forrados desecla,
3150$. Chapéos, ultimas no
vidades; confecções, ultimas

novidades.
193, rua Sete de Setembro, 193

Telephone 4.287 Central

Ficareis eom o corpo quo qúizofdçs;:om o Iràiatiicntq unico o garantido du
Ime. Cluniz. Exlrucijiio de pelios o em-lelleziniieiito do rosto.

Carioca 11. 38. — Das 11 ás 10. Stítrata de senhoras.

HOTEL AVENIDA
r

O maior e mais Importanto do
Brasil. Occupando a melhor bí-

tuiH-úo da
Avenida Rio Branco

fervido 
por elevadores olectricos.

requencia animal de 2Ü.ÜII0 clieD-
.es. Diária eoinpleta, a partir de
10$0Ü0'.

, End. Telcg. - AVENIDA
RIO RE JANEIRO

Wíâo se illudam!
Com os preparados para a

pelle. Usem só n PEIIOLI.NA ÉSJlXt-
IE, unico-quo adquire e conserva

Approvado pelo 
o pre-'. Pre-

a tielloza da cutis

miado pela Exposição de Miiano
ço 8$000.
Encontra-se á venda em todas

pcrlinnarias anui g em S. Pmilo.

GrandBareRotisserie
Progresse

|I4, Largo de S. Francisco de Paula, -14
TELEPÍ1ÒX.B '..SM-iWrE

0 mais confortável salão. Cozinha
primorosa.

Menu
Amanhã ao almo.;o*.

Mnyonna isé tle salmão, cal-
do verde ao Progresse, faini-
liar feijoada, angu á bahiana.
Ao jantar *.

Sopa e filet de tartaruga, pa-to com arroz á provençal, ca-
brito assado com purê d'ervi-
lhas, badejo á americana, os-
tias frescas, frutas econser
vas, mimosa garrafeira.

Esta constipado? es~^ TOSSE' wuito ?
f+ RESFRIOU-SE?Capilina

PREÇO OE 1 VIDRO R? 1sOOO
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS

DEPÓSITOS PRIHCIPAES-DROGARIA PAC.HECO.R)3.AnORflDAS.43/)-17
LABORATÓRIO HOMCEOPAílCO ALBERTO LOPESiC"
RIO RUA ENGENHO Of DENTRO 2fi RIO

CASA LETERRE-PHOTOGRAPHIA
Importação c exportação em grande escala de apparelhos
e material phòtograpliieò recebidos directamente dos prin-cipaes fabricantes do mundo

DEPOSITO DAS ESPECIALIDADES
de Kodak, Lumière e Jougla, Agfa, Hauf, Melcr, Wellin-
gton, Ansco, Imperial, etc. CHAPAS E PAPEIS dos me-

Mores fabricantes — Emulsões sempre frescas
PREÇOS REDUZIDOS

145--KUA SETE DE SET=M5 O *** 145
B E R T E A & COMP.

Novo Catalogo 403 pag—-Remessa pelo Correio 3$600

Malas

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
álcool

A Mala Cliinoza, á rua do LavraUio
i); 61, c a casa ("uo riíaia barato vende,
visto o grande sortimento que tom; chama
a iillenção dos senhores viajantes.

RESTAURANTE
RECREIO

Grande cosa de petisqueiras á portugueza
Cozinha de P ordem

Local mais fresco e nrcjádo
da Capilal

Grande caranianchão ao ar livro
¦13, 11UA I.UIZ GAMA (antiga Espirito

Santo) -13' "

America Fabril Social Club
856, Rua Barão de Mesquita (Andarahy Grande)

A social will be held in the above club
on Saturday, Nov. 0, 1916 (commence at S-30 p. m.)

in aid of
THE BRITISH IHlNE SWEEPERS FUND

Refreshments YOUK HELP Tickets 3SÍ000
provided IS Childrcn i$ooo

NEEDED P
TICKETS TO BE HAD AT THE DOOR

OR-APPLY TO
MESSRS: E- BRANDEY.

