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OS CRIMES CONTRA A UNIÃO

tfü gravíssimos os defeitos da lei oue
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pie os peculatarios
A opinião de quatro magistrados o do

procurador criminal
Ha tlias publicamos umn estatística dns

processos movidos peln Procuradoria t.rlnil-11.1l tia llepiiblieii uestii capital, ncompaiiliaii-
do-11 de commentarios, em t|iio fnziiinios. rc-saltar o grande ilesenvolvimenlo dn criml-ri.iliilndc u a urgci.ila do oppor-íliu medi-«Ias enérgicas o efficnzes, prluJp.ilmcntc notocante aos crimes contra o erário publico.Pareceu-nos t|iie pnrn eomplclar i-ssc tra-Valho, fazendo ao mesmo lempo nina de uti-lidnde publica, tleveriamos estudar .1 lei re-milatlnra ilu niatcrln, balanccanilo-llnj ns vau-tngens u os defeitos, e, desfnrle, cumprindoo nosso dever de- jorniilislns, não uns limi-

nos-
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Os Srs. Pires
Vara federal,

¦ Albuquerque
liniil Martins
Federal

.1111:
da : Vara

critica dos males, mas
indicando o remédio

pa-
que

Y.imlo somente á
rallelamenle lhe
nos pareça acertado.

Para isso recorremos ás fontes (|uc nos pa-ice-craiii mais autorisiiilas: procurámos ouvirns juizes federaes, Drs. Pires e Albuquerque en.iiil .Martins; ns dous substitutos, Drs. SáAlbuquerque c Vaz Pinlo, c o procuradorcriminal, Dr. Silvn Cosia, quo estão diária-mente processando crimes desta natureza, e-,assim, melhor do que quaesquer mil ias pes-soas, podem conhecer as vantagens e ilesvnu-tagens do apparellio que llu-s deu o le«is-
ailoi |iara assegurarem a defesa de. !âo 

'rc-
levantes interesses.

Ouvimos, pois, esses magistrados. Mnn-tivemos palestra sobre o assumpto e, troca-lias nicas, tiiih.-inins adquirido os elementos
necessários de- quL. necessitávamos para apon-lar .1 quem deve corrigir esses males os«Jeleitos da lei 2.110, contra os quaes lutamos magistrados quanilo a lém que applicaraos ilcliiiqucntcs.

. \ssim, dessa palestra exporemos o se-/uiii-lc, reunidas idéas geraes, nossas e do.i"nos-sos interlocutores :
0 decreto 11. H18, de 1800. qne. organisoun Justiça Federal, c a lei 221, de 189-1, quellie-'vi-iu completar a organisação, lieis ao

preceito «institucional que cm má horamanteve a instituição do Jury, entregarama este tribunal o julgamento dos crimes queaquella justiça devia compelir no novo re-
giinen,

Não tardou que os inconvenientes ce fi-zçssem sentir: a proverbial indulgência doJury para com os crimes contra a Fazenda1 ulilica, traduzindo-sc cm escandalosas e sys-temáticas absolvições, deu causa a que oserinies desla categoria, c notndnmente o pe-enlato c a moeda falsa, assumissem, pelaIreqiiencin e pelo desassombro com que erampraticados, proporções verdadeiramente as-suslatloras.
A impunidade de que gosavam os seus au-fores tinha de facto abolido o Código Penalna parle relativa a tão graves infracções.eni nesta emei-gcncin que o legislador bra-siJçiro se viu forcado a lançar mão da mc-tilda consignada 1111 lei 515, dc 1898 queretirou do Jury para os juizes togados o(julgamento dc taes crimes: medida salvado-ro, que desde logo produziu saliitarissimosd leitos.
Ilcstauroii-se o império da lei.A repressão dns criminosos começou a sercila rigorosa, tão rigorosa quanto permit-tiniu as disposições do Código Penal

. -Mas a impunidade com que a eompíneen-cia do tribunal popular os havia até entãoncorocoado e causas socines que seria loniíoenumerar aqui tinham desenvolvido a talPonlo a andada dos delinqüentes que um
iní-n!1.''',!'1'1',''0"'''? n,ili,s sevc,'° e!ililvn sendoinstantemente reclamado.
.,.I',0|'!,iü!,l''° ,ÍUÍ?' .I10V11S figuras dclicluosns
í,.l, ¦ ! 

mnn,fcsllV«1°. que, não previstasPelo Código, davam logar a duvidas que eh-aqueciam a noção da Justiça nesta luta emluo se empenhara contra criminosos anui-los e contumazes.
Um projecto, eom o

finir o peculato c- de
foi enlão apresen lado
tados.

Approvado quasi sem discussão c remetii-< o para o Senado, ahi permaneceu cerca deeious annos.
Uo esquecimento, aliás merecido a queparecia condemnado, foi tirai-o um projectoformulado dc afogadilho, a respeito dos cri-mes dc mocdn-fnlsn, obedecendo an mesmopropósito e apresentado em forma de cmen-na, para evitar os turnos das tres discussõesnaquella (.amara.

in'n7VCí"0s í"l!l° " ]ci (,° 28-dc novembro dei.JU7, ile epliemei-n e nccjdenlnda existência,l-.sla lei, lei de intimidação e de arrochoao mesmo tempo que elevou considerável-inenle as penas, se propunha a dar uma de-iniçiio mais compi-ehensivn daqucllés dc-llctos.
Neste ultimo propósito foi o legislador denina lastimável infelicidade: as palavras nãoo ajudaram e antes ati-aiçoaram o intento
Sao do data minto recente para que tenha-mos necessidade de rememnral-as as crili-

eas com que foi recebido o novo acto leuis-lalivo,
A impropricd.idc dos lermos, o despropo-

silo i- as con Ira dicções dc algumas de suas
disposições, a imperfeição das novas defini-
ções frustra ram por completo os propósitos
em que se inspirara.

li islo ficou tão evidentemente demonstra-
di>._ logo aos primeiros ensaios, que desde<nlão se nssenliiu que era urgente corrigil-ò.

1

M^\ni-io.'klÍCl° 
SC U'm ma,,lfMla«0 «¦•'»

Parn um e nutro caso. sem abandonaros exageros da lei de 1UÜ7, cslabek ¦» ,

liicscs. "a,s em «'««'""s liypo-
Ampliou òs casos do prisito preventiva nus-ou pa,-,, o iilgninento singular todos òs cri.'.us «oninietl s cnira ;, Fnzeiita cm,-- I

1 linii.il.i, c deu varias outras providencias'ine eram iislnntemente reclamados.t's licncriclos prestados por esta lei foram
Com 

'"m"" :i ser rc,lcs c incontestáveis."""1..1111 clln ccssnrniii pnr completo as duvi-das e questões preliminares que eram dc c-8 a ims processos erlmlnnes, cnfrívívnm n"cçao lia Justiça, determinava,,, „ varlc.ln"
l-h-«.?,.. V,8a(,0.s' I",OI,'"!tten«Io e muitas veiesga niilliido a impunidade dos delinqüentes.
j enos r gorosns distribuídas mais enüilali.a e Intclllgcidcmenle tornaram uma ivali«auc n repressão criminal de que esses de-Ilnqueiiles vinham zombando.Agora, depois de umn experiência diária

nL«;.iC" ie •s''',x nnnos» serin f!ltil mrêra cx-
n.-,i'i.!"S| |H''|UC,nos (k'rt'il"'i «I»C revelou'•a pi. ic, lornniulo-n quanto possível um

Wnrcllio perfeito para a defesa da 
'o-ic-

'auç. quç se vé neste momenlo ainda ass-"-d inun pela ganância dns mnlfeilores.Nuo nutrimos n ilhisõo de que o Congrcs-so se prcocciipe com essas eousasDentre as disposições dn lei dc 1909 umaf.Msie que esla reclamando eòrreeção. !-.' aO :,i-l 2", qUl. ,-.,,.„,„ llu pcm (te ;peculatario, quando, antes do julgamento èresarculo o prejuízo. '
Hlla foi trasladada dn lei dc 1907.b Ijcill dc ver que se não inspirou nos prin-

ÇPios tio direito criminal, que só cônsul-tou ns interesses fiscaes.
. Autorisou já a llieorin perigosa dc que nãoe passível de pena a tentativa nos crimeseonlrn o riicsouro, e tem sido n causa dcabsolvições que por outra fórum não se ius-llficnnam.

Siipponha-se a íiypolhesc ile um delicio
planeado, habilmente preparado c conduzido
por 11111 particular contra o erário publico-

lima interpretação
autentica

intuito de melhor dc-
lhe aggravar as penas,

á Câmara dos Depu-

Pnra esse effeito foi promulgada a lei
2.110, de 30 de setembro de 1909, que hoje rc-
gula a maioria.

Calcada uns mesmos moldes daquclla a
que vinha substituir, a lei (lc 1909 quasi quese limitou a corrigir-lhe os defeitos, re-
speilando-lbe a substancia.

El In ampliou a definição dr» peculato dc
modo a fazer entrar no conceito deste deli-cio espécies que —¦ umas, vinham entreteiuloOuvidas, c outras, campeavam impunes,ri-nccdt.il do mesmo modo quanto á moc-ila tnlsa tomando em consideração todas ns
ínnuincras variedades, todas as fôrmas por

elle conseguiu falsificar papeis, obteve o pro-cesso ,|L. eonlas fantásticas, alcançou .1 or-tlem dç pagamento, mas uma eircuinstaiu-iaimprevista qualquer, na hora em quo esten-deu o mão para receber esse pagamento, dc-niinc/a o embuste e o crime deixa dc con-summar.-se.
Pela intelligcncia que se tem dado a esleartigo, resultará o seguinte absurdo: si sc

apíirnr que o criminoso agiu só por si, semo concurso dc funecionarios do Estado, tra-tar-se-á de um cstcllionalo c elle irá'para
a cadeia; si, porém, se chegar a apura:- qu-jcl e eslava associado a 11111 dnquellcs fun-
ccionnrios, que lhe comprara a cumplicida-de ou que dello fora cúmplice, então o de-lido revestirá pelo nrt. li» a gravidade do
peculato c FICARA' IMPUNE porque, cm
nao havendo prc.juizn, a pena é simples-
mente dc perda do emprego.

I)e sorte que o mesmo facto punido nlideixa de sel-o aqui, exactamente por ter con-corrido nma circumslniicin que a lei reputade maior gravidade.
Não sabemos si o absurdo provém dn leiou da má interpretação que lhe deram.
Seja como for, não hesitamos em hcon-

selhar a siippressno elo artigo a que alludi-
mns.

Elle consignou uma disposição inimorn!,
que não bastam os interesses materiacs doEstado liara legitimar.

Quando se oecupou com a falsificação damoeda e outros titulns do Estado, teve alei de 1909 o cuidado de deixar bem claro
que punia não só a falsificação, mas iam-bem o uso — nrts. 13, 1-1, l(i, 18 c 20.

Por que não observar o mesmo processoa respeilo das espécies previstas nos artigos
19 e 21 ?

E' certo que nestes casos a falsificação co uso sc apresentam freqüentemente reunidos
na mesnia pessoa; mas não é impossível, e
já lemos tido a hypothesc, de se encontra-
rem dissociados.

Ainda-ha pouco tempo vimos necnsados
ile vendas de bilhetes c assignaturas falsas
da Estrada dc Ferro Central indivíduos quenao eram os seus falsificadores, mas sim-
plesmenlc agentes introduetores.

_ Acnivselliai-.iamos egualmentc a modifica-
çno do art. 14, 110 sentido de substituir pelamulta a pena dc prisão comminadn paraum caso em epie nos parece extremamente
severa a repressão.

A experiência ensina que o exagero das
penas é muitas vezes contraproducente.

Collocndo nn alternativa «le applicar uma
pena desproporcional!.-! ao delicio ou de ab-solver, é humano que o juiz se decida pelaabsolvição.

_No caso a que alliidimos, temos, para quenão precisemos de maiores explanações, a
lição ele Iodos os códigos.

São, como se ve, pequenos senões de sim-
pies e fncillhha correcção.

Um trabalho tle maior vulto está, entre-
tanlo, exigindo o estudo dos competentes.

O nosso direito repressivo vae sc consti-
tuindo aos retalhos, sem niethodo, por leis
differentes, não subordinadas á mesma orien-
taçao.

Urge iiniformisal-o, systcniatisál-o, pro-cedendo á revisão geral do Código.
Fecharemos eslas observações com o cxcin-

pio recente que liolj-ns süggei-iu.
Ha pouco mais de um mez vimos publi-cadas, lado a lado, duas sentenças do mes-

mo juiz sobre dous casos differentes — um,
resido pela lei 2.110, e o outro pelo Código
Penal.

Sentimo-nos ntlraíiidos pela curiosidade
que nos leva ao estudo destes assumplos.

Ali tratou-se dc uma mulher que tentara
passar uma prata falsa dc 2$; em seu po-der foram achadas mais quatro outras: aqui
de um indivíduo que, depois.de sc ter apro-
priado ele unia caderneta da Caixa Econômica,
dc se fazer conhecido em dous cartórios com
uni nome supposto, de ter levado a um dei-
les uma desconhecida para passar-lhe uma
procuração falsa, sc apresentou como pro-
curadoi naquelle estabelecimento para roii-
rár elevada quantia.'.)- dous factos estavam provados. As cir-
cuin.íar.eias indicaram as pena; do gráo
médio

O juiz applicou-lbes rigorosamente as duas
leis ciladas 110 libello accusalorio.

A desageitada passadora ela prata falsa
foi condcninndn a cinco annos de prisão ecl-
lular; o audacioso e habilissiino eslclliona-
lario, rpie tão engenhosamente arebitectarã
o delicio, eom tanta perícia o conduzira e
que só por 11111 milagre não conseguiu dar
ao Estado um prejuízo avultado, foi conde-
ninado apenas a um anuo e oito mezes dc
prisão

O Dr. Eduardo Fiança, quo foi o autor da
proposta do sc dar o direito eleitoral aos
ostronjeiros, nesta capital pnra a constitui-
ção do Conselho Municipal, respondo hoje ásconsiderações aqui feitas 11 esse respeito.

O seu ponlo de vista lem o mérito dn cin-reza. l-.in ultima nnálize, ele não contesta
que uma das conseqüências da medida, queteve ocnzlflo do propor, seju cxntnmcnto de
passar o governo da Capital do Ura/.il aos
cstrnnjclros, Mas isso, lonjo dc lho re-pu-
gnar, parecc-llic bom e justo, porque nãotjía no conceito de pntrln nenhum valor.
Ele escreve Icxlualmciite que a questão dc
nacionalidade "«1 uma proposição oca, vapo-
nzada, aeroplunicu,.."

A seu vér esta Capital tem sido sempre
muito mnl governada, por Intendentes córru-
pios o dezonestos. O fato lhe parece oxpll-cavei, porque nn colonização do Hrazil en-
Irou cm grande parle o negro. E o Dr. Edu-urdo frança escreve :"O negro africano, raça servil c inferna
a Indo quanto é progresso e civilização, foio cruzador em larga escala da nossa pre-tendida nauionalíitadc."

Assim, para uni paiz governado por gculcinepta e dezonestn, o que facilmente sc cs-
plicn porque foi em grande parle povoado
por negros, — para um paiz, que não chega
mesmo a ser uma pátria, mas apenas uma"prclcntlida nacionalidade'', o Dr. Eduardo
Vrança só vc uni remédio: entregnr-se o go-verno tle sun Capital aos csirnnjeiros.

Parece que não ha vau laje 111 nenhuma cm
discutir eslas afirmações. Quando dois con-
lendôrcs eslão em pontos tle vista tão difç-
rentes, toda discussão é vã.

^ O que lia de preciozo no artigo do Dr.
Eduardo França é que, sendo ele o autor do
projeto, fica-se sabendo o que ele quiz.

Só dc 11111 defeito padece evidentemente o
seu ltiminozo raciocínio: é notoriamente in-
completo, Si esta "pretendida nacionalidà-
de", cujo conceito não passa tle "uma pro-
pozição ãca, uaparizuda, acropluniea", é real-
me,ile a terra dc mestiços, tle- que se enver-
gonhn o Dr. Eduardo França, o remédio não
deve ser apenas entregai- a municipalidade
do llio de Janeiro a eslranjeiios. Mais loji-
co é.entregar-lhes o Brazi] inteiro...

Seja como fôr, os possíveis defensores do
projeto do Dr. Eduardo França ficaram
hoje com a interpretação autentica dns in-
tuitos com que esse projeto foi redijido :
dada a incapacidade dos mestiços que po-
voam a capilal desta "pretendida nacionali-
dade", trata-se dc enlrega-hi no governo dc
cslranjciros...

Só isso I
Medeiros e Albuquerque

[em II an falira
hp ilu li ii

1'lIÍil

Toe anno.
ASSIÜNATU1U8 •-¦naoou

Outro representativo doacaba dc dcsapporcoer. Ü barão de S." Joa-
passado rcgimen

quim, José Francisco Bernardo», falleceu estaiiiuiihn, us 5 horas, cm Petropolis. para ondehavia partido hn dias. cm busca do melhoras
para «> seu estado tle sonde. Natural do Esta-

do tio llio dc Janeiro,
o finado moço fidalgo
da corte Imperial c
agraciado com varias
condecorações, dc d i-
cuu-so desde cedo ao
commercio e ã indiis-
trin, desenvolvendo a
sua actividade alé os
últimos tempos do re-
glilicil decaído, do
qunl sempre foi um
dos mnis extremados
partidários.

Proclamada n Itepu-
bllctt, íiouco depois o
barão de S. Joaquim
abandonava o llrnsil,
ri-liraiido-.se para a
Europa, onde viveu até
estalar u conflagração
europeu, que o obrigou
a regressar li 11 dous
aunos ao itio tle Ja-
neiro.

Casado com D.Joa-
..,, , „. quina de Araújo fio-ncs, filha do finado barão dc Alegrete, o cx-lindo complctnvo lionlem 81 annos de edade,

8Tno deixando descendentes. Ern irmão de
a>. Ilita Dantas c lio dos Srs. Eduardo c JoséDantas.

O barão de S. Joaquim deixou testamento,
que foi hoje aberto. A sua fortuna é avalia-da cm cinco mil contos, sendo única herdei-rn sua bxhin. viuva. O corpo será transporia-
do amanhã para esla capital, partindo cmcarro especial de Petropolis, devendo sair ofcrelro da Praia Formosa ás 9 horas pnrn o
cemitério dc S. Francisco de Paula.'

O AVANÇO TEUTO-BULGARO
SOBRE A RUMANIA

Em loiiHf ita a siiuacãoda Ruinania grave e fiacarest
MÜÍÈ

O barão de S. Joaquim

LONDRES, 27 (A NOITE) - Os criti-
cos militares inglezes commentam largámeii-
fe o avanço do exercito de von Falkciiliayn
atrnvís da Valachia.

Realçam o lacto dc von Falkenhavn es-tar operando ao norte de accórdo com von
Mackenscn, que ataca os rumaicos ao lon-
go do Danúbio.

A retirada dos rumaicos do oeste da
Rumuiiiii, é, pois, completa.

Dos comniunicndos rumaicos dc Iioniem
de tarde deprehcnde-se que os teulo-bulgnros
estão a cincoenta milhas a sudoeste de
Bucarest. A capital rumaica está, de facto,
ameaçada pelo norte, pelo sul c pelo odsto.
Sabe-se que von Mackenscn dirifíe em pes-soa as forças teuto-bulgarns que através-
saram o Danúbio c que pretendem abrir
caminho para o norte sobre Alexandria.

As operações nas frentes rumaicos estão
sendo acompanhadas com grande interesse.

O correspondente militar do «Times» diz
que os rumaicos são obrigados a conecn-
trar-sc para defender a linha norte-sul, des-
dc as montanhas da Transylvania, entre
o desfiladeiro dc Rothcnthurm c o des-
filadeiro de Torsliurfí, ao norle, e o Da-
nubio, ao sul, cm Giurgiu.

Diversos críticos militares reconhecem quea situação da Rumania é extremamente pc-rigòsa. Espcra-sc que a Russ:a envie aos
rumaicos reforços sisfilcienlcs, principalmentena direcção de Bucarest c na Dobrudja, para
que possa ser detido o avanço dos tento-
búlgaros. Si o.s reforços russos chegarem
a tempo dc impedir o avanço de voii' Fai-
kcnhayn na Valachia póde-sc considerar a
Rumania salva. ,

Poe •eincslro,,,„,,.,.,,,,MM#,,,,- M<uüi
Nl/MiÜHO AVULSO IOO HHIS

UM BANQUEIRO PORTUGUEZ 06
PARIS, NO RIO

Sua missão e suas ude*
«ressaiifisslmas Impres-
sõds de alguns aspectos

<Sa guerra
Mr. Lo Vicomtc do Provocnçn, morador á 1118Lamortiiip, 42, Paris, consoniilo rca seu car-no de visita, é portiiiüicz du mcllmr gcmmit,r.slcve estabelecido aqui no llio vno iá paruVinte nnnos, e ha quasi tantos é banqueiro c-iurrnnçtt.
Isto não quer dizer que S. S. sc ha ia cs«

quecido do llrasil, porquanto oni n m-gneios,orn a recreio, passa niinunlmeute pcln nossa
porlo, Sabedores de sua recente i-!,c;\itla Uumns visilal-o. S. S. desta vez veiu ao llrasil
para tratar de assumidos comincreines. Pie-tende negociai- com gêneros dc alimentação
exportados daqui para os paizes alliados oJn depositou, com mais dous sócios, nn praçados listados Unidos, numerário pnrn a com>
pra de um navio de cerca de 8.01)0 toneladasc com capacitla.lt- e accoiiiniotlaçáu para 800 aili-imães,

Perguntamos n S. S. ;ii nno leiiiin os sub-maiiiios allemães. () Sr. visconde de Pnvoeil.
çn diz que itjii, porque ns riscos são compeli.

pelo seguro, embora an 11.11ilo preçosndos
de 8

Pediinos-lhe, então, Impressões d- viagcni
e nlgumn umidade do saudoso Poilugal, dlsun inovimenliição tle forças e dos boatos re,vcuucioiiiirins.