NA/. FENTON.
H. BLAKENEY, HON.SEC.

 AT THE AROVE ADDRESS.

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depurativo agradável .
Rei dos taxativos f
Grande remédio da mulher \Integra a força do homemx
Licor o mais saboroso

A' venda em todas as boas pharmacias e drogarias. J.M.Pacheco, Granado 6c C, e Araüjo Freitas 8c C

Êjmm^^L^^m^^^^^^m^m\l-^^^^*»*******mM^J
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CAMPE8TRE-
Ourives 37, Tcl. 3.óoó NorU
AnmnliU iin niiiiiii.'ii 1

1'Vijoinlii coinplfiii,
l.ingun Rio Grande»
Arroz cmcanoii,

Ao iiiiilm-1
Perúi. brasileira.
Frango a ti Ouves.
Todos os dias ostras cruns,

canja c papas.
Boas peixadas.Bacnliioadas,
Sardinhas frescas nas lua-

zas.
Camarões torrados.

Preços do ooctume

DERBY-CLUR
""" "' ¦¦¦" " 'M.*% ' " ' ¦¦"

Prcgrauuua «Ia oorrida ostraordinaria n r«al(itr»t« quartu-kiru 1 ,\knuvomlno 1I0 1010, CM BENEflCIO DO AEI\0 CI.Ull FlIlAílir.):..!.,novoml»
v pnreo - ÁVÍAÇXÒ NACíONAl-». 1,000 motiva ™ Aiilniiics im-

olonnci—(Hnndlcaj)) — Premiou
1 iOüü1?, 2009 0 ÜO. 1.00.

Kllos
DOfl Ouli.-ll

I I M I I I I •

11M n 11'1
li Fnbuln 
¦J l.'ulll|lli-.!.n|ii|.l

I Diani..lili) ,
5 Bipolcta iiin. 1.
il llinulos ,,,,
7 Lliil.nltii.i 

40
09
r.:i
OM

ouoa
'•'' inircometros

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

- DEMOISEU.E - i,r.oo
•— Anliinii-s iiirnpciiti ile

» .-iiin.i-. o pluliniis du II niiiion —
("n_l.el.-i VIU)-- Promlosi IlOOOÇ.'.•uo? o ao?oou.

Kllos
Ksjj/niádoi.
Torid
Cflstillrt ...
Sini-i lliv.il
Pnlta 

na
¦IS

00
00

doenças db
iíviiOaxt.v

NAllIZ
OI.'VI DOS

DOCA

CURA GARANTIDAmm
(fctiileZ 1I0 iiflrizj

- ... procciío inteiramente novo
Dr. Enrico do b«mos

piores.or livre dciii ospccinlliludo lia
l',iini iiulo do Mõiliiliia «Io Itio do Janeiro.
Consultório nin iln Ássembléa, UO. iol.ira-
Jo, lias 12 ás 0 da tarde.

Intui
Uma

DEI» BIS
Em finos tecidos pro

prios para o verão.
Chapéos, Sombri*

nhas, Bolsas e outras
novidades parisienses.

CASA NASCIMENTO
187, Rua do Ouvidor

Telephone Norte 1000

,'P parco - JÒSI»' 1)0 PATROA».
MO — 1..100 metros — Anlmtics
nnclònncs do -l nnnos — (Tiibolln)
Prêmios : 1:000---, .'00? o a0?ü00.