Olhe, disse S. S. estive cm Portugal hn
prccisníneiilc um me.< c vi tudo por lá na maiorordem possível; não notei preniincios de rc-volta ou descontentamento dc qualquer espe-cie. Qiinuto á ida de forcas, devo lhe'confessai'
que o slgillo a esse respeito è occ.-i jonadn peloreceio dos sul iiarinos que infcsl
Eslavani prn.mplus a partir duas'.!.'!.Ilím homens cada uma; creio
diversos halalliües já se acham
concentrados nn campo de Xlalvy,
viajasse como eu por terras dc II

Álbum da éuerra
^^s^C^ yZ

i

DE PORTUGAL
OS SUBMARINOS NA COSTA DO ALGARVE

LISBOA, 31 dc outubro — Andam os sub-
niarinos allemães na costa do Algarvc. Eis
como "O Século" noticia uma das suas proe-
211 s:"O vapor noriiegiiez "Tarsdal" foi intima-
do ás li e torpedeado ás 12 horas «le 28, por
um submarino allemão, a 80 milhas .1 leste
do cabo de S. Vicente, vindo dn Itália, coin
lastro, para a Inglaterra, com 29 tripolantes,
norueguezes, chinezes, dinainarquczes e sue-
cos. O vapor foi primeiro torpedeado e, co-
1110 não fosse alcançado, foi depois canho-
ncado.

A tripolação chegou a Faro cm dous sal-
va-vidas do próprio vapor, ás 14 horas de do-
mingo. O cônsul da Noruega nesta cidade, Sr.
Moysés Sequcrrn, deu todas as providenciasalojando os tripolantes chinezes na hospeda-,
ria Brito e o capitão c officiaes no hotel
Magdalena. Os náufragos foram recebidos pc-Ia população de Faro com profundas manifés|
tações ele carinho. *

O capitão Hansen declarou ter visto o sub-
niarino torpedear mais dous vapores, sendo
um italiano e outro inglez.

A' ultima hora acabo dc saber que a Olhão
chegou um salva-vidas com tripolação do va-
por italiano torpedeado.

Toda a tripolação aqui recolhida se acha
cm optima disposição, não se cansando dc
patentear ao cônsul os maiores agradeci-
mentos pela forma como este lhe proporeio-non tudo o que necessitavam",

O capitão esteve a bcjrdo elo submarino
allemão quatro horas, sendo uma hora sub-
merso, e diz que conversou largamente com
o commandante do submarino, o qual se in-
teressou cm saber qual a opinião da Ingla-
terra sobre a guerra. Disse que tinha or-
tlem do seu governo para torpedear Iodos os
barcos que sc destinem ti Inglaterra ou sejam
fretados por inglezes.". — A. V.» ****** 
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111 llisea.va..
divisões do
mesmo qua
em França,
Si o amigo

.. 'spanlia, lc-na oceasião de verificar o quanto parecem(lindados os temores dos submarinos. Nnqucl<lo paiz, notadíinieiile em Madrid c Unrcclonn,os nllomães forinignm pelas ruas. Na primcirit'(Inquellas cidades tive ensejo de ver ns dous
principaes boleis, o Palace e o iliiz inundados
dc nllomães. Daqui é fácil de se comprchcndcij1
conio os siihniaiinns possam ngir tão hem mj
«pilo ele Discava e nas vlsinhnnças de llilháo
abastecidos inyslcrlòsaincntc de milhares òniilliarcs dc laias dc combustível. Ií não é só:Pense um pouco cm certas circunistuncins daí
guerra e encontrara explicação para o vertigi.noso surto de Hespanha, que, de dinheiro dc..
prcciado ate bem pouco tempo, eslá agora comO valor das suas pese-las bastante elevado ceom ágio sobre o dinheiro francez dc 18 ",'!

O consolo do Sr. visconde é ipie a Alieina»nha será aiiniquilada. Banqueiro quii é S. S -
aprcoin os phenomenos através da scrriiliii'dãsl
libras. A Allemanha, einprcslnfido dinheiro úí1lurquia, a Bulgária e á Áustria, sem ter ouropara suas prnprias necessidades, está com os

com os

Lançamento de uma ponte sobre o Vardar. Os sap.idores alliados trabalhamsobre esse no como sobre o Me use ou o Aisne e o Somme. Lançam os barcostíc aço e ajustam-nos atravez das correntes incertas do qronde rio, prendendoos cabos por meio de cabreas. A actividade é egual de unia d outro extremidade(fa improvisada ponte c os meios usados são os mesmos. A li não se nota, em
parte nenhuma, a menor fraqueza nem o mais leve desfallccimento

Em Juiz de Fora morre um
medico argentino

JUIZ DE FORA, 27 (Serviço especial da
A NOITE) — Falleceu aqui, até onde viera
Cin busca de melhoras para sua saude, o
Dr. Felippe Bustamante, medico argentino.
Q seu enterramento teve logar hoje, sen-
do esse acto bem concorrido.

¦ ***** ¦

Annuncios

ms oi ni
.4 Itália, a exemplo da França, estáboycollando o. musica allemã.

Pôde haver demonstração mais conyincen-
te dc falta de systema e da necessidade de
proceder-se & revisão que reclamai», os T

_» Wéí

.--1

E 05 baibaios centimiarào a ser apen&s
©s allemãeo..* • *' «

Os jornaes ccrlos dias — segunda-feira é
nm delles — costumam estar desenxabidos.
Os assumplos são escassos e a leitura desin-
teressante para quem não se preoecupa de

íc.ollall" ou dc corridas, lia, porim, unia
secção que é sempre curiosa e vale, « pe.ia

ríCr -'"'a — a ('os annuncios.
E' ali que o sujeito que esteve vinte an-

iirA- atacado de "forte tuberculose" c gastousua fortuna com a Suissa e com esvecialii-Ias, sem resultado nenhum, se propõe -'"m/í-
teressadamente a ensinar aos soffredores oremédio que finalmente o curou. O remédio
esta claro que è uma xaropada de fórmula se-cceta do inculcador e custa uma duzia denal reis o frasco. A receita c gratuita; c-dada em virtude de um voto de philanthropia.E nos annuncios que o homem bem edu-cado e "muito serio" se propõe a protegeruma moça também "muito seria", e de boa
família, avisando que é inútil se apresen-
tar quem não estiver nas requeridas condi-
ções de seriedade.

lioje um jornal da manhã trouxe esle an-núncio :"FAZENDA — Vende-se, entre. Sarapnbi) e
Rosário, uma, com alguma malta. O proprie-lario faz qualquer negocio, pois, devido ás
febres, nao pódc residir na mesma. Cartaao escriplorio desla folha para J. O. M,"O dono desta fazenda e o comprador nãodariam curiosa parelhu ?

Estando a veranear em uma villa do ilile-
nor,- o Abreu leu na folha local o seguinte
anntincio :"Cavallo, novo, bom de seita, vende-se ba-ralo. O motivo dà venda i o dono precisarsair para fora da villa."

O dono era um dentista. O Abreu comprou
o animal. Arreiou-o, montou c partiu a pas-seio; mas ao chegar- á ponte, na saida da
povouçuo, o animal empacou. Não houveameaça on blandicia, chicote on espora queo fizesse romper. O Abreu voltou indignado
ao vendedor :

O senhor me illndiu INão, senhor; não ha tal. '
Anminciou que seu cavallo en bom desei kl...

—/• c.
Sim, <:,- «ms só anda dentro da villa;nao ha meios ,1c fazel-o sair do povoado •

nao pne opé na ponte.Pois isso está no annuncio.-A'o annuncio ?Sim, senhor. Muito claro: "O motivo da
I1',)y, %?, (l°"" rPreciiar sair para fora davilla . tste cavallo nao sae. E como tenhosempre serviço fora, preciso comprar outroO Abreu nao ponde nem ao menos reco/-rer a allegação ,le vicio» redhibitorios paradesfazer o negoei*.

fl.;

Oliveira, em Minas, já tem
uma linha de tiio

OLIVEIRA, 27 (Serviço especial da A
NOITE) — Reina aqui grande cntliusiasmo
pela creação da linha dc tiro de Oliveira.

dias contados. Outro tanto não succcdc
paizes alliados.ondens gêneros não nllingirosmios preços quasi proliibitivos elos impérios cen-traes, e onde a vida, cm todas as suas manifesjtaçoesj salvo ligeiras diffc-i-enças, prosegueiilenlica á dos tempos de paz. E' assim que nu1'i-anço; apenas a miinlcign, os ovos, o assucai.*e a carne subiram de preço, embora cm pró!porções não cxnggcradns. O resto continua

como dantes, ou, si tem alteração, é lão insi-
gnificante que é paga iiisensivelmeiite.

A vida nocluriin continua a mesma dc senw
pre, com a circumslnncin, porém, ele que de-»
pois das 2,'l horas as luzes diminuem um ler*
ço dc sua intensidade, devido ás precauções do
governo contra as incursões aéreas do iniiiiü-
go, e dc que os thealros c casas dc diversõesse encerram um pouco menos tarde.

Aqiii,- o Sr. visconde, com seus vinte annosdc Paris, faz descilipções ciillnisiaslicas da-*
quella cidade, para concluir sua ligeira pules-tra com algumas allusõcs ao exilo da confei-eii-cia do Sr. Magalhães Lima na Sorboniic. S. S^assitm a essa conferência; o publico era nume-roso, ç o coiifercncista portuguez, Irntalldo díiac.luhlidnilc europeu, teve conceitos e expre»soes que arrebataram o auditório.

Ignora o Sr. visconde quanto lempo perma>licccrn ainda entre nós; tudo depende de res-
posta que aguarda da America em relação aonavio, que comprou e das condições do nossncommercio de gêneros de alimentação e uni.maes,
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O Senado federal é uma casa interessante
por mais que isto possa parecer absurdoli interessante justamente pela falta dc in-teresse, e isto sem nenhum paradoxo.':.

A falta de interesse torna aquella Câmaratao interessante, que os que sabem bem com-prehcndel-a e interprelal-a não a trocam porcousa nenhuma deste mundo,
No meio da híocuidade dos senadores, hnliguras que solíresaem e se revelam, a umaphrase ou a um gesto; por uma altitude oupor um movimento, bastando isto para fe-rir a attenção e norlcal-a, no sentido de de-morar-se sobre o indivíduo que a despertou

por isso mesmo quç conseguiu despertal-a..!
O Sr. Alfredo Ellis, cavalheiresco bondei-ranlc etc, o um dos elementos que concor-cin, de modo fnsante, a tornar a Câmara Al-Ia digna de certo interesse. O Sr. Ellis nãosiippoi-ta por exemplo, as lições de conslitii-cioualidade americana do Sr. Lopes Con ca-

do íihn!"n,ioe S"^/0111 '' b'blic" bondade00 Honrado Sr. Mcnd
mesmo quando este
teros do mundo

Vala o Sr. Lopes, apregoa os seiis va.dn^conhecimentos... O Sr. Ellis ouve. custaii-'ao-llic tienr cm silencio e quando é pedida s£sua opinião sobre os prójcclos e idéas do Sr'.-,Gonçalves, o senador paulista responde logo:Voto contra... — não se deixando cm-»Diiagai- ]>ela oratória do outro.
O Sr. Mendes conta santidade c o Sr. l-"||i«diz-lhe a cara:

V. Ex. é o protestante da casa. Toda'gente sabe o que V. Ex. é...
E na commissão de finanças, a rineir emeouve 0S Srs. Lopes c Miguel de Carvalho, quometiculoso como uma velha, fica a ointirbonecos, caste los, casebres, para engodar Jsua impaciência.-..

*àUnà'Í 
haríraS| -e,ll dua3 hol'as «'e commis-sao o IM. l-.lhs pintou vários bonecos c trescasas, que foram todas cheias dn altiva elo-quencla do Sr. Lopes c da eloqüência niisevi-cordiosa do Sr. Miguel de Carvalhoo Sr. Erico, que presenciava tudo. ao fim,depois dc fazer a apologia do imposto sobre òIcndes de Almeida; nem jog7 classificoV- 

^^ "° ÍnU,0Sl° Sobvc °
- assume os ares,mais aus- Lopes - o tribuno; Miguel - o cvangeli,^ sador; Ellis — o piutor,

.^_.
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Êc$s e novsdades] Os exercícios de
tiro na fortaleza de

••Oh pendores monnrclilcot* de corlns classes
«Ro Jiisllfleodos pela (losiiioiallsação dou Im-
meu» 1I.1 llepiilillca."

Pai esln plirnsu do Sr. Iluono dc Andradn.
uno A NOITH escolheu luirn eiiciiheçar umn
cnlrsvNlii, que a proposllo dns "nuvoiis uc
rosloiiruçfio monorelileit" »o« concedeu hontem
essa imrliimeiilnr e ex-propoHandi-itii. I*. » Ç».
colliii f..l — peNlooftvnoi a modéstia — muito
feliz Nilo su encontro reiilnientc, pnr nuii»
esforcei-, mio h' liiyain, oulro motivo para JiiH-
linear Klnilo a fiffitucAfi, P«lo moiiM o in.nl
calar geral rniisudo peleis erros da llepublir-ii,
nue a ilesmorallsnçfin dos homens dn roglinon
(1 Sr llueiiu «lc Andrada salientou multo hem
<—Viill»* nfio Ui mais que repetir um con.
evito passado un Julgado -- (|iio o grande mal
«In Itepublica «'• n falia do homens, ou talvez,
n abundância do homens,., (lesníoraHBndos.
Ninguém •-• llludii de «nie, si o povo ainda nno
esto desllludldo tl<> regimen, esta profunda,
visceral e liieiiravelmentc desllludldo dus po-
liliáiielros proilsslónnos quo fizeram o dcagrn-
«.-si ilu l li .«-il e alé ngora nindn nã<» imjatrnrom
«le-..-ji>. sinceros do entrar no bom caminho,
Que e. mal esta nns homens mnllo mais quo
110 regimen, ou Inlvcz iiicsmn só e exclusiva-
ineiite' nos homeiis, nfio podo haver quem o
ctinlesle com sciicoiidndo. E por iss» se cx-
jilien que, upcznr «lc Ioda a «culo cslnr visível-
nienle deseonlenle, não appareceu ale agora
nenhum nome do responsobllldado a procla-
mar francnmcnle a necessidade do voltarmos
no regimen inoiiarclilco. li* <• "zum-ziim im-
lurnl do descoiilontiimeiito que multa gente
«jiii-r iitidiiy.ir "pendores moimrchlcos".

Parti «juc realmenlc havíamos tle voltar no
ícglmcn monarclilco? Quo mlcanlnria? Quocs
seriam on homens chamados n nos governar?
Niín seriam esses mesmos politiqueiros pro-
fissionaes tpic fi/.ernm a desgraça da Rcpuhli-
4:1? Ninguém so llludii... Si nmiinhã, pw um
i:iil|ii' de surpresa, n Hcpiiblica cnlssc, e viesse
a monnrcliln, noventa c nove. e meio por cçn-
lu dos uctuoes políticos republicanos ou ndho-
ririam com entliuslnsino no movimento im-
jioslo 

"pela vontade «le. povo", ou iicccilariain
o f:ie'h> cniisiimmndo. Quc teriam 11 fazer si-
jifto ndhcrir ou ncccllnr, esses cavalheiros quc
vivem da política para a político? Haverá nl-
'(•nom «pie acredite na possibilidade delles se
suicidar, 111, que tanto valeria a sun fidelidade
ú llepnhllca'.' De «pie passariam elles a viver?
Onde iriam lirnr recursos parti o luxo e o con-
forlo ti que n Republica os acostumou?

JA se \ò, pois, quc não vale n pena experi-
jiicnlarmos tle novo ti monnrcliln,.. Seriam
apenas mnis algumas despesas inúteis com a
mudança de regimen... c nada mais. A única
salvação do Hriisll está na Divina Providencia;
íi cila não nos der novos homens, uma gera-
cão melhor que o nclual, estaremos perdidos.

K-4ã<> em foco as despesas escandalosas ein
mesa do Sc 11 a il ei, epie dispõe a seu liei prazer
dos illnhei--os públicos, como si fosse cous.i
própria. .! caria abaixo, epie nos mandaram,
í- tlociimcm 1 muilo significativo dessa escon-
dnlnsa siluação:"A earlu que o Sr. Prnncolliio Cnmeu «liri-
giu a uni jornal, contestando a nolicia publi-
c.-iehi solnv o serviço tnchygraphico elo Sena-
do, c:-tie merecendo ns explicações «pie se con-
tèm nesta e que rogaríamos a V. S. publicai-
ns, para conhecimento do publico e do pro-
prio Senado. A verba consignada no orça-
mento vigente para o serviço tnchygraphico
do Senado é dc 124:800$ ou 10:4.00$ por mcz;
e só dentro ele-sta verba é <|iie a mesa do Se-
nado devia fazer o contraio elcsse serviço.
Al:is n foi '.' Não; e não o foi porque o au-
gmento de 28:8008, votado pelo Sentido o an-
iio po - -.:«!... era íhsufficiciile para altendcr
á; inilecorosas combinações <l"e motivaram :t
movoçãn elo contrato, cm janeiro elcsle: anno.
Kão o foi e .i prova é o pedido dc credito sitp-
plcmcntar, feito ngora pelo mesa e «pie o Sr.
senador lírico Coelho, relator, se recusa a
aconselhar ao Senado sua npprovação. E não
ei r.ii porque, chi vez ele 10:4009. eis Srs. con-
{ralantes rõccbcm 14:0(1(1?, por mez, para dis-
li-|liuil-o,s de aceordo cerni a tahclla seguinte:

Pessoal que trabalha: 2 contratantes, a
1:ISÕ0§, 3:300?'; 4 tnchygraphos, a 850$, 8:400§;
1 lacliygrnpho com 7508; - praticantes, a G00S,
1:200$"; e '•) elactvlographos, com vencimentos
desegunes, 2:000?, que sommom 10:050^000,

"Pessoal que não trabalho": encostados —
Edmundo tle Oliveira, "allcr ego" elei conlra-
tnnte Honre. 1 :(i50§ (!'i; um filho do senador
Melellei. liOü*?; dous afilhados do -"nador Aze-
redo, r.i:"-'; e um parente do coi. atante Ça-
meu, .'iiiti-'. i|iic sommam 8:0505000;

Tolal: 11:0008, cm vez ele 10:400$, verba
consignada no orçamento.

13 ahi e lá n vergonhoso escândalo «pie a
niesti tio Senado se empenha por conservar!"

13 é esse Senado que vae augmcnlar impôs-
tus e- supprimir empregos, difficiiltando ainda
mnis :i v'ui;i elas classes tiuc Irnbnlhaiii e ali-
l-antln centenas ele familias á miséria !... Ii'

Santa Cruz
O lei'coli'0 e o ulllino período do fuilrueçlio

do I" liiilnlliiio do iirtllhiirlo. que (IA «uortil-
cão na forlnloxn do Simln Cru/, scnl eneomi-
di. a lio do corrente, com exercidos do fogo,

Nn noite do 20 us bnlorlni encorrcgadiis dn
vigllniielii du H-ctiir liiiliiili.v-Ciilnnilulm-Mgiii,
t-ui (iija nrca snppOc-so liislullndo um ciimiio
inliiailo, percebem com o auxilio dc rolxos li-
himlimlivos du bnrrngoni, a nmu'oxlmneno da
lorpodolrns o outras emhnrcnçoes do fracn to<
uelngcin, com o objectivo provnvol uo «ca-
Irulr aquella dcfe.a passiva.

Ai baterias oiitl-loi'|i0(llcn» recebeni ordem
tli hosllLisni' 0 Inimigo. oppoitdo-Bô o que o lc
eimslgn nltlnglr u ronlisiição do seu ol.je-
divo, O Inimigo & figurado por alvos.

Procurando desviar a otlençào das Imlerinr
altas, nossa ocenslflú Ineumbldii nos lorpctlcl-
ros, unia divisão composln do dou» cruzado-
res, por trás da ilha CòtuntUtbii, hõBtllIsn com
seus fogos os mosinns bnlorlns nlliis,

listas, formiiiiile. tloiis grupo:, do tres canhoeí.
de 15 cm. endn um, respondem ao fogo da dl-

Os fogos das baterias alias c niitl-lorpcill-
ias cessam com a expulsão elei Inimigo (Ias
proximidades do cnmpo minado o tios abrigos
nus suas adjacências.

d fogo scra dirigido pelo cortinei cuiiniaii-
daiile do scclor.

No dia 80, pela manhã, suppoe-se ler Mtr-
gldo com iniiila cerração o inimigo, constitui-
ele. do iiiíiii tlivisão de cruzadores, por dclriiH
da ilha tia Coliinilulia, ele cujo local lu.stilisil
a.< bnlerius nllns da defesa com Intenso bom-
l.arileio, procurando assim dcsvlnl-ns da
operação do desembarque tine oulra parle ala-
caule pretendo rcnllsnr nn praia de Pir.itiiiin-
gn; as baterias dc defesa, servidos dc um
observatório lateral, conseguem lojnllstir os
alvos, cxpulsnndo-os do abrigo. A divisão rc-
lira-se rumo á Ilha do Pae, batida por um
nutrido fogo dlrecto dc todas BS lialtiitts.