Kllos

I llyKi-n ...i  51
U Hyoviivn  .111
3 Flecha ,. 51
t Güiiyninu'  B!)

i Hebe  01

5- niireo -JMPnBNSA IIIIAMI.m.IIA - 1.600 motroí - AnlrnMfsnnolonnos — (URndlcon) — pw!nilo> i 1 ;000», 8008 c IIOlOOO, '

Kiloi
||.... I!)
,..*.. IH

W
JO

•Mi., ojj

Cmcalho .,...,.,'.' Bstllcto mii
.'I Siiniiirituno ,,.,,

llnrrnli I 
tiamiy 

fi-' pnreo — DR, PIIONTIN - \,V,(i
metros .- Anlniacs de f|iií|nHt,
pai/ — (IiRiidlcon) Prêmios tIlOOO?, 3009 o «ÇÜ00,

Kllol
Oòylncni. ....

Lord CainiliiR ,-.
Cnmpp Alegro
Àrkoitthio ...,
Cuido Spnno .
Mogy tiiuissii' ,

...ri. 43
¦1')
Bi
Bi
-III

7" parco—GRANDE PltCMIO AERdCI.Ull BRASILEIRO l.i.ui) me.tros — Aiilmnea «l«* qualquer pníi— (Hiindieap)—Prcniios : 2:000?
4005 o «0.000,, .'

fl IleliúS ..-.

['X Coloniblno
5 .'1 Fliuucngo

JinoJi
V. 4Í1

A" parco — GREGORIO GARCIA
SEADRA — 1.5U0 metros —Ani-
nines «le qualquer pai/ — (Han-
ilieap') — Prêmios: );000--!, ooo..
c 309000.

riios
fl Miny Dny 52

H
[" I.aily Pcriclcs 52
2 Plslnehio 51

fil Miss Floréiice 4U1
14- Vanguarda I!)
Iõ JInjesttc 52

¦H
Ltí Buenos .Aires 51

f I Alegre .

[5 A Ilida .

1 li Salpicou 5J
8" pareô -- MARECHAL HullMA.VM

— 1-/000 metros - Anlmaen
i|nali|iii'i* paiz —
Prêmios : 1:200Ç.

Animaeti d
llaiidlcap) **
10-3 c 369000.

Kiios.

Dlonén 
Arngoii '.
Roynl Seolch ...

¦I Diivid 
5 Minas Geraes .

O Io parco será
horn «la larilc. —

«lão. 2' secretario

realisado U 1
Manoel Vali.!-

CAFE' SANTA RITA

Am**m*Jm*T _^/'______BSk *V '^_Mv^L

V^RLi' '_______Rvt\^v " Mn

llua do Aeie n. 8l.Teicpln.ii.* 1104 Xorto
e nia Marechal Fluiiano, 22. Tcrépltõho
1.218 Norte.

. PERRO ,
QUEVENNE

|aotlTO,agrailftT8l,oconoa_tco|

J Cura: anemia. Debilidade
lfWí/ni..o"tll(i)liiiMlRIC0H"- •

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana; como nus annos an-tçriorcs, encaiTcga-.c de tomar a domi-

cjlio ne.-la cupitut a liagagem dos Srs.\eranis_ns, e entregar lainliein a domi-cilm çm Pclropolis, Fíibiirgo. Caninos.
Bello Horizonte, Juiz de tora e São Pau-
lo, a laxao muito reduzidas e por run-
trato coin a Central do Brasil e Leo-
pnldnia, assim como paia as estações dcngua-, Caxaüibú, Lamlíary, Cambuquira;
Caldas e outras, 'veiuieiiilu 

bilhetes paratodas esta3 estações com direito a aba-
tiinenlo nos fretes da bagagem, o leito'
para os nocturuos da Ceiitral e Lèònól-
dina,
65, rua do Carmo, 65

Telephone 3-1*2 Central.

UM TERÇO DE OURO
Gratifica— c à pessoa que encontrar c

entregar na redacção de.te jornal uni
ÍEItÇO DE OUtlO, perdido honlem, entre
10 o 10 c meia do liianliã. num elérliico
da linha de Copacaliana, no trecho da
rna Valladares á egreja da praça Scrzc-
dcllo.