Na solução destes dous thcnifl» suppoenSO
que por qualquer eircumslancin, alheia á
vontade da defesa, deixaram da tomar parte
na acção as baterias elei Inibiihy, São .loão,
Copacabana e I.nge.

A estes exercícios comparecerão as alias
autoridades da Guerra e a officlalldadc das
fortlflcaçõcs do barro.

¦ m— '

AjGUbERRA
Fracassou o movimento envol-

vente de von Paíkenhayn
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preciso
patifari

irrnnjar dinheiro para essas e outras

O Sr. .losé tle Oliveira Munirclly, minis-
Iro rcsielenle do Brasil no Equador, ha ccr-
ca ele' tres annos. ainda não tomou posse
«lo Mia legação nem apresentou crcdcnci.hos.
l\csiil|. em Paris, oiule se cisou recentemente
com a actriz Sra. Marlbc Rcgnier. íislã
claro que recebe sc.is vencimentos integraes
em Paris.

Agora um jornal de Paris a n min ei ou quc'a Sro. Mnrlhc Kegnier vae fazer uma "tour-
üiée" aos Kstatlos Unidos,.'. Mas, e o mari-
do '.' 1311c pude se desinteressai' elos conlra-
¦ios tle ¦Ul esposa V Abi eslá, pois, como um
ministro elo llrasil penle entrar para a vida
«Io Ihctilro.', - • ..

c a
, O Souzadantisnio na nossa diplomacia :

Io) O pae elo Sr. l.uiz S. Dantas, sub-sc-
Manoel 1'inlo tle

geral elo Iirnsll em
cretnvio Je- listado, Sr
Souza Daiilas, é cônsul
Aiitucrpla :

2°) o tio elo Sr. S. Dantas, Sr. José Pinlo
dc Souza Dantas, é o cônsul geral elo Brasil
cm Paris ;

3o) o irmão do Sr. Souza Dantas, Sr.
Fernando de Souza Dáiitns, v. o 2" sécrelario
da lcgiição elo Brasil cm Paris ;

•1") O primo, Sr. Oetavio tle Souza Dantas,
,'- auxiliai- ein consulado geral cm Paris (no-
metido por S. Kx.);

5") Outro primo, Sr. Rcynaldo ele. Lima
C Silva. .'• miiiislro elo llrasil na liulivia ;

l'i'.i Outro primo, o Sr. l.uiz de Uma e
Silva, e: miiiislro residente elo llrasil na...
avenida Hio Branco ;

7') Oulro iirimo. Sr. Antônio do São Cie-
incute, ei official da secretaria c official de
{gabinete do Eitbrsecretario, Sr. Souza Dantas,

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA. t~ Para 0
sangue.

lomo vae Maffo
Grosso

O qwe foi hoje a sessão
da Câmara

Presidência elo Sr, Vcspucio de Abreu, sc-
crclariado pelos Srs. Cosia llibeiro e Movi-
gtiicr.

Aberta a sessão t- lida a neta da ultima ses-
são, foi a mesma approvada. No expediente
foram lidos vários papeis, inclusive tele-
graiiiinas 'i« Paraná e Sanla Ctilhitrina com-
municnndo a reunião das respectivas nisem-
blêtts legislativas, afim dii discutirem c ap-
provarem o li-.ilado do nccõrdo celebrado pelos
seus presidente e governador.

Foram Jidí.s ainda informações sobre a im-
portação de frutas argentinas, requeridas no
ministro dn Fazenda pelo Sr. Carlos Peixo-
lo, cm nome da comniissão tlc finanças,

O Sr. Frederico Borges fez o necrológio do
Sr. Agnpito Jorge elos Sanlos, ex-tleputado
pelo Ceará, requerendo a inserção em neta dc
um volo dc profundo pezar pelo seu falle-
cimento.

O Sr. Álvaro de Carvalho explicou o senti-
tio tle uni aporte ejue eleu, em resposta, ao Sr.
Cabeda, «'liando orava, ha dias, o Sr. Joa-
quim Osório, rendendo justiça tis convicções
republicanas do seu collega sul-i-iograndense.

O Sr. Nicanor Nascimento fez eloqueutc
elogio do niiniiilro do Supremo Tribunal Dr,
Enéas de Arroxelns Calvão, solicitando uni
volo tle pezar, unanimemente approvado, pela
sua morte.

O Sr. Maciel Júnior agradeceu, cm nome do
partido de ejue faz parle, as homenagens que
o Sr. Álvaro de Carvalho prestou ao partido
federalista do llio Grande do Sul, cohfessaii-
tio que tinha n sincera convicção do seu re-
publicanismo.

O Sr, Torquato Moreira deu cxplicaçelcs á
Câmara sobre uni requerimento de informa-
ções do Sr. Jeronymo Monteiro, relativo k
nomeação ele um suhtlito do rei da Hcspa-
nha para escrivão da coilectoria de Alegre, uo
Espirito Santo.O orador fez ver que o nomea-
eio eslava Incitamento naluralisadò pelo excr-
ciclo succc3SÍvo de varias funeções publicas,
«íue enumerou,

O Sr. Gomercindo Ribas fez uma analyse
ela decisão do Supremo Tribunal Federal re-
liili.va As loterias do Estado do Rio Grande elo
Sul, procurando demonstrar «me não 6 con-
forme o bom direito essa decisão.

Passando-se t't ordem do dia, não houve nu-
mero para votação.

Foi enlão encerrada a discussão tle quatro
prójcclos: dous de créditos para pagamento
tle gratificações aos funecionarios dos Cor-
reios do Maranhão (3" discussão, 4:3ü'!í086),
e para pagamento a Alberto Armano llicci
(3U discussão, 10:1943780); um terceiro con-
cedendo licença no Sr. João Ferreira dá Ga-
ma Júnior, du Estatística Commercial (dis-
cussão única), e, por ultimo, organistinilo a
siluação dos sargentos do Exercito.

O Sr. Maurício ele Lacerda falou sobre o
processo ele alistamento eleitoral, coiidemiiaii-
elo o critério ele se exigir n renda de 50$ por
eleitor a alistar, o que é niiti-constilucional,
pois quc a Constituição só exclue dc se alis-
tarem os mendigos. O critério dc um censo
alio tle rendn porá o alistamento 6 conlra o
espirito do regimen e, ao quc lhe parece, con-
Ira a letra dn própria lei vigente... O Sr. Au-
gusto de Freitas, como relator, que expunha ú
Câmara qual é a "iiiens legis" nesse caso.

A sessão terminou ás lõ horas.
¦ «tf. -

Por que duvidar dos caprichos
da sorte ?

A RUMANIA NA GUERRA

Um aspecto dn süimcrio

LONDItES, 27 (A NOITK) — O corrc»|ion.
tlcnto do "Daily Tclcgraph" cm PetrogrAdu In-
forma, em doto do hontem dc noite :

"O movi mento envolvente delineado por von
I'olkenliu'-n o secundado pelos hulgnnm e aus.
trincou, pnra colherem «* 100.000 rumaicos que
operavam no llanato o no região oeste da Vala-
chia fracassou completamente. Ehsoh tropas,
apezar dos esforços do von 1'alkcnhiiyn pnra
lhes cortar o retirado, já se encontram todos o
ltstc do Alt, com o grosso do exercito rumaico
ii ue está operando no Valachia.

Nu valle Htípcrlor do AU, os rumaicos, se-
gunilo Informo o Entado-Mutor, retirnrum-He
para melhores posição* noa regiões dc T«uli-
monechu e Mnldcruchli, «trovessondo pura a
margem cuqucrda do rio.

As forçiiH Inimiga» que nlrnvcnKornm o Dn-
iiuliio, cm /imnllii, dão compostas por bulgo-
roa austríacos c bávaros c pretendem marchar
nu'direcção de Alexandria. O Heu fim £• cortnr
n retirado nos rumaicos que combutem no valle
inferior do Alt.

Foram, porém, enviados urgentes reforços
para Zlmr.lta, onde bc trava uma batalho en-
curnlçneltsslma entre rumaicos c teuto.bulga-
'"NOVA 

YORK, 27 (A NOITE) - O cor-
respondente da «Associated Press» junto do
quartel-general dc von Falkcnltayn inlo.ina,
via-Bcrlint, em data de 25 do corrente:

ttVôn Falkenhayn convidou hoje os jor-
nalistas para um tilunch», reunindo-os Iodos
.1 sua mesa para festejar a entrada das tro-
pas sob seu commando no coração da Ru-
mania. ...

Aprovcltiimos a oceasião -para obter de
von Falkenhayn algumas informações. Mas
o generalissimo mostrou-se reservado. No
emtanlo, respondendo a uma pergunta, dis-
se-ine:

Apezar de não haver nada peor do
que valicinar, aifirmo-ihe, entretanto, quc
Bucarcs;t é um logar sem nenhuma seguran-
ça desde o momento cm que os meus ca-
nhões sejam contra ella apontados.

Perguntei ao generalissimo si clle podia
prever a data da queda da capital rumaica.
E clle respondeu-me:

A data do ataque a Bucarest não pôde
ser indicada; apenas posso dizer que tenho
bastante interesse cm me apoderar da cida-
de, porque a oecupação de Bucarest nos
trará reaes vantagens.

Vou Falkenhayn salientou, dejio^, a nc-
cessidade do seu exercito andar depressa,
para encontrar melhor local onde atravessar
o inverno, que sc approxima. E terminou
elogiando o valor dos soldados rumaicos.»
Os jornaes dc Berlim

A ITALIA NA GUERRA

Ao longo da Irentu
-¦¦«¦¦¦«'¦'^'¦'íMs****»*^* m mmmmmmmm ,

ROMA, 87 (A NOITE» — Informa o «HU
mo communicudo do fjeitorolliilmo (.adorna:

"llonibardetimot «> dcNtrulmos os deftüns
inimigas nns zuim„ de Tonnle c no vollv do
Caraonlc»,

Os nossos aviadores expulsaram os ncro-
planos austríacos qut> voavam snlirc ns nos-
sos linhas, derrubando dous delles, um do
typo "Toube" «* outro do typo "Pokker".

A sudeste dv liorlzin trovmt.se um renhlilu
combato entre o* nossos aviadores c os avio-
dores Inimigos, sendo por fim derrubado um

[destes.
Os aeròplanos austríacos lançaram bom-

bns sobre ns linhas férreos • os quartcln tlc
Tolmozzo, nfio causando dnmnog nem vlcll-
mns."
Pela disciplina c pclu instrucção

ROMA, 21 (A NOlTlí) — O «onerolisslmo
Cadoriui fez publicar hontem uma órdoin do
dia, dirigido aos comniandaiilcs dos corpos
autônomo:, o «los diversos exerci los, rccoin-
inondiuido-lhes «ivc tomem providencias para
que scj.i cxcniplariiitiile mantido a disciplina
quer na vui.i privada, quer na vida publica,
pelos oüicincs c soldados sob suas ordens
na zr.ua tle gueiT.l, Os coinmaiidaulcs dos
corpos devem prohlbir aos officiacs quc fre-
qucnlein os tlicatros. mesmo no casei ele cs-
pcetaciilos de beneficência, «is cafés c os
"bors" e que apparcçam cm publico cm com-
paiihia dc mulheres publicas, llccomnicmla-
lhes ainda o generalissimo que procurem
octivor a instrucção tlc recrutas c quc façam
cumprir eslriciamcnlc toil.ts ns regras de hy-
giene,

Fiunlmenlc diz o gcncr.il ('.adorno quc os
chefe.) «los corpos devem sempre c cm todos
os casos dar t. ixcnijilo aos seus suboidi-
nados. —i mv— m—

A PIRATARIA ALLE/VU

Apparecem piralas no Atlântico oc- .

cidental

r*~>wi o diabo wo
corpo

NOVA YORK, 27 (A NOITE) — O.s jornacs
de Berlim, segundo informa um correspon-
dente naquclla capital, continuam a acom-
panliar com grande interesse as operações
contra a IUimonio.

A "Geniiahia" c o "Post" perguntam, sar-
casticainenlc, si os alliados deixarão a Ilu-
mania correr ti mesma sorte «pie tiveram a
Servia e o Monlciiegro.

Os aeròplanos teulões cm Buca-

rest
LONDRES, 27 (Havas) -- O «'"Morning

Post" publica um telegrommn dc Bucarest
dizendo que hontem, entre as 10 c ns 15, voa-
ram sobro aquella capital vários aeròplanos
inimigos, que lançaram bombas na cidade,
inalando diffcrentea pessoas.

Os aeròplanos rumaicos atacaram o ini-
migo.
Outras noticias

LONDRES, 27 (K.~"K$ — iTiTõTiiiãin TTê tio-
va York que, embora os nustro-ãllemães te-
nliam recebido grandes reforços, os rumai-
cos continuam a resistir em Oltenia, atacada
simultaneamente por tres lados.

LONDRES, 27 (A. A.) — Os rumaicos de-
tiveram n marcha dos teuto-bulgaros sobre
Rozcon, obrignndo-os a um pequeno recuo.

NOVA YORK, 27 (A NOITE) — A estação
do Suyvillo recebeu durante a noite um ra-
diogromma expedido de bordo do cruzador
inglez "Lnnc&stcr", nnnunciondo a presença
de submarinos nllcmãcg nas oguns do Atlan-
(ico Occidental,

Accrcsccnta o radiogranimn quc diversos
navios de guerra Inglezcs perseguem os sub-
marinos inimigos.

Os navios mercantes tillinilos quc dueiui
partiram ou vão partir foram avisados do
facto.

O "New York Times" diz poder informar,
de fonte que reputa digna dc credito, que os
.submarinos allemães devem estar percorren-
do todo o Atlântico, moa especialmente a re-
gião a oeste do meridiano.

Oulro jornal salienta tambem o facto de
que, pela segunda vez, depois da partida do"Deutschland", dos Estados Unidos, nppo-
reci-m os submarinos allemães de guerra
próximo das costas norte-americanas. IusO.
vem justificar o suspeita do quc os subma-
rinos mercantes servem apenas paro abas-
tecer os submarinos de guerra.

LONDRES, 27 (A, A,) — O cruzador in-
glez "Lancíistcr" radiographou a 15 milhas
de Sandyhoolc, te municiando a presença de
submarinos allemães na cosia norte-america-
ila «Io oceano Atlântico.

¦H]l WpLU" -%*M

A GRÉCIA PERANTE A GUERRA
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O rei, os alliados c os germano-

DOUS DISCURSOS
O Sr. Álvaro (lo Carvalho, "leatlcr" da

bancado paulista, talou hoje i< •!.. urdem para
cxjillrnr um seu nparle ao discurso proferido
numa das ultimas sossOes pelo Sr. .louqulm
Osório. Diz o orador quo quando bo refo?
riu nns mnnarchlslas dcsfarçaihis não leve
cm mira fazer nlIllBuO aos piirliiincularistas
e, intlilo nieiiiis, an Sr. Rafael Cabeda, Si
fa! .a em Monnrcliln e porlainontnrlsmn «'•
p.ii-ipi.', coutei «'• tio conheci menti» dc todos,
o parlamentarismo tem servido muitas ve?
zes pura cobrir ínlcnçOos moiinrcliicas, cila
a propósito a altitude de Salelaiilia, quo não
fez outra cousa cm seu movimento revolu-
ciiiniirio.

Nfio lia, portanto, razão nns nllusocs deli-
c:tdas do corlos jornalistas (quer so reto-
rir in» Sr. Medeiros c Albuquerque), quo •'
ueciisam do confundir ns adeptos do parla-
monlarlsmo com os da Monnrcliln,

A oltilutle iiltiinamenlc assumida por va-
rios deputados justifica dc sobra o aparto
do orador, «íue se confessa satisfeito por sa-
bor que o Sr. deputado Leão Velloso, seu
velho amigo, esti em companhia do Sr. Cin-
cinato Urngo. Si nssim é. O orador aproveita
mnis unia vez o oceasião para dizer que o
Republica ha multo eslá firme e console-
dada ç que niio se pensa cm Monnrcliln. De-
mais S. l-'x. diz que HO seu aporte nada
mais fez do que expor o pensamento c o
sentir dc S. Paulo, tol como ncontecou logo
depois com o Sr. conselheiro Rodrigues
Alves.

O Sr. deputado Maciel .lunior, obtendo a
palavra, respondeu dizendo quc era grande
seu agradecimento oo Sr. Álvaro tle Carva-
lho ejue vinha de dar tão delicada cxpli-
cação tio seu aparto feito lia dias.

Aproveitava, porém, o momento para dccla-
ior A Câmara «íue a caliiinula dc se achar quo
Os fedcralisltu são s.vmpalhicos OU adeptos da
Moiiiiíchia uno vem dc hoje: data «lei tempo dc
Floriano. Não lia exagero cm usar do quo-
Uficativo de cnlumilia, que não lia outro para
exprimir a deslealdade dc adversários «pie
não ignoram que o partido representado pelo
orador, desde o seu primeiro manifesto, isto
6, desde aquelle feito ainda ás margens elas
fronteiras com o Uruguay, o federalismo ma-
nifestou seu amor á Republica.

Além disso, si lio alguém que possa ser in-
quinado tle monorchismó, não c de cerlo
r.ciihum federalista'. Nós, diz S. Ex., nada
recebemos do Republica e vivemos a defen-
del-a, dcsinleressodanienle, num ostracismo
de mais de 21» annos, no posso quc os outros,
ó frente da mesinii, recebeni favores.

O orador considera mania de exhibição o
que se anda agora o combinar para propa-
ganda republicana. São vãos os temores ao
espectro da Moiiarchia. O Sr. Maciel nada
recea c diz náo lhe constar «pie exista algum
partido monareliico, c sim remanescentes dp
passado regimen, que sc não téin dcdigiindo
cm prestar directa ou iiulireclaniente seus
trabalhos c luzes n favor tia Republica. Cita
os nomes «los conselheiros .loáei Alfredo e Cnn-
dido de Oliveira, bem como o do Sr. conde de
Affonso Celso. Concilie frisando um cerlo ri-
diculo que descobre ha actual mania de pro-
pagando, e declarando alto e bom som que
o partido federalista não lem epie dar salis-
facões a quem quer que seja, e tão somente
nos eleitores que mandaram o orador e o Sr.
Cabeda para a Câmara. Si o Sr. Maciel.d& o
explicação acima é por mera consideração aos
scus collcgas o, sobretudo, por uma gentileza
para com o Sr. Álvaro tle Carvalho, por cujo
espirito, está cerlo, jamais passou o idéa in-
justa dc ver no federalismo sombras nionar-
chieis.

Era o que linha a dizer.
i mo— i

E acabou nú
l'..l um horror, O larapio mia. soliraçnn»du ns (liui-i qucljoi, o deram o (ilnriiic, i^mv
-Pegai ^
A run da Carioca fiou em polvorosa, Osujeito unira «In u. !•> o entrou a correr pt-lutrnvoísii S, Pranolico de 1'niiía, Vendo «pm

o fuga uáit podia coullminr, parou e dlspox.
ne o rciMir. Juntou povo. Clieanrain poli.ciacs, Começou o combato,

O homem parcelo ler o d Ilibo nu corno.
Uri,;.ni como gente 1 (iiianl.is, povo, Imlu Jti-
l.ni, E a massa foi levando >. homem olá
o 'A* dlslricto, Na delegacia, nova lula, ni",
que o piizessom im xadrez, oudo estiivain
oulros, Clie-ilaiiilo lá, n lionicin enteou a es.
pnncnr os «mlms, quo rosiíondornm ua nus-
ma mufilii, Perlu iniillo» o feriu-M- Ininbcm,
O.s policiaes lauiheiu lhe elcr.iin o se-n IiocíiiIh,
O homem fui mel lido em outro xadrez, l,...
ga ao entrar nesse, foi nn W, C„ o, a iu.ih.
cheias, fez uni bombnrdçlQ irresistível cnn-
tra o delegado, coiiimlssarlos, guardas e m.|.
liados. Só parou qunudo tudo clava vnsht,,.

Retirado, como estivesse ferido, foi levado
A Asslslencln, li.- volta, poslo novamente uo
xadrez, quiz inalar-sc de raiva, sendo prccl-
so «|iid o puzesseiii uu' para quo se nãu eu-
forcasse com ns roupas.

I-.' clle i. larapio Valentim fioildra, hespn-
nhol o liospcdqvã-sc na nm tio Sciuido, 2'i'i,
Roubara os dóus queijos «Ia rua tia Ca-
ríocn, 10,
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Foi exonerado do logar de chefe da ler-
ceira divisão do Dc]inr(aiiicuto dn Guerra,
devendo partir brevemente para o Ri. Grnn-
de i!o Sul, cm cuja p,ii;irnii;áo servirá arre-
giiiientailo para os c-t leitos de sua promo-
«*ão por iiicreciinento ao posto immcdi:it<\
o tenente coronel Jojé Moreira Guimarães.

Para a vaga deixada por esse official
foi nomeado O tenente coronel Tlieophilo
Agnello de Siqueira.

Farinha Fisr
Manieiga pura nataj
Ovas frescas ,

itos Lceil Santffj

e covarae

Só os i-evolucionaráos do sjil
commettém depredações

1 CUYABA, 27 (A. A.) - Todos os mu-
nieipios, com excepção sêimcuíc dos do sul,
onde o ex-major Gomes ainda commetíe de-
predações, estão trànquilios. Os chefes re-
yolucionarios tein estado nesta capital, e nas
villas e cidades, sem soffrerem o mínimo
desacaío. Entretanto, os revolucionários, ago-
ra concciitrados cm Corumbá, abusam da
tolerância elos situacionistas, atacando pela
imprensa o presidente do Estado c os che-
Tes situacionistas. O coronel Henrique Paes'declarou 

ao general Barhcdo, Citar resol-
vido a retirar-se da politica.