U fortificahtc rápido, dc gos-to agradável, resultado ideal
nos càsòs de debilidade geral

F. Ií. BETÈILLE
Representante paia d Brasil

Caixa do Correio, 1.907
Ri dc Janeiro

LEILÃO DE PíNÜIÍ:.
6 de novcniliro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmanii

13 Travessa do Rosário 13
JÓIAS

Das cautelas vencidas, po-«lendo os Srs. mutuários Pí.for-
íiar ou resgatar suas cautela?

até a liora de principiar o leilão.

Fl
Largo

,í S
cio Estacio dei
Sá n. 73

A PRIMAVI5UA
Flores naturaes c arliiiciaes coroa?,

cruzes", boiiqucts, aneom- ê coiaçòes.
.\ão eninjneni sem vi_i'ar a iio>:í,

casa.

í . MAJESTIc""~"i¦ Charutos íinissimos feitos al
mão com superiores tabacosI
de Java, Havana e Bahia.I
Deposito: Rua Rodrigo Silva.

n. 42—1° andar |

Machina para Cazear
Fabricante Singer
Vende-se uma perfeita pormetade do seu valor. Vêr e

tratar rua Gonçalves Dias, 47
Casa Mme. Coulon

LEiH\
Em metros para fabricas,

em qualquer quantidade, a
preços excepcionaes.

Praia de São Christovão
n. 44. —Teleplione 2878 Vil-
la.

Curso de corte
Senhora franceza, di-

plomada peía Academia dc Paris, an-
raiile ensinai* erft 12 lições a cortar
e conleceionar qualquer vestido. Cur-
so especial de colide, e cbapcus.
Corta e alinhava qualquer vestido ou

«ta.MIeur. por preços nlodicos
Av. Itio Branco 103, 2» andar—Tel

3.3S_1:..

ESCOLA OE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sobmedida e com os mappas, em25 lições.
Pratica por tempo indeter-

minado.
Moldes experimentados e ali-nhavados.
AccQitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Av. Rio,Branco 1.37,4° andar.Odeon ádireita do elevador.

Compna-se
qualquer quantidade do jóias velhas

com ou som pedras, de qualquer vulor o
cautelas do sMontò de.Soccórropj-paga-so
bem, 11a rua Conçíilves Dias n, 37.

Joalheria Valentim
Telephone Oüi Contrai

Papeis pintados
Casa Brandão

E' a única casa que nesta
época pôde vender modernos pa-
peis pintados desde 400 réis a
peça; á rua da Ássembléa, 87,
(próximo á Avenida).

LOTERIA Cabaret Restaurant do -a

UREOLCHANTEAOD Poderoso diuretico e dissolvente do Aoido Urico
__¦_. J!P/*fM rf9 RLN* " "a BBXIG», OOTTi,crsriTEMEwiinÊ,DHEummnioMTHmisfiio

CANO .9^3 ; GRANDE PRÊMIO

Casa especial de bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives 11. 13-Sobrado

Ponta joui- c picot, desde200 réis; plisse desde 100 réis.A única casa que faz plissechato, accordeon e machos em
piegas finas c bordasoutache
em pé.

Hotel Miramar e Babylonia
«Nec plus ultra!»...

— Sim. Em situação ideal,
conforto, ares puros' do mar e
da montanha, tratamento, etc.—Preços módicos.—Rua Gus"-
tavo Sampaio n. 64 (Leme),lei. Sul 972

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em 30 lio.es (demeia hora) pola nile iiiarayilho.a do

gíahde poeta lyrieo João do Deus.
Vontade e meínoria, ç Iodos aprendem

cm 30 lições, homens, senhoras o cie-
ancas. Explicadõrcs : Santos Braga c Vio-
leta Braga.

S. JOSÉ' 52

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Block
para i 9-1 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

DENTISTA
A . Lopes Ribciio, cirurgião denlH-

ta prla Faculdade dc Medicina do Rio"
de Jimcii-o, com longa pratica, Traba-
lhos garantidos. Coiisuiíiis diariamente';
Çunsultorió, rua da Quitanda ti. -18.