-«**K>***»'

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

-«soas-

Mais um invento do Dr.
Nicola Santo

Conimiinica-nos a Agencia Americanaj
eNo cnmpo de aviação da fazenda clc San-fa Cruz foi experimentada, com optimo rc-

etlltado, uma granada de mão, denominada«le bracelete», invenção do engenheiro ita-liano Nicola Santo.»

Ficarão mesmo ricos osassignantes da «Revista da
Semana» ?

«ar As surpresas da sorle são conhecidas
de todos, não sendo, portanto, nada de ex-
tranhar que a um dos números da colos-
sal loteria dc Hcspanha, adquiridos por in-
tcrniedio do Banco Ultramarino ou a am-
bos, venha a pertencer uma parte desses
trinta mil contos que é a quanto montam
os prêmios da primeira loteria do mundo.

A segunda assignatura extraordinária queha dous dias se iniciou corre como a pri-
nieira cheia de concorrência.

Ter cm casa a «Revista da Semana», já
é prazer indispensável num lar chie, mas
poder ficar rico por esse motivo é espe-
rança que ninguém deve afastar,

A «Revista da Semana» publica as con-
dic5.es. . . i , . i

O Sr.: ministro 'da 
Fazenda nomeou o

segundo official aduaneiro da Alfândega 
'de

Recife para primeiro da mesma repartição.

Tabellião NOE33IO DA SILVEIRA
UUA DA ALFÂNDEGA W.--J.eleplioii#.. #U^*Wa.

INFORMAÇÕES OFFICIAES».
¦<m*>' '¦'

Um commimlcado inglez

LONDRES, 25 (recebido pelo consiiiiüTõ in-
giez) — A morte do velho imperador da Aus-
tria passa agora tiutesi despercebida no incio
da tempestade geral, ao passo «inc em outra
cceaslãò teria sido um aconlccimeiilo de niaxi-
ma imjiorliiiicia. A Allemanha domina por tal
forma a Áustria, «pie é pouco provável «pie o
desapparecimento de Francisco José possa ter
qualquer effeito dissolventc sobre o "império
clcsconjuntado"j ngora mantido unido pelo mi-
lllarismo allcmão, como o era antigamente pelo
habito tle consideração ao velho soberano, es-
pcciulniciite sendo o novo reinante um homem
moço c inexperiente, sem habilidades especiaes
c tielo como um fiel vassalo da influencia nl-
lema.

Não lia alterações de importância na frente
(icoidehtnl, mas o progresso allemão na Hu-
mania está nciitral.isadp pelo brilhante nvan-
ço dos alliados na Macedonià c a reconquista
de Monasiir pelo Exercito servio, agora res-
tnurado. A posição actual da lUtmania 6 oin-
da obscura, mas o Exercito allemão penetrou
por uma das passagens elo norte no seu iate-
rior, embora na Dobrudja, seja provável que o
inimigo não possa abrir caminho,

Entretanto, a campanha submarina conli-
mia eom a mesma desorganisação c fúria. As
ultimas façanhas foram a destruição de dous
ntivios-hospitaes, sagrados sob ns leis da guer-
ra, mas agora pela primeira vez sujeitos a
ataques systematieos, Graças k disciplina e ti
calmaria do mar, somente 40 vidas foram per-
ilidas dentre 1.1G0 pessoas a bordo do "Bri-
tíiimic", e nenhuma vida do "llraemer Cas-
tlc", mas para isto nada se deve aos seus des-
ti-tiitloi-cs, que agora allcgam quc esses navios
eram [ilegalmente empregados como transpor-
les, embora nclualmente a sua grande equipa-
gem consistisse inteiramente dc enfermeiras,
doutores e criados e fi.OOÜ maças destinadas
aos feridos, os quaes felizmente não estavam
ainda a bordo, o que tornaria maior ainda a
infâmia da destruição dessas vidas desprote-
gitlas, pelas quaes ficariam responsáveis os
allemães.

A carga de crimes quc pesa sobro a Allcmtt-
nha é sufficicntementc pesada tambem sobre
a terra. Os paizes neutros receberam ngora o
urgente e nobre nppcllo do cardeal Mercier
para uma intervenção a favor da população
civil belga, cada vez mais impiedosamente ali-
rada íi escravidão, dc forma quc o seu traba-
lho forçado possa libertar egual numero de
allemães para serem applieados no stippriinen-
lo tle munições ao Exercito allemão. Só no
districto dc Antuérpia mais de 30.000 captivos
foram conduzidos para a'Allemanlia' em trens
abei-los, como si fossem iri-acionties e um ver-
daeleiro terror domina todo o paiz apavorado.

A Allemanha, no principio, nllegnva que isto
era necessário para contrabalançar a falta de
empregos oceasionada pelo bloqueio britanni-
co mas infelizmente esqticcera-se de que os
alliados eslão tomando conta inteiramente do
auxilio nos belgas, além de terem por tres vc-
zes proposto nos allemães as condições sob ns
«piacs permittlriám k Bélgica importar a ma-
teria prima para ínanufacturns. A Allemanha
nfio deu resposta alguma e ngora toda a sua
pretenção k pliilantropia foi desmascarada, to-
«lo homem valido foi aprisionado c levado,
quer rico ou pobre quer estivesse empregado
ou sem emprego. O mundo civilisndo jamais
presenciou uma violação egual dc Iodos os «II-
reltos da humanidade, e tle Iodos os códigos
civilisados, o qne está levantando uma repulsa
intensa. A America e o papa estão ngora to-
maneio parto oo protesto desse povo desprote-

philos
LONDRES, 27 (A NOITE) — Uni despacho

de Athenas diz que a situação do rei Constanti-
no se torna de dia para dia mais Rrave, quer
por causa dos pedidos «lo almirante Du Four.
net para que a Grécia entregue o seu material
de guerra, quer pela lula politica interna.

O-rei Constantino, segundo sc diz cm Athe-
nas, (í pessoalmente contra a entrega do ma-
terial; alguns ministros sfi0 a favor da entre-
ga, mas o chefe do gabinete, professor I.am-
liros, 6 tambem contra. Alem disso, ha vários
officiacs generaes germanophilos, dirigidos
pelo ex-chefe do Estado-Maior, general Dou8-
manis, que ameaçam o rei de uma revolução si
clle permittir a entrega do material de guerra.
O soberano, entre os pedidos da "Entente" c
as ameaças dos germanophilos^ não sabe mais
que fazer.

Os ministros expulsos em Sofia

ELIXIR DE NOGUEIRA
do sangue.

¦ •*—***¦ «

Para impureza

LONDRES, 27 (A. A.) ~- Sabe-se aqui tc-
rem chegado a Sofia os ministros dos impe-
rios cenlraes, «jue foram expulsos da Grécia.

¦*!' <»» .»
NA FRENTE OCCIDENTAL-+*+**•

No sector francez

As malas postaes allemãs
vindas pelo "Liger"

Noüciou-se hoje que o "Liger", paquete
francez, chegado de Houlogiic-sur-.Mer, trou-
xcra nada mais nada menos elei que 1100 ma-
Ias de procedência allcinn para allemães que
aqui habitam, afora as que iam para l.ue-
nus Aires.

Negadas informações sobre tal facto pelo
empregado do consulado francez quc ^vtte n
bordo, procuramos sabcl-as na 2" secção dos
Correios.

Ahi nos foi tiito que procedentes dc Bqulo-
gne, vindas da Allemanha, chegaram apenas
1(1 malas postaes. algumas vasias c outras
cem alguma correspondência, muito pouca,

***D"

PARIS, 27 (Havas) — Communicado offi-
ciai de hontem á noite:"Bastante actividade das duas artilharias
na linha de frente Ablaincourt-Prcssoirc, no
Somme.

Por volta das 16 horas os allemães diri-
giram um ataque contra uma saliência das
nossas linhas a leste de Aubcrlvo, na Cham-
pagne, mas foram repellidos graças aos nos-
sos liros de barragem e ao fogo das nossas
metralhadoras,

Nos outros pontos da linha do frente liou-
ve, durante o dia, relativa calma."
No sector britannlco i

LONDRES, 27 (Havas) — Communicado do
general Haig:"Em Courcellette, Bcaucourt c ITebulcrne
e bem assim nas visinhanças de La Bassée,
actividade da artilharia inimiga,

Bombardeámos Puisenx e as trincheiras
inimigas a sueste de Arras, provocando uma
explosão."
No sector belga

HAVRE, 27 (Havre) i— Communicado bel-
ga: "O máo tempo tem prejudicado muito
as operações. A actividade da artilharia foi
muito fraca durante o dia."

mO> mu— t—m
NOS BALKANS
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Jüraroil cura 1

1 qualquer tússe^
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Communicado servio
SALONICA, 27 (Havas) — Um commuiiica-

do servio informa que o inimigo atacou sex-
ta-feira tis posições servias perto dns alturas
de Grunislc, mas foi energicamente rcpcllido.
O avanço dos servios

Homenagens ao professor Paes
Leme

Reridcr-se-fío amanhã homenagens especiaes
da classe medica do Hio do Janeiro ao pro-
fessor Paes Leme, cm comineinoração do seu
afastamento da actividade docente. A's 9 1|2
horas, missa solemnc na matriz do Sagrado
Coração «le Jesus (Benjamin Conslunt), offi-
ciantto-ti o Hcv. monsenhor Dr. Fernando
Rangel'. A's 13 horas, sessão solemnc na Ea-
culdiide de Medicina, no pavilhão Torres Ho-
mem, orando em nome do corpo docente o
prof. Nascimento Bittencourt, e por parle do
corpo discente o prof .Fernando de Magalhães.

Será distribuída uma "plaquellc" comme-
morativa, contendo vários retratos elo prof.
Paes Leme e o "fac-similc" da medalha man-
tlada cunhai' pelos admiradores, amigos, colle-
gas e discípulos do mestre, e um artigo do
prof. Pinheiro Guimarães.

A commissão õrganisadpra das festas com
que professores e aluninos sc despedem «Io
eminente Dr. Paes Leme, é composta dos Drs,
Nascimento Bittencourt, Augusto Paitlihq,
Fcriiantfü MagalhãesjPiiiheiro Guimarães e A.
Cardoso Fontes,

¦ •mó— i
Exames de sangue, analyses

de urinai etc.
Drs. Bruno Lobo o Maurício dc Medeiros, da

Faculdade de Medicina — Laboratório tlc Ana-
lyscs c Pesquizas: BOSAHIO 168, csq. praça
Gonçalves Dins. Tel. do Lab., N 1331.

¦ mi— •

Um indivíduo esboSeíea uma
auxiliar dos Cora-cEos, porquofosse rejíeSüdo

Vem dc longe ti perseguição que n viuva
D. Maria de Carvalho move o individuo Ma-
rio Ccsar Dtuiiie lislraela.

ü. Maria, senhora honesta, com cíih-<j fi-
llios, quando residindo no Meyer, conheceu
Mario, quc passou a assedial-a eom propôs-
tas indignas. Ameaçada porque resistisse,
queixou-se ella ít policia do 19° districto.
Mas Mario não desistiu, continuando ns per-
scgtliçues. Mudou-se, enlão, a viuva para La-
ranjeirns, onde foi forçada novamente a re-
correr ii polieia, As ameaças de Mario con-
tiiiuai-am cada vez mais temíveis,

Trabalhando I). Maria como auxiliar da
agencia elos Covrcios dn Lapa, Mario, hu elkis,
mudando de orientação nos scus intuitos,
foi áeuièlla repartição c, ho saguão, fingiu-
do-se apaixonado, bebeu creolina cm pouca
q-ianlidaeie, para assim mostrar tt D, Maria
quc eram boas as sutis intenções,

Como não surtisse effeito o plano, Mario,
hoje, foi esperar a senhora no largo da
Lapa c tentou aggredil-a. D. Maria pediu
os soccorros dtl policia. Pois na presença tle
uni guarda civil, Mario, covarde e brutal-
incute a esbofetcou, sendo preso em flagra ii-
le c autuado nn delegacia do 13° districlo.
D. Maria foi sulimcltida a exame.

Mario, no goso das regalias, iim- lhe ele-
viam scr cassadas, ele sargento elo 3° regi-
ir.enlo ela Guarda Nacional, foi recolhido ã
Brigada Policial. Reside clle á rua dn Us-
tação n. 173, em Matlurcira.

¦****CS<SÍI7"*"-

Qucrcis apreciar bom e puro caie?
Só o PJfcPüGAaO

ggaBBacngsj

Voltam laureados
da guerra

Foram passageiros tio "Liger", hojo cn-
Irado no porlo desta capital, os jovens ar-
gentinos Julio Meniville e Alexandre Victor
lious(|iict. Ambos nascidos cm Buenos Ai-
res, mas filhos tle francezes, tomaram parte
na guerra.

O Sr. Bousquct acha-se gravemente enter-
mo e aqui desembarcou, afim de tratar-se.

Em recompensa dos scus serviços ilcti-llic.
a França a medalha de prata; agraclnrn-o
com a medalha dc honra, cm 12 ele julho
do anno corrente, e cujo diploma c assignar
do pelo Sr. Justin Colarei.

O Sr. Julio Meniville, deixando Lem-
berg, viajou para n Suissa, chegando afinal
a Lyon, na França, cm . 19 de julho. O
governo francez agraciou-o com a "Cruz de,
Guerra". O Sr. Meniville segue no Liger
para a Argentina.

l •*\9— ¦-

Syphilis em geral — Cura O ELIXIU DE
NOGUEIRA.

-i—«s*»-

LONDRES, 27 (A. A.)' — Tclcgrammas dc
Salonica dizem que os servios continuam n
avançar a sutleste de Prilcp, perseguindo fts
avançadas dos teuto-bulgaros.

"rn. **U— •*•*•» .1
.O BRASIL E A GUERRA >
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A moção da Liga dos Alliados
nos jornaes de Paris
PARIS, 27 (Havas) — Os jornaes publi-cam tclcgrammas do Rio de Janeiro repro-

duzindo a moção approvada pela Liga dos
Alliados, e na qual se pede ao governo bra-
sileiro quo proteste junto ao governo nlle-
mão contra a deportação dos clvii da Bel-
gica o do norlc da França,
O t.Excelsior» publica o retrato i

ido Sr. Ruy Barbosa ' i
PARIS, 27 (Havas) — O •*Excelsior" pu-blica boje o retrato do senador brasljoiro

Huy Barbosa, n quem chama "o grande ami-
go da França".

O retrato 6 acompanhado ám ume dedica-
í torit muito elogiosa.

As etapas das praças em
1917

Pelo eslado maior foi organisada depois
de longos estudos a labclla para a alimcn-
tação das praças.

Esta tabeliã de etapas, quc ê um tra-
balho de bastante íeconimciidatjão para a
repartição que o elaborou, mereceu plena
approvaçao do .Sr. ministro da Guerra e
vae entrar era vigor no principio do anuo
vindouro.
——_ ¦ .,¦, — .. I »Mm\9P** '

bom cale, chocolate e bonbons so
Moinho de Ouro — Cuidado cora
as imitações.

•mm—

Dr. Pimenta de Meüo- -^
a. 5, ãs 3 lioras. — llcsiil. AlTonso Penna n. 49,
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PORTUGAL EA GUERRA
UMA CONFERÊNCIA

PORTO, 27 (A. A.) - Todos os jor-
naes se occtipam largamente da conferência
que a Sra. Anna de "Castro Osório rcalisou
aqui sobre a participação de Portugal na
guerra.

A conhecida escriptora, quc Talou para
uma reunião multo selecta e numerosíssima,

)i foi applaudidt conj «{ande etitliUiiasjUQv

NA CÂMARA

Regimen de economia
A mesa da Câmara dos Deputados assi-

gnou, hoje, o aclo da reunião da commissão
de policia eme investe o Sr. Primitivo Moa-
cyr das funeções do cargo de chefe da re-
daeeâo de. debates da Câmara, nomeando,
por sua vez, supplentes cffcclivos do reda-
cção de debates os Srs. O. Moita e Pedro
Dutra Filho. Nessa mesma acta ficou consi-
gnado «íue o secretario da presidência, Sr.
Otlo Prazeres, fica equiparado 110 superin-

.tendente da redacção tle debates, devido aos
seus afanosos trabalhos, além elos ele seu car-
go tle coinmissõés cspccincs, como a da ela-
bortiyão do Código Civil, pelos quaes lhe ca-
berão pingues gratificações,

A dádiva tle 400? tio Sr. Oito Prazeres re-
dundou lia preterição dos direitos do Sr.
Joaquim l\odrif/'S de Paiva, que não se viu
promovido a redactor effeclívo, locando os
vencimentos que lhe cabiam de direito ao
afortunado secretario da mesa.

1 -n*T—•—
n^ ?) Cigarros populares, iln"Sao Lourenço •ir,.^»s

brindes. LOPES SA' & LQ"-IP^_ 
 

O inquérito da 2a pagadoria
do Thesouro

O Sr. ministro da Fazenda nomeou o
funecionario do Tlicsouro Nuno Pinheiro de
Andrade para chefiar a commissão de iu-

querito da segunda pagadoria.
 ¦ "•**?*>» 
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Teremos a ligação das

linhas da Light ?
¦¦¦ 
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A Preleitura estô estu-
ciando o importante

assumpto
irjV NOITE lembrou ha tempos A Prefeitura
k renllsneilo de uni dns mais .antigo» e jus.
ios dc-eloi» dos biiblliiult-s da nossn capi-
lal .- nuo áílíà í unia obrigação do seu ctin-
traio » qúfl « Light tem sc reeuindo a cum-
airlri a Jlgncito das linhas de bondes da
í-onilioiihla Jardim Holni.lco com as demais
íin | Ighl, Es&n llgaçiio faria cessar a Incon-
vlnliiitc baMciiçíui a «iuo estão aclualmoiito
's; leito» oa clientes' dn empresa t-aiiadeiise, c
«im- visiiliiiilo, por exemplo, em Conde de'jluniliiii, demandam Copacabana, etc. O Dr.
rWveilo Sodré resolveu mniidnr exanilnar
[esse assumplo c, segundo uos Informaram;'os 

estudos jrnra a eficcllvoçâó dessn medida,
du cranÜo inleresse para a cidade, eslão
ii, liem ndoniilmloè, l-rojeclnln-so duas liga»
còes: umn, pelo largo da LniVa — esta .ia
fisscntc —, c ou ira pelo largo da Carioca, ou-
«I,. sc construiria uma nova linha.

i o Sr. 1'icl'cilo, segundo parece, pretendo
Viilnr esse assentamento de trilhos no largo
{ln Carioca, pulando por umn outra soliiçço.
í" isso pm-ísumcnlo que sc wi procurando.

, Dc qualquer formo; porém, é essa -uma
«uspielosn nolieln paia « cidade, cujo scr-
hlçu dc trnfegn 'lhornra consideravelmente
Um a llgnçúfc .is dlversiis, liuhns dc
iioudes.
L_. , i mo** .— * .-"*

'Um habeas-corpus para os] \ GUERRA
concessionários das lote-

-H-fli ___._§ Bn _PM_T^^^^____1 _H _r« Vllliri I _L

lT.Mr\JINf0r\MAÇ0_5
RAPIDA^l MINUCIOSAS
OBTODA A R.GP0UÍAQEM

DAMANO.Y£Ma. ********

A S. Paulo Raihvay e o
transito publico de

S. Paulo

rias de Sete Lagoas
r-r- *-__.. nimi

—Que foram declaradas jogo
proiiibldo

Ao Tribunal da Itelnção do Estado do Minas
Cernes foi impetrada uma ordem de "liabcas.
corpus" preventivo em favor dc José lliimo.s dc
I.Iniii, José IVrniindes c Joaquim Fernandes
Villcla, concessionários das Loterias dc Sete
Lagoas, puni o fim de poderem livremente
executar o seu contrato, não só cxtniblndo as
loterias como vendendo os bilbetcs cm todo o
território do Estado, desde qne us respectivas
municipalidades a isso se não upponlititn c
praticando todos os netos referentes A couces-
são que obtiveram pela lei municipal li. IDO,
de -1 dc agosto «lt: 11)11. Como fundamento
do pedido alienavam os impetrantes violências
j.i Koffridas por parle da policia, «iuo lhes ln-
Mitliu o escriptorio, npprcbciidcndo-lbcs os
bllbclcs, mobiliários, papeis e dinheiro, c,
jior fim, prendendo os sócios da empresa, que
foram obrigados a prestar fiança para se de-
renderem soltos. A Câmara Criminal da ltela»
ção do Estado, cn, aceordiio unanime, negou a
ordem, pedida, sob o fundamento dc não sor
iIlegal a coacção tlc que se queixavam os pa-
clenles, visto como a loteria que exploravam]
mio tendo sido «utorlsadit pcl.i lei federal nu-
mero 2;!32I, constituiu jogo prohibido.

Desta decisão houve recurso para o Supre-
nio, e esle, na sessão dc boje, unanimemente,
copfirinou a decisão recorrida por seus funda-
iicnlos,

¦ •*•*» ¦

i (1 Sr. mhilslro da Viação enviou hoje a
.Ciimara dos Deputados ns informações ali
pedidas sobre o interrupção do transito pu-
jillcii pelas manobras «Ias locomotivas c
comboios da S. Paulo Itnilwny nas vias pu-
blictts tia (.idade de S. Paulo..