DINHEIRO
Empresta-se sobre joiaá.roupas, Fazendas. iii«ta«_*.
pianos, moveis e diuo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TELEPIlÕNrU72 NOUTE -

[Aberto dns 7 horas da
iiuuihA ús 7 dn noilój

C.JJ. LIBERAL &

PAULO
Garantida pelo governo do

Estado ' '

Sexta-leira, 3 de novembro

Por i$ooo

Bilhete? á venda em todas
,as casjs lotericas.

CLUB MOZART
A elegarito bonhoiniii-ro da rua Chile, 31

Hoje, ás 9 horas—Suecesso da nova« troupe . dc distinetos artistas sob adirecção do aristocrático cabareticr GIÜS-TINO .MI.\|_HVI.M, cômico moderno, omais querido da ólite carioca,
Prpgramnla:

M. CLARETTB, cmitorã lyricn.
VISCONDE AHKLLARD, veniríloquo'.
AS IIUIAS JOFFRBT, canto c dansás

inler.nacionacs.
LA TRÓYANA, cantora liespanhola.
JIÍNY KELM, cantora e bailarina inte-r-

nacional.
G. c M. MI.N1.11VI.NI, no novo reper-

to rio.
Variado corpo do bailo.

A.1ÍTE, .MUSICA, FLOUES
Orçlfcstra de Izigaims*, sob a dirceção

do pr'oio.sòr brasileiro EHKESTO ^ERY.
Quinta-feira, coniincmoração uos mor-

tos, niio haverá cabaret.
Sexta-leira - Extraordinárias, eílréá de

primeira ordem,
Toêii ao Mozart, Ninguém falte.

Theatro Carlos Gomes
Companhia de sessões, do Éden-

Theatro, de Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia do A. Gorião

HOJE HOJE
A's 7 3/-I e 0 3/4 da noito—Diias ses-

sues
ÚLTIMOS ESPECTACOLOS

Com o grande suecesso theatral desta
temporada

A rcyista-fánlâsia em dous actos
e nove quádos

O AIVIOR
A revista das familias. Ausência

absoluta de poriiogrnpliia
Toma parte toda a companhia

Amanhã, ás í I/-2—Grandiosa j ma-
. tince d. A' noile, ultimas rrprcsenla-
çòesda-O AMOR,

Cinema-Ttaeatro S. José
jgttggggiajgjgggas» *Q**sm****a********mma 11 tm***mm***** ¦¦ 
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Empresa Paschoal Segreto

Companhia nacional, fundada em 1. de
julho de 11)11—Direcção scehica do
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Jo<6 Nunes,

A niaiur victoria do tu.à.lro popular
HOJE—31 de outubro do 1016—HOJE

Tres sessões-í. 3 7, 8 3/1 e 10 1/2
i», 2« o 3a repre-entações da popularrevisla de costumes porluguczes, em tres

actos, seis quadros e duas apotheoses.ojl-
ginal do conhecido escriptor theatral Ge-
Ic^tino fi. da Silva, musica dd maestro
LUZ JÚNIOR

V RÉDEA SOLTA
Çqmpèfes : ALFREDO SILVA, no Boti-

cario ; João de Deus, 110 Seminarista.

Os especlaculos começam pela tfthibi-
ção de lllms cineniatosraphictfs.

Amanhã-V REDpi 
"sOLTA. 

im tn-
safos -DA* CV O PB*.

THEATRO REPUBLICA
Empreza OLIVEIRA ii C.

Grande companhia italiana de operclasgaramba-scognamIglio
Director artístico. Cav. ENRICO VALLE.

Direcção musical do maestro GIUSTI.

HOJE: :HOJE
Terça-feira, 3l de outubro, ás 8 3,4

Terceira recita de ássigiiatüra
a encantadora onereta em tre3 actos,

de GARLOS ZANGAR1NÍ, musica de IVAN
DEM. DARCLE'E

âiOR DE MÃSCÂRá
Distribuição : Pensáe, MARIA IVANISI:

Kelly, STEl'1 CSILLAG. Sacha du Par-
quet, Cav. E. VALLE : Lcon di Reval,
PaSQULNI ; Natalc Van Suppó, l„ CON-
SALVO.: Mme. Germancó, Nelly Gary;
Arfatolio Gerniacò, Q. Podiírsai; Relami,
G. Mussi; Balicf.an, A. Consalvo; Ma-
cuba, G. To2zi j Uma creança, menino
Tozzf.

Amanhe, grandiosa « maliiuta 1 és á IM
-1VA. A'_»í.e-A!IQftM_ Ri_«_An_l.

PALACE TfflEfATBB
CYCLO THEATRAL DRASILElliÕ*

Grande companhia italiana de ope-
retas ETÍ0RE VITALEhoje: :hoje

Segunda-feira, 31 do outubro, ás"8'3jíSegunda rcpreséiitação da ongra-
cadissima óncreta cm tros actos, ar-ranjo do Cav. , Etlore Vitelo, musica
dos maestros I. Caryll e Monckloii

O TO READOR
Magistral e íuegüâiavcl deseinivmho

dn ÍTALO BERTINI, PINA GlOANA è
G1ULIET.V CESTI. Toma parle toda a•companhia

1 * e -2 ¦ aefos em Biarriti (Franca);3* acto em Villaja(Hespanha) Gianáe
0 doslurribránle apparato scenico.
Magnitieos scenarios. Cuidada .. mi-
se-en-scòho ». Xo I* o i* ai'toagran-
des bailados pelas primeiras baila-
rinas Viltorina o Ovidia Tarnaghi,
Regente da orclaslra, maestro li. MO-
CAVF.RO.

THEAJRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -

* Tournée 9 Cremilda d'Olivcira

HOJE:
A's 7 3/4 e 0 3/4,

:HOJE

0 CANÁRIO
Brilhante creação de CREMILDA DE

OLIVEIRA

Curso de preparatórios
Mensalidade  2, .*. ood

Professores do Pedro II: obteve nos csfit
mes do anno passado l-2i approVaÇ.íieSi
Nenluim dos seus aluiiinos foi repr.ovniloj
Rua Selo de Setembro u .01, 1: nndiri

M'IIHJ-rili'M|

CASINO THEATRO PHENIX

Amanhã, :i matiiide s ás 21/2 o Anoite Ãs 7 3/4 e 9 3/4 _ O CANÁRIO

«ílfte daitíMha. 2 de núvcmbro-0MAI li 11 UO CALVÁRIO, por o.-ta com-
panhio. Christo, AlEXa.NDIIE AZEVEDO.

' E;n cnçRios, á hVtavel peça SIMONE,

HOJE— Terça-feira. 31- HOJE'- Dua« sessões—As S e ás 0 3/4
Verdadeiro c ftiithciilico exilo Ihealfal— A rainha do táansforniismo

FÁTIMA MIRIS
Unico dia em que sc representará a ope-

reta em dous actos e quatro quadros

III Hj^iy.i»
ió0 transformações—15(1

Sempre FÁTIMA mlBíB
Amanliã—Grandiosa « nialiiico t íi *

horas da tarde.
A VIÇO—Sabbado, 4 «lc""iTovembro, i.

Iiiihis, ,i matiiiée tdaiicbc » dédlcíaii í'
lamilias, artisiico concerto da eminente
viuiínlsta EMII.IA FRASSINESI (irm5 «1«
Fátima miius).

R.illl.des à venda na bilheteria •'«
llieaüo ilesue as lÓ horas.

PROXIMAMENTE-l-Mn-a da comp
poriugucza Adclina-Aura Abranclies,

nl.il