—. 
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OS FUMOS E OS
ORÇAMENTOS

9

A REUNIÃO DE HQüE
NA ASSOCIAÇÃO COM-

MÈR6-&IÍ
í Estiveram reunidos na sala das sessões tln
Assochição Coniincrcial os Srs. Francisco
jiiigciiio bealj Dr. Miraiula .iortlão, Alíncida
Cai-valistes, Paes liorgos, Dr, licrbcrt Mo-
ses, R. Peçanha, Edgnrtl Jacobin:. e Acca-
ci.il.eile, membros da eonimissao do estudo
iln proposta do governo sobre a cobrança do
imposto dc consumo sobre o fumo. Foi lido
o liem claboindo relatório formulado pelo
Sr. Dr. Miranda Jordão; que para isso rece-

jjbcii delegação da sessão tlc sabbado, c, dc-
pois de discutido, ficou assentado que o
eoinmcrcio dc fumo, por sua commissão, rc-
preseutasse ao Senado, demonstrando quo o
fumo paga impostos municipaes e esladunes
c é uiíi dos produetos do paiz qi e mais pagam
tle impostos, e (fuc a tabeliã ora proposta
.se approxiffla dos desejos do governo, c que

auginenlo ora proposto para os cigarros'ilt -1-f n iüí', o milheiro, corresponde a 90 "f
do imposto a cobrar e produzirá cerca de
1I.OU():OÜI.H?OÜO.

A lobella proposta ao governo é a mes-
Imissinia publicada hontem pela A NOITE.

Chove e troveja, em Sergipe,
assustadoramente

, *
Um homem fulml-
nado por uma faisca

electrica
'ARACAJU' 27 (Serviço especial tia A NOI»

TE ) — Caem cm todo o Estado ábunclau-
tes chuvas, acompanhadas dc fortes trovões.
Parte do dia tlc lioiitem e toda a noite
tlc lioje a chuva caiu ininterruptamente.

Na cidade tle Campos, no sul do Es-
tado, onde as chuvas não param, ha já
dias, c :is trovoadas, hontem, foram dc cau-
sar terror, foi fulminado por uma iiiisca
electrica o nacional João Francisco da Cruz,

i ¦ 11 ****** >

Os austríaco» em nova
ollens.va no Tren-
Uno

ROMA, 27 (A NOITE) - Noticiai recebi-
dai do quartel-general inloriuom haver nli
seguro» Indícios de que oi austríaco* eitfto

Çreparando 
uma nova ostensiva geral no

rcntlno.
Nai Unhai italianai lim sido ouvidos Ire»

quenlei estampidos provocodoi pela expio-
sfio dai minai utiHsadas pelo inimigo para
a abertura dc caminhos atravei das rochas
e pelos quaes devo passar a artilharia.

Os nossos aviadores avisaram o genera»
lisslmo Cadorna dé que os austríacos trou-
xeram para a frente do Trenlino mais duas
divisões c que também foi notada a pre»
senca de numerosas metralhadoras.

ônbc-se, por outras fontes, quo effecliva-
mente a Allemanha forneceu recentemen-
te a Áustria centenas de metralhadoras c
muitas baterias ligeiras, que foram todas
levadas para a frente do Trenlino.

Os críticos militares, commentando estas
noticias, suo de opinião de que o plano
dos austríacos consiste em obrigar o nosso
estado-maior a concentrar grandes massas
de tropas nas planícies de Vicenza. Essa
concentração, caso viesse a ser rcallsadu,
enfraqueceria, na opinião dos generaes aus-
triacos, a nossa otfensiva no Carso te debl-
litarla a nossa acção nos Alpes Julianos.

E' dc esperar, entretanto, que não sc rca-
Usem as esperanças dos generaes austríacos.
A Itália tem actualmente em armas forcas
sufficientes para fazer face, cm qualquer
ponto da frente, aos ataques dos austríacos.»
A altitude dos socialistas allèmães

PAUIS, 27 <A NOITE)—Informam de Ams»
terduni:"Noticias aqui recebidas de Berlim dizem
ter causado grando sensação naquclla capi»
tal o artigo de hontem do "Worwaerts", era
quo se amiuncla que o projecto governaracn»
tal dc tornar obrigatório o trabalho para os
civis na Allcmanha será combatido cnerçl
caracnic per todos os representantes súcia
listas com assento no Iteichstag, sobretudo
bí não so augmentarem os salários dos
actuaes operários. Os socialistas buscam a
sua campanha no faclo dou classes proleta»
Vias continuarem a solfrer Ag mesmas misc»
rias, a terem as mesmas necessidades, cm»
quanto os patrões estão cada vej mais
ritos."

Novas no

_

A representação, (jue c bem desenvolvida,
vá entregue amanhã á commissão tle finau-

do Senado Federal.
t- -jafr '

Mataram cotapáesnente um
iwm e ameaçam agora sua

indf
' RECIFE (Morenos), 27 — (Serviço espe-
jciãl dá A NOITE) — Ein terras pertenceu-
jfes" ao engenheiro Cordeiro, cm Nazáreth;
'i\ 10 do mcz corrente Adclio Miranda c
ijjosé Sevorjno aggrédiràm seu cómpanhci-
iro de íiomcSevcriiio Lpurcnço, assassina!].
íld-o sem motivo plausível; Praticado o cri-
Juc, conduziram os assassinos o cadáver

j 
'tlc sua victima para tun logar 

"distante 
qua-'¦'tro 

legiias daquçllè onde foi perpetrado o
.'crime c alio enterra ram. Os criminosos amea-
'ftim agora de morte a viuva do assassi-'fiado, no caso delia denunciar o assassinio
Tcle seu marido á policia. Dizem que essa
ameaça é feita sob o patrocínio dc pessoas
bem cóllocadas aqui.

Código Civil
y Tíouiiiii-sc hoje na Câmara dos Deputados,
Sob a presidência do Sr. Justiniano tle Ser-
pa, a cómniíssiò tio Codiyo Civil, que pro-
Seguiu na revisão dc seus textos, sobre o
qiial sc manifestaram principalmente, síigge-
;i'iiido aivitres, os Srs. G.onçálvts Maia e
lAlaximiano dc Figueiredo.

_ —*j^j. * i- i ¦

ma
de

implicação de despacho
cigarros na Centrai

A. poiiç.a intervém
' 'A 

polici.%parece que descobriu alütiina Tnaro-'jjeira, que te relaciona muilo (lircctnmentc com
íliii facto occorritlo na C.ciilriil tio Brasil, cm
selcmbro ullimo.

E' o caso de uin intlivitliio que apresentou
iili II caixões, tieposilaiulo-os junlo a uma bá-
lança, no ai-mazein tle cncommeiitlas c tlecla-
ramlo tm.e tacs volumes deviam scr despacha-'tios para a estação tio Norte', c que os mesmos
jçòniinitani cigarros'. O destinatário era Car-
los Moraes.

?; Esses volumes, que pesavam 748 kilos, i'o-

Ír.im 

duas lioíâs; depois retirados do referido
Ri-inr./.iiii j.tlc mesmo indivíduo, sob o prelex-

n tlc mn engano e subsliliiitlos por oulros por.,
cilamciile cguacs para o mesmo dosiinátarib

i ciíiial destino. Us caixões foram; então, sub-
mçltidos a despacho como conlcndo cigarros,
úinrcccndò, poréin, qne em Norte loi verifica-
Jo, contcrçni elles outra espécie tle mercado-
riu ¦
(i/O 1* delegado auxiliai- lem sc correspondido
fom o director da Central sobre o caso, pc-
Siiulo hoje. a presença tio pessoal do armazém
çm serviço no dia do despacho para prestar
açclárações nàfliiella delegacia.
**¦¦ ¦,.-ii--,..  »¦ .-«ai£&;_*-¦<' ¦' ' ii -. ¦_»¦.

Empenhou as jóias que
ainda não eram suas

!' .loão Achar, a.rnbe, que sc diz professor,
iroiii])i'oii, ba tempos, a prestações, de Sicilio
jSimon, também árabe, jóias no valor tlc
_:!)()()•¦?, dizendo que seriam para presentear'& sua noiva, Passaram-se os mezes, porém,
£ João Achar dcsappareccu, pelo quo apre-
¦enliui rsiuixa á policia o .vendedor das
oias.

iJM lln.ie íi tarde o Dr. Armando Vidal, S» tle-
/|cgãdo auxiliar, prendeu Achar, que, inlcr-
íírogado, confessoii ter empenhado ns .ioias.íA respeito üq caso foi aberto iiujuerilo e¦gs jóias vão ser apprehendidns nas ícspçc.li

A piomoção eífectiva de
inmzio

D'An- I \

Rcquei-cram boje os favores do rccenle
decreto do governo do Estado do Hio, esti-
ii.ulíintlo a creação de novas industrias, mais
tis seguintes firmas :

Siqueira Veiga & C, que acabam dc mon-
lar uma fabrica cm S. Concilio, para pro-
tlucção tlc "Dulyrina", produeto composto
tlc "banha dc porco", "manteiga" .c "cxlra-
cto dc urucii", condimento destinado a ex-
porlação para a Europa ;

Irmãos Ciam & C, que installaram cm
Petropolis uma fabrica c dc «juc tem patente
de invenção para exploração dc "tecidos dc
cntrelclas";

José Rolava e Alberto Tavares, que mon-
taram em pontos diversos, em Nictheroy, fa-
bricas de "saltos dc calçados" para senhoras;

Justino Barreira da Paixão, que montou
em Petropolis uma fabrica para a producção
dc "couros cbromados", "ülumiados" c
"olcados".

O praso concedido pela lei fluminense tlc
estimulo ãs industrias novas termina no dia
Ul dc dezembro próximo.
—- .- ¦ ***** >

O governo fluminense e
a construcção naval

O Sr. presidente do Estado do Rio, con-
siderando que, dada a exteusão da costa
brasileira c a necessidade de se descnvol-
ver o commercio dc navegação, fazendo cir-
ctilar a riqueza agrícola e industrial dos

.Estados;
Considerando que, si a guerra da Europa

tem feito a restricção desse commercio e
subtraindo ao paiz muitas unidades da nos-
sa marinha mercante, é dever tia administra-
ção dos Estados, na csphcra das suas attri-
buições, atfcnüar esse estado de cousas, si
não promovendo a construcção dc grandes
navios, para o que lhe faltariam recursos,
auxiliando ao menos a construcção de barcos
que, dentro do paiz, possam desenvolver a
exportação de uns Estados para oulros, aui-
mando assim o trabalho tlc seus estaleiros;

Considerando cgualmcutc que se vae des-
envolvendo o gosto pelo "sport" náutico na
Republica, tendo os estaleiros dc Nielheroy,
nc.sj.es dous últimos nnnos, construído, para
o norte c para o sul, cerca de quarenta cm-
barcações modernas c que já suppreni im-
porlação semelhante de Spczzia c demais por-
tos da Europa; e

Considerando afinal que o imposlo tlc 5 "I"
que pesa sobre essas conslrttcções é exage-
ríídò:

Decretou boje a sua retlticção para 1 *\*.
. i . —' ¦ ***** ¦ "*

Uma contradansa de
aspirantes do

Exercito
w No Iiiliiilo dc melhor preparar os hspirãn-
lcs do Exercito, reve.sando-tis pelos diversos
corpos, o general Bcsòtirp baixou hoje a sc-
guinlc ordem;"Reeolhanirsc aos seus corpos os aspirantes
Iftiiiscaf MiHtògi-óssehse da Rocha, do 2(1" gru-
po de artilharia, que serve na fortaleza da La-
ge; Djalma Soares Dutra, do Io regimento de
artilharia; Séverino .Tosé dn Costa, tio 20° gru-
po tlc artilharia, e Orlando-de Barros,'do 18?
regimento de cavallaria, que servem no forte
de Copacabana, visto terem terminado o cs-
lagio.

Pará servirem por 90 dias no forte dc Co-
pacabantt designo os aspirantes Gcobert tlc
Queiroz, do b" grupo de olnizes; César Gon-
çalves, do 2" batalhão tle artilharia, c.Jcro-
nymò Ferreira Romariz, do 20° grupo dc ar-
lilharia; c ná fortaleza da Lago, pelo mesmo
espaço tle tempo, os aspirantes: Euclydes Ze-
nobio da Costa, do 13" regimento dc eavnlla-
ria c Manoel Antônio de Carvalho Batalha, do
li" corpo de trem.

Continuam a servir ria fortaleza da Lago. os
aspirantes Carlos Abreu dos Santos Paiva, c
no forte dc Copacabana, o aspirante lldcfon.so
Corrêa.

A 6" brigada providencie para que se rc-
colhnm aos seus corpos os aspirantes Zoroas-
trr, Baptista Firmo c Joaquim de Lemos
('unha, que servem no 3° regimento dc infan-
tnria como instvúctores de voluntários dc ma-
nobras."
i.i » mt*- ¦ i. ¦ ¦¦•-

ROMA, 27 (A NOITE) == O "Bolleliiiò dei
Escrcito Italiano" publica hoje o decreto
promovendo a capitão dc lancciros dc No»
vara, por nierccinicnlo, o tenente Gabriel
DWiinunzio.
Os reíormistas hespanhoes t a )
guerra ' í
I'AR1S, 27 (A NOITE) _í Informa o cor-

rospoudcnle do "Temps" cm Madrid:"O chefe do partido reformista, Sr. Mcl^
cbiades. Alvíiiez, falando honlcm cm Alcoy,
declarou que a Hespanha devia estar comba-
tendo ao lado dos alliados. E acerescentou:"•O nosso futuro eslá enlre a mctralha do
Sonnne c de Verdun."

Um communicado francez dc to-
das as frentes
PARIS, 27 (Havas) _-: Còmuiunicailo de boje,

A tarde:"Em diversos ponlos da linha de frente do
Somme c no sector Douaiunont-Vaux, esteve
empenhado o caiihoncio do costume.

A noite decorreu calmamente nos demais
ponlos da linha tle frente.

Os nossos aeroplanos bombardearam duran-
te a- noite os campos de aviação inimigos de
Güizapcoiirt c Matigny. A acção foi cfficaz,
pois todos os projectis altingiram os alvos.

Exercito do Oriente — Na frente do Ccrna,
uin contra-ataque nocluriio dos búlgaros con-
tra as posições sereias foi rcpcllido com san-
grenlas perdas para o inimigo.

Ao norte dc Monastir a luta dc artilharia pro-
segue violenta lauto de um como de outro
lado. Na acção está empenhada a nossa ala cs-
querda. .^3,00.^-

Os italianos continuam a progredir na re-
gião montanhosa dc Dihova."

¦ ii i mo** ¦

0 142 do regimento agita
um pouco o Senado

A reforma do Acro
A scsrôo do Senado esteve hoje um pouco

figltoda .pelas dlicussocs travadas em tomo
do celebre nrtldo li, II. do ivgimenlo diuiiu-l-
ln casa do Congresso e tlu rcformii do Acre,
Presidiu a hc-süu o Sr, 1'rbuuo Santos.

Lida e npproviida a avia da svsmlo «utc»
rlor, passou»se ao cxpedicnli', «pie coiintou dc
officios du Câmara ivmcllendo viul.is pro»
posições, i Não houve oradores no t-xia-dlcutc.

1,ussiiiiU.j.sc a ordem (Io dia traloii-se da
discussão única da indicação tia commissão
de Hn.iiH-ii'. sobre o arllgo n. W'i, do regi*
uu-iito, com parvvor fiivoinvt'1 da eonimissao
do policia,

Rompe, os debates o Sr, Mendes de Al»
incida, que atacou n indicação e fez indirc-
Ctámoíltei (icciihiiçòcs aos seus cullcgus, pnh
acha quu.era salutar a medida do regimento
dando autoridade aa vicc-presldcnto da lie»
publica para recusar emendas.

Mas cm poucos minutos de orulorii, o Sr.
Mendes de Almeida perdeu a calimi, pois to-
dos os membros da eonimissao dc finanças
O iipurlt-iivam foiicmcntc,

O senador maranhense, cm dado momento,
disso que defendia o.s dircilos «los fracos,

O Sr, Ellis o apailcou:
¦—li' por isso «juc V, Ex. o o "ponulnrlssl-

mo"...
Sempre aparteado, o orador proscgiiiu nas

suas considerações c seulou-sc dizendo estar
consclo dc ler cumprido o seu dever.

O Sr, João Luiz falou defendendo a ln*
dlcaçãoe a commissão de finanças, dcnions-
liando a necessidade do ntlditivo ao art, 142.

Também falou o Sr. li nano Símios, 'que
explicou a questão, declarando que náo ac-
cciloii nenhuma emenda que ferisse aqucllc
arllgo c- defendeu- a ineso,

1'or ullimo falou o Sr, Azeredo, que dc-
tendeu a commissão de policia e o seu pa-
recer sobre a indicação cm discussão.

Afinal foi posla a velos e approvada a
Indicação.

Entrando em discussão o projeclo da re-
forinii do Acre, o Sr. Francisco Sá falou dü-
rante lodo o resto da sessão, tlcfcudciulo-o.
Anal.v.sou a actual situação do Acre, perante
a Constituição. Ver. brilhantes considerações
c terminou achando urgente c necessária a
reforma cm discussão.

S. Ex..foi muito aparlcado pelos Srs. Ar-
tinir Lemos c Lopes Gonçalves.

Em seguida ao Sr. Sá falou, conibalcndo
o projeclo, o senador amazonense lU-go Mon-
teiro, luxaiido-u de niiti-conslilucioniil. S. Ex,
orou. alé' ás ltt 1|2, A essa hora o Sr. Ar-
tbur Lemos requercu a suspensão da ses-
são, inscreveudo-sc para falar amanliã:

Só estavam no Senado os Srs. senadores
Urbano Sanlos, Miguel dc Carvalho, Kran-
cisco Sá, Ribeiro Gonçalves c Arlliur Lemos.

¦ » ***** i

Animaes de raça que che-
gam da Europa

Chegaram hoje pala o'Ministério da Agri-
cultura, yindos da 'Inglaterra, 29. touros rlc-
reford. ,

Esses animaes, que viciam ent boas con-
dições c. são 'lindos specimens, dcsembai-
caram na Praia Vermelha, afim de serem
inuniiiiissdos e depois vendidos aos cria-
dores.- •'

W*a dous annos
passados'¦¦¦

Os orçamento
Senado

s no

O vale ouro
Na semana corrente o Banco do Bra-

sil cmiitirá o valc-ouro á razão dc 2$tl07 por
lÇíOOO ouro, corcspondcnlc á taxa cambial dc
11 45[G4 d, média da semana passada.

i m**» '

•mo**

0 Conselho Alunicipal
os estrangeiros

fim resposta a uma representação «pie á
Liga do Coinmercio dirigiu a diversos sena-
dores c 'deputados, recebeu hoje o Sr, Anlo-
nio Cailiachò Filho, Io secretario da Liga, o
officio seguinte:"Illmo. Sr. —- Recebi, com desvanecimen-
to, o officio de 21 do corrente, cm que á Li-
ga do Commercio, representando os desejos
dos eonimerciantes estrangeiros residentes
nesta capital, no sentido tlc lhcs scr conferi-
do o du-cito dc voto aclivo e passivo, nas
eleições «lo Districto Federal, "ad instar.'' do
que se pratica na capital da Republica Ar-
gentina;

Tomo o assumpto na máxima considera-
ção e, depois de cstutlal-o, terei o maior pra-
zer cm poder concorrer para a realisação da
aspiração amparada por aquella digna Liga.
Com os protestos tle subido apreço, nssegti-
ro á Liga os meus desejos de concorrer para
a realisação dos seus nobres fins, =_ (A)
João Luiz Alves, senador federal."

¦ m***' i.

0 OSfl MONETÁRIO
Pela manhã todos os bancos declararam sa-

car á taxa de 11 27|32, tornando-se depois
geral a taxa ria 11 7'8; mais tarde, uns saca-
Vaia. a 11 27J32 e outros a 11 7]8. Ao fecha-
mento, porém, os bancos do Brasil e. Ultra-
marino sacavam rt 11 7|8 e os demais a
11 27132, Os esterlinos foram vendidos o
21?000 e e 215050, e nt letras do Thesouro
com & a 6 •j° tlc rebate. Em Bolsa continua-
ram bem negociadas as apólices geraes, anti-
gas, o-muito principalmente tis da emissão
dc 1912 c ns .municipaes do Districto Federal

cVjfs casas de yeuhor onde estão depositadas. 1 a, fia írcteittira de Bello Horizonte,

Cèsaclo, a]Dcii?_onara
.pela suavisinha
ti'. —i»'.'E tesiSffiu ssaiffiidar-s©

Casado embora, o nacional João Geraldo
Doumonl, dc 29 annos de cdade c residente á
rua Alàytle n, 27, cm D. Clara, apaixonara-se
por sua vishiha Elisa de tal. Era uma situa-
ção horrível para João Geraldo, que não po-
dia continuai' por mais tempo. Pensou, cn-
tão, elle cm resolvel-a como fosse, c. logo
lhe vciu á idéa o suicídio, E foi tlabi c o
infeliz enamorado da visinha de seu casal,
ingeriu hoje, pelas lfi horas, grande porção
tle verde Paris mislif.ido com creolina.

A policia do 28° districto, conheoedora- do
caso, prestou a João Geraldo os soecorros
precisos da Assistência, fHZ/ido-o depois re-
colher á Sanla Casa, cm estado grave.******
O «Itaipava» passará por

S. Francisco
O Sr. ministro tia Viação autorisou a Com-

pnnhia N. de Navegação Costeira a esca-
lar com o vapor "Itaipava" o porto de São
Francisco, iia sua próxima viagem dií volta
dos portos do sul, cniprehcnditla a 19 do
corrente,- ... j

i i 11 ***** <

O CAFÉ'
O mercado dc^café abriu e funccloiioii sus-

tentado ao preço de í)-?500 por arroba para o
typo 7, As vendas do dia foram tle 4.155 sac-
casy sendo 1.329 pela manhã c mais 2,726 no
correr do dia, Em Nova York a bolsa abriu,
hoje, cm baixa dc. 1 a 8 pontos. Nós dias 25
c 20 entraram 9.172 sficças; cm 25 embarca-
ram 12.957 c o "stock" ficou reduzido a
316,410 saccas. • m**» i '

Vae ser aberto inquérito no
Laboratório Militar

Tendo 'o capitão pharmaceulico F.rozão', "que
serve actualmente no Laboratório Chimico
Mililai-, relatado ao ministro da Guerra, íior
questões' de serviço para que lota escalado,
certas irregularidades havidas naquelle de-
parlamento da Guerra, S, Ex. mandou abrir
rigoroso inquérito para apural-as.

Foi nomeado presidenlc deste inquérito o
coronel Olavo Corrêa.*****
O DOLOROSO DESASTRE DE MAGE'

0 enlterramento da senliorita

O durv do t Sar««iiío Torres»
Sobre os eelvbres e trlsllsslmos acoiitt-cl.

íiKiiloi dn noite de 11 de novembro do nnno
de 1911 eslá sendo, uo Tribunal do Jury, «li-
rada a iilllniu pã dc cal.

•lulaa-se ali o "Sargento Torres".
João Carlos Torres 6 o nome do rio, ijiio

nciidla A(|iicllii nlcunhii. Amigo insoimriivel do
1'alleeldo tenente Serra Puleherio, sccuiidoii-o
em Iodas as Mingroiiliis miibhiircus, occin-rldiis
uo (|iiali-iciiiiii) passado, t-om exilo coinjilcto c
completa impunidade, garantidos pelos 'M.Wi
coutos das villa*. prolelarliis,

Ni, noite de II dc novembro do ultimo anuo
do «iiinllienulo, véspera dc assumir o Ur. Weu»
ceslao Hraz a direcção do Estado, estalou o
coufliclo no interior da confeitaria 1'ascboal,
linde o grupo Inigleo se bamiuelenvn, niuovol»
laudo os derradeiros inouivnlos dc poder c os
últimos coutos de réis,

Exalliulou todos pelas coniosns HbnçCcs, des-
encadeuu-se n borrasca já havia muito urina-
da, c cliòcarom»so as duas miillidõcs — a do
grupo dos chefiados pelo lenente Puleherio, de
um lado, o, tle outro, a du povo alacudo u li-
ros o giirriifadas.

O conflicto foi tremendo. Nn Assistência,
pnrn onde foi levado, falieceu o chefe do ban.
do sinislro.

No asplinlto dn rua, bem em frente a confel»
liiriti, inorrcii uni pequeno vendedor tlc jor-
uaes, José Silva, que teve o cranco varado poi
uma bala.

Como aulor dcsla morte fui nponlado c mais
tarde processado o "Sargento Torres". Du-
ninlc longos inezes andou cllc foragido, ale
que um dia os agentes dc policia o capturtiruui.
O processo pioseguiu. Hoje, foi cllc sentar-se
no banco dos réos, no Tribunal do Jury.

Insinuado o conselho dc sentença, foi a ses-
são iniciada. Leu o escrivão as peças do pro»
cesso, desde o iw-ncrilo policial nté A pronun-
cia do réo, pelo juiz que presidia o julga-
mento. , .

Depois, terminada esla lcilura, o promolor
publico usou da palavra c passou a fazer a nc-
cusução do ".Sargento Torres". Leu n prova
testemunhai, frisou depoimentos, referiu-se
nos suecessos dáqucllas noites tenebrosas e ler-
minou asseverando no conselho dc .sentença
que a autoria do réo rcsaltiiva dessas provas,
llagraule c iiisophismavelnicnle.

Quando o promotor publico terminou a sua
oração, foi manifestado desejo de serem ou-
vidas algumas testemunhas. __'._'•;

A primeira a scr ouvida foi o Sr. João José
dc Oliveira, sócio du coufciliiria, onde sc .des-
enrolou a tragédia. _

Interrogado pelo juiz, disse que nao tinha
visto cousa alguma. Houve confusão, muito
tiro-c elle não pódc preslar attenção u cousa
alguma. ,.,-,,

Náo sabia si o réo havia dado tiro, nem si
chegara até á porta. .

O juiz pondera-lhe que no suinniario tlc
culpa asseverara cm seu depoimento ter o réo
vindo alé uma das portas... Pedia, pois, cs-
clarcccssc esle ponto.

O Sr. João fica indignado. Nao podia ter
dito uma cousa destas, si não vira nada...

r-Mas o scnlior tissignou esse depoimento,
continua o juiz. Queira examinar a assignalu-
rã. Reconheco-a como sua?

O Sr. João examina rapidamente a assi-
giialuiii c exclama: .

-—A assignatura c minha; mas cu nao disse
nada disto... .

O advogado do rco lambem o interroga,
Fcrgiinla-ílic si os tiros disparados pelo povo,
tlc fora para o interior da confeitaria, prece-
deram aos «pie foram dispnratlos dahi pnra Ia.

O Sr. João começa:
•—Arrumaram umas pedras....
—O senhor responda á pergunta tal qual

foi ella feita, observa o juiz. Ninguém per-
guiilou si houve pedrada...

Então, n testemunha assevera ternunanle-
mente que não viu cousa alguma, que nao
sabe dc nada, pela confusão que houve.

Vieram outras testemunhas.
O guarda civil Álvaro Nogueira positiva que

viu o réo disparar a arma paru a rua duns
vezes. Um outro1 guarda, Joaquim Tavares,
chamado a depor, declara que não pôde ob-
seryar cousa alguma porque ficara guardando
a porta. , - ,

O advogado Dr. Scabrn Júnior pede ao juiz
chame a attenção dos jurados para a leslcmti-
nha. A seu respeito iria, nn defesa, fazer al-
gumas considerações, vislo que o que ella tle-
durava eslava cm desaccordo com o que depoz
na delegacia.

Ainda depoz um oulro empregado da con-
feitaria, que nâo tinha podido observar nc-
rihümn particularidade do conflicto, pela cou-
fusão; lida balburdia que houve no momento.

A ultima testemunha foi dispensada.. Nin-
guem a queria ouvir.

_ para que os que trabalhavam no jury des-
cansassem um pouco, o juiz Dr. Cosia Riiici-
ro suspendeu a sessão por alguns momentos.

Reaberta a sessão quarenta minutos depois,
começou a defesa do réo pela oração tio Sr.
Pedro Biirínmaqui.

O advogado procurou convencer o conselho
de jurados que nos autos não havia prova tlc
que o réo fosse o autor tln morte do nienov,
verificada em um conflicto temeroso, em que
ie tiroteavam dous grupos numerosos. Ana-
lysn os depoimentos das tesleinunlias no siim-
liiario dc culpa c as declarações que cilas pro-
prias prestaram ali no tribunal, fazcntlo-lhes
o cotejo. .. ,.

Desses depoimentos, diz, nao resulta n con-
viecão de que o. réo seja o aulor do assassi-
ítalo c, cm torno dc seu objeclivó, leee consi-
lierações longas, que á hora de encerrarmos
esla pagina ainda eram proferidas.

O do Entortar osftá saindo
«mo obra-ppinoa...

A commissão de finanças ..o Senado estát/s
reunida hoje e, como so vuv ver, tomou
deliberações du iirnmle imporlani-íii',,, cou-
formo o puiito dc visla ilu cada um.

Fnlou cm primeiro lognr o Sr, Alfredo
Ellis, «pio passou a dnr parecer sobre ns
eiueiidas nprcsonlndns no orçuuicnlo do Ex-
tcrlor, em ü" discussão. S. Ex, comoeou re*
slnbclccendo varias cinendiis que já tinham
sido rejeitadas pela cdmmlssao. E esla rc*
solvoii iipprovar us emendas: ercnntlo os (jun*
tro lognres du ministros residentes c sup*
prlmindo os quatro cargos dc primeiros sc*
crctnrlos que exercem os cargos de cucar-
rugndos de negócios nos lugares paru mulo,
foram creados os qualro lugares «lc minis-
tros residentes; aiigmciilanilo n vcrha parn
aluguel dc cat.it paru o consulado do Porto
para 1)2009j nutorlaniido o governo a ele-
var a categoria da nossa representação no .
estrangeiro, a titulo tio reciprocidade, na*
nações que elevarem sua representação nes-
lu capital, sem augmcnlo dc despesa; esta-i
bclccentlo a cgualdiule entre funcclonnrlo.'*
do corpo consular o diplomático, quando
obtiverem licença pnra vir no Brasil, o ele-
vnntlu n consulado simples o honorário tlu
Argel.

Depois disso a sessão foi suspensa, lendo
a eonimissao resolvido que sc podem apre»
sentar emendas ciu 2" discussão ao orçamen*
to da Agricultura.

*****

0 concurso para intendentes do
Exercito

Teria s.do annuilado ?
Constou huje no Ministério tia Oucrrify

que o general Llciilo Ribeiro havia aníiul*'
lado o ullimo concurso tle intendentes, tlc»
vido a certas irregularidades havidas nellc
nas 1» c 7.a regiões.

Não nos foi possível obtermos a confir*
inação de semelhante acto. •

mo**

Irregularidades na Escola da
Artífices da §. Paulo

;\'
O rosuUado do iaquoriío

vista do resultado do inquérito iiiaií-
dado proceder para apurar irregularidades
havidas na liscola tle Aprendizes Aríiíices.
do Eslr.do tlc S. Paulo, o Sr. ministro da
Agricultura assignou portarias rcpreliciideh»
tio o respectivo director João Evangelista'
Silveira tia Mottn c exonerando tio cargo
de éscripluráriò da mesma escola Üavid
Mortinier OÒtilárt.

_ro__aa«c-rcH«EiBBnBP-i
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âdeüa Marinho

EVSais um desfalque
no Thesouro

Eííipreiíejros e fornecedofl'es
da Oeste que recebiam em

duplicata
Soubemos esta tarde que lia Directoria da

Despesa Publica do Thesouro Nacional está
funccionantlo, sob o máximo sigillo, um in»
querito mandado ali proceder pelo Sr, minis-
tro da Fazenda.

Ha poucos dias vciu a scr conhecido mais
um importante desfalque que o Thesouro es-
lava spffrcntlo.

E' o caso que alguns empreiteiros e forncr
cedores tln E. de F. Oeste tlc Minas estavam
recebendo coulas em duplicata,

A quanlia paga pelo Thesouro, indevida-
mente, já subia a cerca dc 400:000?000.

Dizia-se que alguns desses pagamentos ha-
viam sido feitos nos Srs. João Alves de Oli-

_ m veira t.Lucas Proengj, .—:- -

No. crfrtieiro n. 136, tio cC-níiterio 'de São
Pedro de Maruliy de .Nictheroy, foi hoje
sepultada a senhorita Adclia Marinho tlc
Figueiredo, filha do Dr. Aleixo Murinlio
de Figueiredo, victima do lamentável des-
astre decorrido honteoi cm Magé.

A verificação do obilo foi feita pelo Dr.
Ferreira- de' Figueiredo, medico íc_isfa da
policia 'fluminense.

Muitas foram as pessoas que compareceram
ao enterramentò da inditosa moça.:

.. ; i j';'. .¦.— t. '«.«i»1 ... i i .

As grandes reformas
*B~___

Uma jníerpellação do Sr. Mau-
.'leio sobre a eleitoral

Finda a ordem do din, na Cimiara, o Sr,
deputado Maurício dc Lacerda, pediiidf» a pa-
lavra para uma explicação pessoal, solicitou
do relator da commissão de reforma eleito-
ral a gentileza dc definir o critério da lei vi-
gente, porquanto alguns entendem que é
censilario, ao passo que o orador entende
que é, constitucioiiaimciile, de suffragio uni-
versai.

Accresce ainda, diz S. Ex., nãp serem con-
c.ordes os juizes de alistamento sobre o"quantum" da renda e a sua prova; cx-
éluiiido íimiios na exigência da prova os em-
pregados no comnicrcio, os operários das of-
ii.cinas, os colonos agrícolas c os domésticos.
A lei, a seu ver, admilte todo e qualquer
melo tlc prova, excepto a justificação, de
sorte que um atlcstado do patrão vale como
prova, processo este que, bom ou máo, consla
tln lei. Quanto A sornnja da renda o orador
6 dc opinião que toda c qualquer renda ou
profissão excluo a qualidade de mendigo,
unico que a lei quiz afaslar, como manda a
Constliuieão, das urnas.
.., .t. . ¦ '**•** t,

U4«. cadáver que apparece
A's 18 horas a policia do 23'' districto

teve communicação de :|iic na estação tleAii-
chicl.i apparcccra o cadáver dc um homem.
Para o local seguiu o commissario Coita

¦i JHum* V3i|u ijclurcger. t>j_i^o> - -— "^- —-i

A pequenez actual dos

stocks an.i.ia=nos na pre-

tensão de vestir este anno

metade do Rio de Janeiro

O STOCK BO
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e lítimenso
são

e os preços
SÍfflOSbaratss

-i F«ac9j?~
1)O tender ¦ 'Ceará

As autoridades superiores da Armada ti
vei-ani coirimunicaçfio dc que o tender (.ea
rá" eslá cm preparativos para deixar Spez
?;ia, uo dia 16 dc dezembro, com destino i
esta capital.

moo*

a pena de 30 dias
de prisão durante

mezes !
-.—-

E foi soiío por meio de
habeas-corpus

Em princípios do anno passado foi_ preso
e processado pela policia mineira João Ho-
mant-lli, como autor da introducçao cm cir-
ctilaçào tlc uma ccdula falsa.

No correr do processo, porém, ficou ave-
rigiiailo que o réo não havia agido, passando
a referida nota, com má fé, por isso que
tambem ficou provado ignorai' elle a falsi-
dade do dinheiro que deu cm pagamento dc
despesas feitas. . .

Attendcndo a esles faelos, o juiz federal
tle Bello I-Iorizonlc o condcinnou á pena de
um mcz tle prisão ccljular. Náo concordando
Romauelli com.esln condcmnaçao, appcllou
para o Supremo c constituiu aqui seu advo-
gado o Ur. Edmundo tle Miranda Jordão,

Chegando os autos da nppellação ao Su-
premo, o Dr. Miranda Jordão, examinando-
os, verificou que o réo fora condemnado ú
pena dc um mcz no dia 9 de agosto, do an-
no passado e até lioje se conservava preso
ua cadeia da cidade tle Pomba,-cm Minas.

llesolvcu, por isso, impetrar ao relator do
feito umn ordem de "habeas-corpus" cm fa-
vor dc seu constituinte nos próprios aulos
du nppellação,

E na sessão dc hoje, do Supremo, o rela-
tor, Sr, ministro Leoni Ramos, recebendo o
pedido, siibmcUeii-o ao Tribunal. O próprio
procurador geral da Republica, á visla de
tão grande illcgalidade, deu-lhe parecer fa-
voravej.

Assim, foi esle submcltiilo a julgamento e,
tiiianimemcnle, concedeu o Supremo o "lia-
beas-corpus" impetrado para o fim tlc ser o

A paciente poslo imiucdialameiile ein liberdade.

moveis
~^._, m_--jnare..CT;.<g;eaaxias_]EEta

A' VISTA E A PRASO
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RUA CHILE 31

.,_„._,;,c.ie
curam-se com Uroformina, poderoso dissol-í
vento de areias c cálculos de ácido uricó e
uralos. Deposito: Drogaria Gifioiii, rua 1" d(|
Março, 17,

Os mobiliários de nosso
fabrico podem ser imitados
mas nunca egualados.

Leandro Martins & C.'-
OURIVES, 30.-4.-43':

0UV109K, 93-95.

SORTEIOS
em 29

do cor tento,
i 1 lll1 IlilUL

Prêmios pagos:

ÜH
TTr7i«r».Ti--n«

FALLECSMEMTO
Sruno Lsourenço Numes

.(ANTIGO PONTO T1IEATUAL)
Falieceu hoje, ás 0 horas da manha",

o antigo ponto thcatral BRUNO LOU-
RliNÇO NUNES; por este motivo cou-
vida-se os parentes e amigos para
acompanharem os reslos mortacs, que
sairão da casa 11. 21) da rua General

Argollo, S, Cliristovão, ás 10 horas tle ania-
, uhã, para « cemitério de S. Eraueisco Xavier.
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LOTER A FEDERAL
TtoMimo ilo* prcmlo» Ua loteria «Ia Copllal

Federal, plano u. !I!I3, extinhldn l.oje:
4'.' ¦' 11  ¦. ¦ >.. ¦ 11««»¦ •
•I! 'II 1.1 .... n..... 1111••
17'11)7, ¦ •, , 111. •
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Deram hojei
Antigo 
Mndi'1'ili
Rio 
Salleodú ¦ 

Pará amanhã:
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10:01108000
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9'iOOOÍOOO
1 iOIIII-íOOO
J tO«li)9000
1 lOUOíOOO

nnoíooii
fioo-íiinu
5001000
6ÜUÍU00

Hurro
Cume lio
Cachorro

Cavallo

*U\ ML ¦*!&»
503 582

O Liopes
F/nuonrda a lorluiiii iiiui. rnimla nas loterias o oflc*

itct imiioiei vniiiupuii* :io publico. „„..:,„" 
uiiii maiili, rua uuvlilor 151 - Fllljes "Ouvido

1hl QuluuiJa, 7U; fiiiiioiio doMarço.M U lituuioue
K.,, w; GoncrAl cà'nwni, auít. - S. l'auloi rua ijulimi
•ue Novembro, 61).

Francisco Alves Kabello
ÜAttltA UO 1'IHAHY

Miiiiiiiina ltabcllo dc Mesquita, Al-
ff bcrlo Alves Habello, João Alves Hn-

m$Ê bcllo, suu c*-posa e filhos; José Alvo;
VT Hnbello e sua esposo, Julia Hnbcllo

J5 Hnrbosn e lilhos, lillsn ltabcllo Dias,
dJt Leouor Itnbcllo Heis, Maria Habello
Teixeira, Adelaide ltabcllo Moraes, Josó Hn-
«tistn Linhares c filhos, Ccsnr Augusto Tc»
xoirn. Augusto Josá dos Heis o filhos, td-
inundo de Morais e filha c José Alves do
Nascimento Dias e filhos agradecem u todas
as pessoas «pie ncompnhharnm o enterro de
seu Inolvidnvcl esposo, pae, sogro c ave*
FRANCISCO ALVES KABELLO e de novo as
convidam a assistirem ás missas que serão cc-
lébrndas por alma do mesmo finado, terça-
feira, 28 do corrente", ás 9 horas na eapella
«le S. Beiiedletò, da Barra do Pirnby. Por
esle acto de religião se confessam, anlcci-
padaiiionte, gratos.

Viuva Adriano <ic Mello
(1'iincliita)

Adelaide dc Mello, Amélia de Mello,
tf Erncstinn dc Mello Ü. Castro, Fran-

•Cg*-» cisca de M. Chagas I.citc, suas filhas,
11 Dr. Chagas Leite, seu genro, Francis-
I .-.i de Paíiln Pereira' Renato da Ga-

tmCjm ma Castro, Nilzn «le Mello Pereira,
seus nclos agradecem peiihòrados a todos
cine os acomiianlinrahi cm sua inimensn dor
nela Irreparável perda de sua adorada c santa
mfiei sogra c avó D. FRANC1SCA UA SILVA
MELLO, e de novo ns convidam para assis-
tira inissa dc 7" din quc mandain celebrar,
no nltar-mór da matriz da Glorln (largo do
"Machado), amanhã, terça-feira, 28 do correu-
te á-i !) i '- horas.

BEanocl Lopes de Carvalho
Berhárdíiio, Daniel & ('.., proprlc-

tnrios da Confeitaria Pasehoal, ninda
compungidos pela perda de seu amigo
c ex-socio MANOEL LOPES DE CAH-
VALHO, mandam celebrar amanhã, 28
do corrente, ás 9 horas dn manhã, nn

egreja da Candelária, uma missa pelo anni-
vérsnrio do seu fallecimento. Para esse neto
convidam os seus amigos e parentes do fal-
lecidp, e pelo seu comparecimento antecipa-
uaincnte sc confessam gratos.

Barão tle São Joaquim
Barònezn de S. Joaquim, Rita de

Cássia Bernardes Dantas, Edunrdo
Dantas, senhora e filhas, José Dantas
c senhora, participam o fallecimento,
cm Petropolis, de seu idolatrado cs-

poso, irmão e tio o BARÃO DE S.
JOAQUIM e convidam os parentes e amigos
para" acompanharem os seus restos mortaes
para o cemitério de S. Francisco de Paula,
saindo o feretro da estação da Prnia For-
niosn, amanhã, ás 9 horas dn manhã.

Joaquina Rodrigues For-
liiosinho

(Fallecida cm Portugal
¦- Adelaide Pnes Formosinho, Mercc-
W «les Formosinho Guimarães e seu es-

-MS***} poso, mandain celebrar umn missa~T 
por alma de sua estimada sogra e

I avó, quarta-feira, 29 do corrente, As 9
A horas, nn egreja de S. Francisco de
Paula, agradecendo desde já a quem compa-
rècer a esse piedoso neto,

Anlonio Luiz dos Sanios
(FALLECIDO EM PORTUGAL)

Suas cunhadas e sobrinhos coiivi-
dam as pessoas «le sua iimisade e do
finado para assistirem á missa do 30"
dia do seu fallecimento, que fazem cc-
lebriir amanhã, 28 do corrente, As 9
horas, na egreja de N. S, da Salctte,

em Catumhy; desde já se confessam agrade-
eidos n quem com parecei* a esse aclo de ca-
ridade.

Visconde de Ycijya Cabra!
A viscondessn ile Veiga Cabral, fi-

lhos, genros e nora, na impossibilidá-
de de se dirigirem a todos que se di-
nnrain lhes enviai* condolências pelo
doloroso passamento de seu querido
esposo, pae e sogro, o fazem por cs-

meio, confessando-se penhóradamentò
agradecidos,

Tenenlc-coroncl José Inno-
-2e*ic io de Miranda

A faniilia faz celebrar amanhã, ter-
çn-feira, 28, a missa do 1o anni versa:
rio por alma do seu idolatrado chefe,
iin egreja da Cruz dos ..Militares, ás
I) 1 2 horas.

âilitàl. appar-se-ai!
tá ¦

Já foi encontrado e recolhido preso a
íodale/.a do São João o segundo tenente
Roberto Nogueira, que, como já noticia-
mos, não se apresentara ao commando dá
quinta região, conforme determinação des-
te, para dizer o motivo por qne nflo embar-
cara com destino ao seu batalhão.

Este tenente seguirá no primeiro vapor
para o Estado do Paraná, em cuja guar-
nição vae servir.

«*«> «¦

Dfl;. (iODOY- _Consultorlo: rua Sete"de Setembro n. 90, das
2 ás 4. Resid.: rua Machado de Assis n. 33.
Cattete.-
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AS MISÉRIAS DA POLÍTICA

0 PREFÊÍTO
e o sobrinho
tmm¦**Z3SE555T,—

Elevando o Dr. Azevedo Sodré «o» pluu»
culos O Imparcial o chamo., de "ove que voa
no cio", homem fino, IntcllltfcnU*, rico, su-
perlor, nome, desde moço, em destaque na so-
íledude. gnlgndor, pelos seus meritps, «los pos-
to» mnis evidente», flos cargos mnis honrosos,
dns posições mnis cublçadas,membro dns mi-
eledados sclentlflcns mnl* Illustre», medico
onrliiüecidõ eom n sua clinica. Bem empobre-
cer ninguém; professor Conquistador d» nu-
rcoln de sábio — (iuo o «llgn o plagiado liou-
veret — o preparador, com ns suns llçues, «c
novos subios, eom grande ufiniia uma o pnii
e... si mais mundo houvera In chegam. Iv,
como contrhsle frlsante, o órgão dn rua «Ia
Oiiitiiiidn classificou o nliuixo nssigiiado «le
-apo, n viver no chão, tuupelrn, null dnde
geiciillflcn, gordo, vencido lielo ódio, domi-
nado nela maldade, cxternacúes essas que pro-
fundamento pcnliorndo daqui agradeço.

Lembrada n jryrnndoln de foguetes elogiosos
«inclinada em louvor do cx-direetor d O be-
enlo, nas coliiinnns da referida folha iiintutl-
nn qualificado de figura illumlnnda pelo mnis
ardente patriotismo, com intenções sempre as
nitiis puras, exemplo admirável de honcsllun-
dc pessoal e profisslonul, incnpaz de ceder "

Ini, apezar da voz uo sangue, «i«i.imiu «u....-
tonar o poleiro da Prefeitura, deixara dc ser
i •'ave que voa no eco" para como uni sim-
des balraehio coaxar cá por baixo, onde vive

0 conimercio de frutas
com a Argentina

O Sr, ministro da Fazenda, respondendo
« uma requisição da Câmara, enviou hoje
aquella casa do Congresso um curioso map-
pa, elaborado pela Directoria de Estatística
Commercial, relativo ao nosso commercio' 
cíe frutas com a Argentina. Estes dados
foram publicados ha dias, em um parecer
itio Sr; senador Leopoldo de. BuUjüít%jobre,
íd orçamento da receita;

ml e nronssiouni, incnpaz uu vem-i- n
lentneòes, podendo diminuir sua Independeu-
cia ou de tolerar promiscuidades rcp.elllaas
pelo seu caracter, typo de limpidez de con-
sciencia, n servir de exemplo, O Imparcial
confessou que os elogios formulados nao e.\-
priinlnm os sentimentos dn redaccuo, nllcgan-
do que os cncoinios são ali fabricados a pedi-
do c fazendo sentir que as palavras elogiosas
naquclla oceasinò escriptas sigiiiticuvam o
contentamento do pessoal por ver dcsníipnrc-
eldn a tenda de trabalho dc um confrade.

Sirva a confissão pnrn vnlorisar ns phrases
cneomlastlens daquelle estupendo jornal.snj-
bn o Ur. Weiiccsliio lírnz que quando nnquel-
Ias columiins o apontam como eminente e>ta-
dista, extraordinário republico, conspicuo nu-
iniiiistrndor, honrado chefo»dn Niicao,.cqncer-
tador das nossas finanças, plantador das ver-
dadeiras normas ndminlslrntivns, tudo isso o
lorota, tudo é patranha. Rcprçsçnln o agra-
deeimcnlo do jornalista Macedo pela sua sa-
gração como deputado c traduz um aviso para
o próximo reconhecimento. Ao contrario,
descerá do pedestal da sua grandeza para o
chão da insignificaneia. E quanto ao Ur. So-
dre, apezar da voz do sangue, quando iibnn-
doiinr n noleiio da Prcfeitum, deixara dc ser
a
pie
'l 

Entre^outras eousas interessantes ditas pelo
O Imparcial, figura a de quc O Século, du-
rante os seus dez annos de existência, atacou
o Sr. Nilo Pcçanha, para servir o Sr. Miguel
de Carvalho. Foi original esse serviço. Fun-
dado em agosto de 1900, o vespertino encon-
trou aquelle político na governança do lvsta-
do do Hio. Com a independência do seu pro-
nuncinmcnto examinou a sua passagem pelo
poder, verberando o3 actos censuráveis. Ue-
pois, quando elle, por morte do Sr. Affonso
Pcnna, subiu á presidência da Itepublica,
abriu tenaz campanha contra o seu governo,
além de outros motivos pela sua transforma-
cão em instrumento da candidatura Hermes.
Passaram-se os tempos, dão-se metamorphoses
no mundo político, o Sr. Mio Pccanha briga
eom o Sr. Oliveira Botelho, faz-se candidato
â sua suecessão e bate ás portas do Supremo
Tribunal Federal solicitando garantias para o
seu direito, que considerava ameaçado. A mais
alta corporação judiciaria do Brasil concede
em seu favor uma ordem de "habeas-corpus .
O actual chefe da Nação, sem a coragem do
marechal, para avançar de botas e esporas
contra a alta magistratura, entrou a manifes-
tar indecisões, ora arvorado em subdito da lei,
respeitador das decisões dos egrégios magis-
Irados, ora fantasiado de defensor da hanuo-
nia independência c equipolencia dos pode-
les. oppondo-se á dictadura togada. Foi nessa
occasião que O Século teve o seu mais eleva-
do gesto de nobreza e a mais nítida compre-
hensãò da nia missão uo jornalismo. Cone-
rente com o seu passado, com a preeonisaçao
da obediência ás deliberações da justiça,
qualquer que fosse o seu sentido, publicou uni
enérgico artigo contra o Sr. Nilo Pcçanha,
enumerando-lhe os erros, os defeitos, os con-
demnavels processos de politicante,* mas eu-
tendendo que o "veredictum" dos juizes, mes-
mo aproveitando a uma figura naqucllas con-
dieões, devia ser obedecido. L na campanha
fervente então travada, ninguém mais energi-
comente combateu em seu favor que o humil-
de rabiscador dos presentes períodos. _

Era o momenlo decisivo da política flumi-
nense. De um lado o Sr. Nilo Peçanha, a prc-
tender a curul presidencial da terra de Silva
Jardim. De outro, o Sr. Feliciano Sodré jul-
gando-se eleito e preparado para governar.
Com o ultimo se achava o Dr. Miguel de Car-
valho, com os seus correligionários e amigo.*.
ri victoria do antagonista do Sr. Nilo repre-
sentava naquella hora a maior aspiração do
partido miguelista. Combato essa pretenção,
advogo a ascensão do Sr. Pcçanha, registo
com isenção o seu triumpho, e segundo O Im-
parcial esteve O Scculo ao serviço do Dr. Mi-
güel de Carvalho. ,

Terminada a festnnça, o cidadão Macedo,
que também havia defendido a causa nilista,
foi buscar o prêmio de sua dedicação com a
inclusão de seu nome na chapa da represen-
tação federal. Eu não recebi nem receberin
qualquer favor e quando o .governo fluminen-
sc, passados mezes, resolveu lavrar para um
dos cargos do Estado a nomeação do corres-
pondeute, em Nictheroy, do meu vespertino,
O Século na véspera da elaboração do decre-
to, declarava que com grande pezar se via
privado, por aquelle motivo, da importante e
inesquecível labuta do seu dedicado e operoso
auxiliar. . ,

E agora, dados hoje pelo O Imparcial como
"blague" os ataques dirigidos á minha pes-
soa. eom o fito de distrnhir a attençãp, para
interromper a sova no governador da cidade,
só me resta, atirando ás ortigas o pungente,
doloroso, triste, tristíssimo estratagema do
sobrinho jornalista, proseguir na escalpella-
ção das trauquibernlas do tio prefeito.

fíricio Filho
««?fc-

f.lwllli-c€Especialista das
s do nariz,

e ouvidos.
nígúavitíia.
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Uma luta entre dous
jornaleiros

Ambos ierldos
Por questões sem importância, desavieraní-

se os vendedores dc jornaes 
"Avelino Alves

da Silva, portuguez, com 19 annos, residente
á rua do Carmo e Manoel Vicente, também
rjórtuguez, com' a mesma edade e residente
á rua Evaristo da Veiga n. 16. Na praia
de Santa Luzia, entraram em luta, saindo
o segundo ferido por duas navalhadas e
o primeiro a socos,

A policia do 5° districto tomou as pre-
cisas providencias.

•Stm**

USAR
iim fogão «Bertai c ter uma cozinha assea-
da. 141 Uruguayana.' '-' » mv*t ¦

íí »

Do consulado geral da Itália recebemos
hoje um volume de "La Querra", de selem-
bro ultimo, contendo amplas informações so-
bre a batalha de Gorizia, illustradn com ex-
cellcntes e nítidas gravuras — estas, uma es-
colha feita na collecção pholographica do
Commando Supremo do Exercito italiano.
"La Guerra'! è edição da casa Fratclll ire-
ves, de Milão.

Os concertos do maestro
Elpidio Pereira e da S. C.

Symphonicos
O mntitro Elpidio Pereira, quê ho, pouco

rffrttsou dn Europa, «té ondo fôru, às es-
peniM dn União, fazer os estudos musieacs
do que Hindu tinha ueeessldsde, pnrn « ter»
mluncito dn sun obra lyrica, iniciado, niimii
viagem anterior ao Velho .Minuto, por conto

do Maranhão, seu Es»
tado natal, rcnli&n
amanha, as 'ia \'i lio»
ras, no Theatro Muni»
elpnl, um grande con»
certa em nomcnagi-m
uo Congresso Nnclo-
nal, com o «•«incurso
«In senhorita Mnrlettu
Hezerrn c dos Srs.Fre-
dorico Nascimento Fl»
Iho e Alberto (iuiiiin-
rAcs. U progriiminu
desse coneurto,] eom
grande orchestra soli n
regencln «Io maestro
Elpidio Per»Ira, com-
pletn-so eom. ns sc-
guintcs prodiicçõcs:"Avisão do .1 on n n a
d'.\rc", poema sym-
)ihonlco de Paul VI-
dal; "Cnliibar", dra-
mu lyrico em .'I actos e
4 quadros, de Eng. c
Kd. Adeiils, 4* scena
do 1" nelo, e "Fniita-
sin","l,n:itorarV'l.'ma

¦' ^Hi

O maestro Elpidio
Pereira

serenata no Brasil". "Scberzzo", "Jau in
Nailine". "Sol poente'' e "Caliibar", 4» e ó*
scenns «lo '21' nelo, ilo maestro Elpiilio ÍPercI-
rn, e "Folonnlsc"', de Paul Vidnl. Abrindo e
encerrando esse programma com o nome dc
Paul Vidnl — declarn-o o maestro Elpidio Pc-'
reira — numa das paginas do folheto cm que
se encerra o mesmo programma — presta o
compositor pntriclo unia "modesta lionicna-
gem ao eminente mestre c n um «los mais no-
bres e mais perfeitos representantes dn. Eíco-
In Franceza. professor de composição no Con-
servalorio de Paris, antigo primeiro regente
dn orchestra da Opero; e actualmente. dire-
ctor dos estudos inusienes da Opera Cômica,
que com todo o interesse c carinho amparou
o meu "desideratum", niinistrundo-mc o seu
nlto saber t* a sua nolnvel competenciu, so-
breludo no estudo lyrico dramático cm que
me procurei espccialisnr".

A Sociedade de Concertos Symphonicos
renlisa no próximo sabbado, ás 10 horas, no
Municipal, mais uni excellente concerto, o pc-
nultimo dn serie deste anno. Do programma
respectivo,que foi bem organisado e cujos cn-
saios se apuram dia a dia, consta, entre ou-
Iras, essa bcllissima pagina de Verdi — "Sce-
nas napolitanas".

O concerto vocal e instrumeiital que se de-
via realisar hoje, As '21 horas, ua Associação
dos Empregados uo Commercio, organisado
pelo baixo patrício Sr. Mario Pinheiro, ficou
transferido para a próxima quinta-feira, ás
mesmas horas e no mesmo local.• mm* ¦

Limpador o polidor universal

TODA A PARTE

Amanha, churrasco ao Rio Grande
•trA Casa Assembléa, restaurante de primei*

ra ordem, tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem*
bléa, 7#. Proprietário, Oltom--*. Uom. "

0 caso do agente da Cen-
trai em Marianna.

Minas
Procurou A NOITE o Sr. Olivier de Ca-

margo, ex-agente da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil em Marianna, com quem na-
quella cidade mineira houve um incidente ao
qual nos referimos em telegrammas do, nos-
so correspondente, escrevendo-nos para cx-
plicar o mesmo incidente, o seguinte:"Sr. redactor r- Abalei-me da ex-eapital
mineira a vossa redacção para explicar io in-
cidente havido em Marianna, quando nli ser-
vi como agente interino da Central- do Bra-
sil, O vosso primeiro tclegrámma sobre o fa-
cto não exprime a verdade, porque o levan-
te dos populares dali teve por origem a af-
fixação de um aviso ao publico sobre o resta-
bclccimento dos trens nocturnos a Ouro Prc-
to. Autorisado pelos representantes do povo
em Marianna affirmo que ficou provado ali
que houve um mal entendido sobre ns sup-
postas criticas por mim feitas ao povo e seus
costumes. Todos os manifestantes em des-
agrado á minha pessoa estão arrependidos do
seu acto irreflectido. — De V. S., etc. — OI
vier de Camargo."

Um crime estupik
Varou o outro com duoo

boSao do rovolvor
Um crime estúpido, que terá tnlvci, Infeliz»

mente, um deseulnee trágico, asslgnalou a
mmlriigmln do hoje. Foi o explodir dos mAos
instlnctos de um sangulunrlo, um desses,con»

¦lAfmmmmW mWamW

O criminoso Mario Laranjeiras
tumazes desordeiros que não trepidam cm
matar pelo pretexto mais insignificante des-
te mundo,

A scena foi violenta c rápida, em dous sc-
Bundos, sem que ninguém a pudesse evitar.
A dous passos de distancia eslava um rondnn-
te. O estúpido crime desenrólou-se As Ires
horas da madrugada' na rua Hiacliuelo, pro-
ximo dos arcos de Santa Thereza.

Apontara áquclln hora, vindo do largo dn
Lapa, o automóvel n. 831, conduzido pelo"eliauffeur" Francisco Anlonio dc Oliveira,
Justamente Aquella altura da run do Hiachue-
lo um vulto acenou pnra que parasse. O nu-
lo parou. Era um freguez. (Juando este se
npproxiinou, o. "eliauffeur" do vchlculo re-
conheceu-o: era o contumaz desordeiro Ma-
rio Corria Laranjeiras. E Francisco Antônio
de Oliveira resolveu não o attender, porque
de uma outra vez Mario Corrêa Laranjeiras
não lhe havia pago unia corrida.

Não lhe sirvo. Yoeè é um "carona" —
disse o "chauffcur"'.

Mario Corrêa iideantou-se para entrar no
automóvel, insistentemente. O "chauffcur",
abandonou então a direeção do automóvel,
com o intuito de impedir que levasse a ter-
mo o seu intento.

Não sc approximc, bandido, retrucou o
desordeiro, e, acto continuo, sacou dc um le-
volver, desfechando o primeiro tiro, quc attin-
giu o alvo. Francisco Antônio avançou, con-
seguindo ainda atracar-se ao seu contendor,
que, descarregando novamente a arma, prós-
trou-o por terra.

O "eliauffeur" havia sido mortalmente fe-
rido.

Mario Laranjeiras, que reside A rua Tava-
res de SA n. 6, e se diz empregado no com-
mcrcio, tentou fugir, sendo então preso pelo
rondante, «pie era o guarda nocturno Augusto
Pinto da Silva, sendo levado para a delegacia
do 12° districto, onde foi autuado em fia-
granle.

Francisco Antônio, que é portuguez, casa-
do c conta 32 nnnos, depois de conveniente»
mente medicado pela Assistccia, foi removi-
do para a Santa Casa.

Não lia, no entanto, a menor esperança de
salvar da morte o desventurado "chauffcur".

i *«¦•»' i

Notas religiosas
»A*/**i¥i0i*0***i>0>*0**M>f*mmi )*"

8, Miguel • AlNHf
A Irmnudnde de 8. Miguel e Almas, <la

fregucii» de SanfAnna. celebrou hontem
com toda * pompa a festa do seu glorioso
ortgo,

A's 11 boras Uvu inicio a uilttn' solemne,
celebrada por monsenhor Antônio Alves l'er»
reira dos aautos, vigário geral do Arcebispo»
do, aeolytado por outro9 saccr«lotes, Ao Kvnn»
geího pregou o Itev, pnilre Kníiis de Lima,
que fe* o pnncgyrlco do glorioso santo,

No cOro dn egreja a Sclioln Cnntoriim San»
cta CeeilU', sob a direeção do Itcvmo, conego
Alphcu Lopes do Araujo, executou Importnn»
te progriiiiinin.

A' tarde saiu solemne procI*Mlo em quc to»
niaram parte varias nssoelnçiles religiosas dn
loeiilldiiile, entre as quaes o niulor do santo
festejado destuenva-se pelo primor com que
fora ornamentado.

Ao recolher a procissão houve "Te Ucuni"
solemne e benção do Santíssimo Sacrainen-
to, pregando nessa occtislÃo o Itev, conego .lu-
Hão Filguelrns, sendo euiitndo o "Te Deinn"
do Botttizzo, o "Salutarls", para altos teno-
ms, o "Tiintiim Ergo", de Uossl, c "Luudotc
Doinlnum", «Io 1'erosl.

¦ mtm* ¦

Chapéos modelos
Miiilaini.* i'uUM>.in prevliia a sua disllncla clientela

nue acabou uo tirar il.i Alfainlega os ultiiiiuri meililos
do 1'iuis que continua loinpra a vender peles preçosin.iii razoável!.

N*. Ii. — Os modelos nAo -Jo expostos nas vitrinas
paia não serem rcconlndos,
Rua Gonçalves Dias n. 29

m*m

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

¦ mm* ¦

Seis orpbães tie pae e
mãe

«Chico Maluco» jush-
fica seu nome de

guerra
Francisco Ferreira da Cosia & o nome de

um perigoso indivíduo quo açode pelas nl»
cunhas de "Chico Maluco" ou "Chico Sanla
Cusn", residindo á avenida Sete dc Setembro
n. 86, na villa Mnreehnl Hermes, em com-
panliia de sun amante Alice Nogueira.

Huro é o din que "Chico Maluco" não che-
ga cm sua casa embriagado, e deixa de es-
pnncnr sua companheira e tres filhos meno-
res dn mesma.

Hontem, no anoitecer, "Chico" entrou em
casa para jantar e eni lã chegando começou
a distribuir pancada a torto e a direito na
amante e filhos, quebrando louça, cadeiras
e atirando pratos e copos pela Janella.

Sua amante, iipnvoriulii, correu, carregando
os filhos c foi pedir providencias uo posto
policial da Villa, que fez comparecer a resi-
dencia de "Chico Maluco" duas praças que
o conduziram á delegacia do .'.í" districto,
onde sc acha preso.

Alice accus.i também seu amante de es-
plornl-n;

Está aberto inquérito.
i mmt* i

No Matadouro de Bsnu Crui

Abatidos bojei SU reze», ,V,» poréoj, H* taU
nelros e .17 vitellos,

Marchantes: Cândido lí. de Mello, \'i r. ¦• i
p.i Uurlseli & (',., .111 r.; A. McikIim tk C , OIU
r. o il e.; l.lma « Filhos, U7 c.. ;• p, o |ii v.;
Francisco V, Uoulnrt, nl r., VI p, a l'j \,;
João rimviitu de Abreu, IS r.; OllveiiM l|*m&oi
ft C, IÜS r., 1(1 p, e 1 v.; l)ii',ilio Tnvnnis, '-'«
r. 0 II v.; C. dos Itvtalhlstas, i r.; Portinho
& C.. 14 r.i lídgnr do Azevedo, 'IA r.i |*. |».
Ullveíru & C, 35 r.i Augusto M. tl-i Mottu, X)
r. e Kl o.; Ferniiiiiles & Marcondes, 0 p,; ,\ie»*-
xiiuilie V. Sobrinho, IU r. c 2 ;>., e Subnirj
•S C„ SU r. e 5 p.

Foram rojoltndosi 7 l I r., I j>., I c. e li v.
Fornm vendidos: 30 4,l r.,, com 0.'Jnu Uiloi,-<

e -IS fressurns de rezes,"Stueli": Cândido lí. de Mello, 'Ji)'J r.j |)„.
riscli ü C. 40; A. Mendes Si (!., 673j l.iinii,' <
«*i Filhos, ÜCU*. Frniieiseo V. Gouliut, 7.V>; C.M
dos Retaihlsths, 00; João Pimenta ue Abreu;"1 /
160; Oliveira Irmnos «*i C, 123) üaílllo T.iJ I
vares, 120| Portinho «1 C, 140: Editor «U* Azçi' 1
vedo, 2'J'J; F. P. Oliveira & C, 243| Augusto !
M. cia Mottn, 2U7; Alexandre V. Sobrinho, 172,'
t Sobreira v*i C, 210" Total, 3.9W.

No entreposto de S. Diogo

58 n
O ticin chegou ú hora.
Vendidos: 172 2.1 1« r

35 v.
Os preços foram os seguintes

a ÇBOOi porcos de líO.IO a l?lt)0; carneiros;
dc ífJCOO a 2$. e vitellos, ile ?000 íi tfOOO.

Nos ovinos vieram Incluídos Ires

re/.is, de

Nota
caprinos.

No matadouro da Penha
Abatidas imjc 17 rezes.

mão*-*-

nu in.i c.i ma
141. Uruguayana

DORMIR
< I3erta-> é prolongar a vida.

CANBlEO FOHEBHE

Diana Karrene

Quantia jA publicada
J, Nobrcga

Total

6005*200
5Í000

605*200

Do Sr. Ernesto Magalhães recebemos in-
teressantes amostras dc saquinhos para bon-
bons, de quc o mesmo senhor recebe en-

1 commcndas.

UMA FESTA ESCOLAR

Encerramento das aulas na escola
. ¦ . —. —— - —— ¦ -¦ ——¦ - ' ..^.i. .... ¦——.¦¦¦,¦¦,.-¦¦¦ ,..,.. i -_,. ,—...._, _ . . .,.¦'_ ___—__.—

Visconde de Ouro Prelo

recebo á a partir ile quinta-feira
NO

CINE PALAIS
as Senhoras Cariocas, a quem terá a

honra de apresentar-se, inter-
pretando

l'HU t1

f^*----****--*----,--------------^---------------**------'--------------'^-^^
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Lm flagrante da fesl'a : a distribuição de prêmios aos alumnos que mais st
distinguiram durante o anno lectivo

Foi uma interessante festa a quo sc rcalisou
hontem, á tarde, na Escola Modelo Visconde
de Ouro Preto, por motivo do encerramento do
anno lectivo.

Além de avaliado numero de famílias e ca-
vnlheiros estavam presentes o conde de Affon-
so Celso e Dr. Virgílio Várzea, inspector do
4o districto escolar.

O programma da festa foi iniciado com o
Hjimio á Bandeira, cantado pelos alumnos,
com acompanhamento da banda do regimento
de cavallaria da Brigada Policial. A seguir,
num bello improviso, Dr. Várzea refe-
riu-se á ausência do director da Instrucção,
quo não pudera comparecer, incumbiudo-o de
reprcscntal-o, dclcgando-lhe mnis a tarefa de
saudar, em seu nome, a memória do patrono
da Escola o visconde de Ouro Preto, o mais
completo dos estadistas, sinão o maior de quan-
tos tem dado o Brasil até o presente. Si se
quizesse fazer um parallclo eom a estatística
europén, só entre os grandes políticos dn pran-
çü Inglaterra e Itália seriam encontrados ho-
inèns de governo da sua tempera. Falou do vis-
conde dc Ouro Prétí jornalista, orador, parla-
mentar dizendo qua eÜo raramente estudava os
a£sump'tç-v ii» familiares lhe eram «lies j ré-1 presentes, sendo traeados novos brinde*.

feriu-se ainda ao historiador, no financista e
ao literato, que attingiu á linha dos mais con-
sagrados cstylistas.

O Dr. Várzea, depois de incitar a atlenção
ilas creanças para n vida modelar do patrono
da escola onde recebiam o ensino, terminou
com uma saudação ao conde de Affonso Celso,
um digno continuado** da vida do seu glorioso
pae. Seguiu-se a execução das demais parles do
programma assim organisado:

Discurso, pela aliimna Rnlh Mascarenhas;"Ao Brasil", poesia, por Edith S. de Brito;"D. Gallicismo", monólogo pelo alunino An-
tenio Braga; discurso, pela directora da escola,
D. Maria Luiza Desray; distribuição das me-
dalhas de prata e bronze, e dos diplomas; "O
footballer", cançoneta, por Antônio Braga;'•A Feminlsta",cançoneta,por Opbclin W, da Sil-
va; distribuição de prêmios; "A mais Jbclla",
poesia, por Idaliua Vasconcellos; "As pitadi-
iihns". cançoneta, pelos meninos Ophelin Sil-
va c Antônio Braga; Hymno Nacional, cantado
pelos nlumnos.

Antes de encerrar-se a.festa o conde de Af-
fonso Celso agradeceu as palavras do Dr, Var-
zea, havendo um "lunclr', que foi servido âOs

Os proprietários de .pane-
ma e a Saúde Publica
Os proprietários dos prédios das ruas Dr.

Nascimento Silva, '2$ de Agosto e Farine
Amoedo, em Ipanema, reclamam, por nosso
intermédio, contra a Ultimação, com a qual
ora os aíneaça a Directoria ile Saúde Publica,
para dar cumprimento ao artigo 141 do rc-
gulamento. Observam os reclamantes que
seus prédios foram construídos, tendo logo
as fossas para esgotar ns matérias fecaes e
águas, pois não havia, então, esgotos da City.
Concluídas nssim as obras, foi dado pelo en-
genheiro dn Prefeitura o "habite-se" regula-
mentar; e agorn, apparece a Saúde Publica
com o seu artigo 141, obrigando os proprie-
tarios a fazer novas fossas, acnrretando-lhes
assim novas despesas.

Aos Srs. prefeito e engenheiro do governo
junto á City entregaram hoje um abaixo as-
signado os proprietários de Ipanema, pediu-
do a rede geral de esgotos, a bem de seus
direitos e da saúde do.s habitantes.

1 •***• i

MISSAS

Rcsam-se amanhã as seguintes:
Coininendudor Manoel ThlngO Ferreira do.(

Rezende, ús !), na Candelária; Manoel da Silva-
Pedrosii, ús 9, na mesma; Roberto de Oliveira
Borges Filho, ús 9, nn mesma; D. Anua Mnrlii
Loureiro Chaves, ús 9 J|2, nn mesma; com- ,
mendador Manoel Ferreira de Rezende, ás IM
na mesma; coronel Januário Pinto dc Freitas,
ús 9, na Othedral de Nictheroy.; Ü. Maria Au-
gusta Pinheiro Malhciros, ás 9, há egreja dn, I
S. Francisco de Paula; Eusebio Fernandes du" j"
Silva Vianna, ús 10, na mesma; major Turiano
Sonres Louzndo, ús 9 112, na mesma; D. !'lii-
lomena Cnricllá, ús 8 1|2, na matrií do Engc-;,,*
nho Velho; Manoel Fernandes de Faria Ma- ¦
chndo, ús 9, na egreja de Nossa Senhor.i d.i
Piedade; em suffragio das almas dos Irmãos
da Veneravel Irmandade do Glorioso S. Urnz,"».,
ás 8 1 '2, no mosteiro de S. BentojRíiphael Cor- V
rèa Dias (Jacaré), ús 8 1 2. na malriz de Santa i
Anua; Marco Aurélio de Britto Abreu, ás 8 1'-',"
ua egreja do Divino Espirito Santo do Mímica- A
nã; Dr. NeiTal dc Gouvêa, ás 7 l|2, no con- '•]

vento da Lapa; tenente-coronel José [nnoceiu !
cio dc Miranda, ús 9 1|2, na Cru2 dos Milit.i- t
res; viuva Adriano de Mello (Pancliitn), ás
9 ]'2, na matriz du Gloria; Dr. Orvillc A. Der- ',
by, ús 9, na mesma; D. Ambrõsinn de Macedo
Costa (Bibi), ús 9, na matriz de 

"•*. 
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ENTERROS <

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Do»

mingos, filho de Emygdio Soares, praia de São
Christovão n. 21; Jacyra, filha de Antônio
Pampa, travessa das Partilha; n. 83; Aidn, •¦
filha de Paulina Adamo, run de S. Chrisluxá')
n. 352; Manoel Francisco dos-Santos. Santa;'
Casn da Misericórdia; Joaquim Alvares dc. jAzevedo Júnior, rua Pereira de Almeida n, 89;'. '
Maria Paulina Mafra de Carvalho, travessa
Dcrby-Club n. 27; Elisiario Fernandes da Cos»
ta. Smita Casa da Misericórdia; Maria il*A-
vila Gomes, rua Santa Luiza n. 31, Maracanã;
Alfredo de Almeida, Hospital S. Sebastião;
Esperança Carvalho, Santa Casa da Misericór-.Wl
dia; Naihaniel, filho dc Mariano Pereira Car-
valho rua S. Januário n. 217; Celestina do
Espirito Santo, Santa Casa da Misericórdia;,
Brasilino Procopio, Hospital S, Sebastião;
José da Costa Barreiros, rua Maxwell n; 74;
João, filho de Antônio Pereira da Silva, bou-
levard Vinte e Oito de Setembro u. *li;>; Cl.m-
diouor, filho de José Antônio Roda, .praia dd
S. Christovão n. 21; Octavio da Conceição",
rua Padre Miguclino n. 16; Esther, filha de
João Bernardo Pereira, praia dc S. Christo-
vão n. 597, casa VII; Didimo Bnptjsta, necro-
terio da policia; João, filho de Julia dos Heis j
Chrispim, rua Santo Henrique n, 138, casa X.

No cemitério de S. João Baptista: Clcniil- f
des Esteves Peixoto, rua Dêsèiiibárgádor Isi-
dro n. 131; Gertrudes. filha de Álvaro da Sil-
va, rua Chile n. 61; Carmen, fillia de Antônio
Almosara Norio, Maternidade do Rio de Ja-
peiro; Custodia Soares Vinagre,rua Silva Ma-'
noel n. 10, casa XIII; Carlos, filho de Antônio
Frnncisco Dutra, rua D. Anua n. C; Zaira, fi-
lha de Manoel de Oliveira Santos, rua lluy
Barbosa n. 168, casa XLI; César, filho de Do-
mingos Alonso, rua Ferreira Vianna n. 56,
casa IV.

No cemitério da Penitencia: Maria Joaqui-:
na Alves Laranjeira, rua Dr. Carmo Netto nu-
mero 231.

—Será iuhumado amanhã, no cemitério de
S. Francisco.Xavier, o Sr. Bruno Lpurenço
Nunes, antigo ponto de nossos theatros.

O feretro sairú ús 10 horas, da rua General
Argollo n. 200. i

—Também será inhumada amanhã, no cerni-
lerid de S. Francisco Xavier, Felistiiinn Con-
çalves, tendo logar o saimehto fúnebre ás 'J
íioras, da rua João Cardoso n. IS. í>,.

I *»*—¦»*¦ - 
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Os Drs, Gregoriò Garcia Seabra Júnior e
Adhcmar de Mello, advogados, mudaram 6
seu escriptorio para a run dos Ourives n. 38. :
Spbr. Teleph. Norle 2059.

¦ m*s> —•
ERNÊSJO SOUZA

Dyspepsiii. Mas digestões. In-
appelencia, enxaqueca, i>.i!|'ir.í
—tiiçòes. Fighilo. Intestinos—Jj

Primeiro de Março 1 i- j
i ao—¦ |

Guaranesia )
estomaqo, intestinos e coração.. ,
TOMÂE UM CAL/X AO «DEI-
TAK»e OUTRO ao LEVANTAR

.,.—-.——.. ;-^v.-
-**t—

Dr, Ed-j^ar Abraules'Tratamento dn
Tuberculosa

pelo Pneuniothorax —¦ Rua S. José Í06, ás !i
horas.-

¦ •*— ¦

QUEM PERDEU ?
Entregaram-nos hoje uma pequena meda-

lha com iniciaes e uma data, encontrada na
segunda-feira passada, na rua Dr. Dias da
Cruz, Esse objecto fica em nossa redacção á
disposição de quem o perdeu.»••-*•*- ' 

I)P Pnhflrfn Fraira cirurSiíio da Misericórdia. Opera-
Ul. ItUUlIIU 11 VilCÇoes,apparelli03 e vias uiinaiias

. H. Carioca, 20, sob. Tel. 5931 C.
-• —*r ¦

Mais um paraainacti-
vidade

Pediu reforma do serviço activo do Ex-
ercito o coronel da arma dc artilharia Ma-
noel Portilho Bentes.

 ¦ -m**> i . ¦

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
.as «mclçienças dos olhos, ouvidos
IrganU;.' tíoBÔÜt-ui d»i".l:á» 6 - A»

Especial
. niiriAéi„..„._„,

è aemblé» ¦« ff^

TDI-8A7
Deposito-

qaa?@aifia g®ê®b
Ainda complicações

ii-Ainda dá que falar o celebre assalto pri
cado por "Moleque Marinho", roubando õ eaj
pitalista Fortes em 140:000?000i Agora sui-S
gem nccüsações contra o Sr, Humberto Gal»
lotti, que alguns jornaes disseram ser fun»
ccionario dn Casa dc Detenção. Não é ver-'
dade, tanto assim que o Sr. coronel Meir.V
Lima, director daquelle estabelecimento, pa-'
vã evitar duvidas, officiou ao juiz da 4' Vai
ra e ao respectivo promotor, dizeud:.- uão sl-i*
o Sr. Gallotti seu subordinado.

Esteve em nossa redacção o Sr. Humbei'»
to Gallotti, contestando ser empregado dn".
Casa de Detenção, como disseram nlguus jor»
nacs, O Sr. Gallotti faz parte dó "Giòrnale"
d'Italia", nunca lendo sc envolvido em ca?
sos menos dignos.

Altribiic o Sr. Gallotti as aecusacões que
vem soffrendo ás perseguições dó Sr. Auto».
nio José Alves de Moraes, por não querer,
prestar declarações quc julga não verdadeij*,:
ras, em favor do capitalista Fortes. Quánt»,'
ao Sr. Gallotti prestar declarações falsas, aC.<
firma elle ser uma calumuia dos seus per-á
seguidores.

AOS INTERESSADOS
tS" Óptica cm grande escala, impoitrí»

ção directa, officina montada com appare-
lhos modernos para executar qualquer tra»
balho óptico. Gabinete eom iustallação ele»
ctrica para o exame de rèfracção, 20 ".'' do
desconto nas receitas dos Sr», médicos
oculistas, que forem executada, na CasíV

I Vieitas^ i rua da Quit.anda 9D.•

VA 1
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HELENA MAKOWSKA

<J|.|X.|.A-|<,E|HA

a bella sereia de olhos
verdes 110 romance de

paixão

ias
8R Kg

MR. GASTON MIGUEL
110 romance policial

MR. PINSON, DETECTO
5*

ODIO QUE RI... BBEjyíWWS
Habay. o protagonista da "A Fale na".

ARMAS FEMININAS Por Mlle. FABIENNE FABREGES
SO' NO ODEON

Da platéa
5

ANoile MundanaI Consultopio Medico
¦ ». 1 .. —•—

ASNl)'EI\SARIOS

l'iizCin iiiiiins amanhã:
Os Sr.t, Dr. Maurício Leitão da Gimlin, I),*.

Cícero IVniiii, Antônio Bento «lu Rocha Bus-
los, c.iplliln ( Alfredo Dia*, ilu Silva, Dr. An-
.m.iii_. i'inlii-ii'0 Machado, agente municipal;
Dr. .«.Imn-ão do.» Santos.

-•'•'az nnnos nmnnliã a Srtii. Alayde tle
Soüzu Figueiredo, filha «Io antigo conimissit-
j-io de policia Antônio dc Souza Figueiredo,
nn cxcrciclo ua Gavoii. '
'JÁSAMENTOS

Contrataram casamento Mllc. Erncstina «la
Silva Fernandes, filha do Sr. Manoel «la Sil-
va Fernandes, fiiriccioiiiirio das Obras Publi-
1 is, e o Sr. Edmundo .losé Eernuiidès.
VÁSCIMENTOS

0 Sr. Dr. Cnrlos Tuylor, secretario da lc-
(iaçãp brasileira em Madrid, o sua Exma. cs-
posa, I). Ormiiido Cavalcanti Tiiylor, tèm o
icu lar ciiri.ffiiccitlo com o nascimento da pri-inogenilii Carlota Maria. Ao casal Carlos Tay-
lor, aclualinentc na Hespanha, e aos Sr. cSra. Amaro Cnvalcanti, avós maternos 

'«le
Cartola Maria, tem sido enviados muitos te-lcgrnnimiis dc fcciiltaçücs.
WD AS DE PRATA

0 Sr. Dr; Horacio Magalhães Gomes, depu-
hiil.i liderai pelo Estado do Hio dc Janeiro,
c sua Exiiiii. esposa, D. Lucila Rocha Maga-
Jliãcs Gomes, coiiimcmorain amanhã as suas
lindas de prata. Para festejar este aconleci-
mento, celebrur-se-á ás 9 horas, na cnpcllado
Amparo, em 1'cti-opolis, uma missa cm acçãode gregas. Este aclo será abrilhantado pclnEscola dc Musica Sanla Cecília. A' noite ojvpi-esenla.iit,c fliiinincnse c sua senhora da-rão uniu recepção cm sua residência a ruaMonte Çasoros, naquella cidade. '
UEqEPfiõES .'í

A Sra; .loão Carneiro de Souza Bandeira,
poi- motivo da conclusão do curso cm direito
de seu filho Antônio, que acaba de obter ap-
provações distinetas cm todas as cadeiras do
!>" anno da Faculdade de Seiencias Jurídicas
e Sociaes, estará cm casa, amanhã, das 17 ásí!l horas, para receber as pessoas dc suas re-
lações que. a queiram cumprimentar,
CONFERÊNCIAS

Na llililiotlieoa Nacional realisa-se depois
dç amanliã, ás 20 1|2 horas, a conferência doDr. Souza Bandeira, que dissertará sobre oIhema: "O que foi o conselho dc Estado noImpério ej> que poderia ser na Republica"
IV/-7-.7Í.1/O.S'

; Tem obtido algumas melhoras no seu esta-«Io dç saude o Sr.eapitão-tcncnte Eugênio dallpsa Rib«*.«ro, que ha dins foi victima de uniacç.idenle n« Escola de Marinha, quando davaa sua aula de torpedo.
O enfermo continua a ser muito visitado.

VELAS ESCOLAS

CniHuiu o curso de direito na Faculdadede -ciências Jurídicas c Sociaes do Rio de .Ta-liçii-o o nosso estimado companheiro de re-«íacçuo Celestino Vasqucs dc Freitas, que poresse motivo tem recebido muitos cumpri-'ueiilos.
-Com approvação distineta concluiu o seucurso medico na nossa Faculdade de Mediei-

. lia o doutorando Francisco Perronj, Interno(lu Sanla Ousa dc Misericórdia, onde serve lia
.in annos com muita pi-oficencia.

Oleo para lamparina — AROMATOii
l.-llimn novidade americana!
jMiíi.s lirillin, muis duração, mnis barato 1
Knrontiíi-si- a vciiiln cm todos os armazéns.
Depositai-los gemes: Go tn PoreiruMiiin&!(!.

1%'L'A Dt) MOS A HIU BT. 05

NO IA — Mais uma vez lcmbramo. ..«*-inossos leitores «|uc as nossas prescripçõesmédicas tem o vulor de uma "indicação" cnao dc uma "receita". As pessoas «luc dcllasse servem devem fazel-as examinar cuidado-siimcnlo pelos pharmaeeúlicos, porque os cn-
«anos de typogrhphia são inevitáveis. Aindahontem, nn resposta a "P. A. T. I\ 1
Ç. I. O. (Ouro Preto)" saiu publicado "nce-
tona , cm vez dc- "aciona". O que vale í««íue essa substancia nem é empregada, si-«|uer, ein medicinal
-N.;0: R. M. A. I7"l. T. A. (Bello Ho-monte) —• As informações que mandou nãosao suffieicntes.
F. U. L. — Escreva mais claro,

,- .-¦ ,0'. M* Vi' .*' A* ¦-• s* - Cctrarlna,Café tostado uu 1 gr. Para 20 pílulas. Tome4 por din.
Ml .Ü'J'*„F* ~ Cosapriua 0,25 para umacápsula. N. 0. Tome ÍI por dia.
M. A. L. A. G. A. — Não é possivel con-lar essa historia aqui.

. s* ¦'• O. B. — O senhor é medico: nãoe/ Isso que pede está cm niuilos autores. Querdizer «pie a moça conservou parte dos cara-et ores masculinos qne, como o senhor sabeem certo período estão confusos com os fe».mininos. O tratamento pela ovarina faz com
que se uccehlncm o.s caracteres próprios deseu sexo. E bnsea-se nestas experiências dc
physiólpgia: castrando eobnyas dc ambos ossexos c injectando, em cada iun, extractos dc
glândulas do sexo opposto, ellas mudavam desexo.

C. 15. L. I. — E' caso para exame.
.). R. ,1. S. — Mas a senhora lem seu me-dico que lhe receita o ferro c quer saber dcnós si pôde fazer isto ou uquillo?
S. O. I,. R. A. C. — Não ha de que.M. I. N. A. S. — Ainda não. Adie por al-

guns mezes -o casamento.
Ç. O. N. S. U. E. L. Ò. — Methylarsi-

nato de sodio.l gr.,'Agua distill. 20 gr.i Co-inecc por seis é vá atS quinze gottas por din,
tm um pouco dc água; ás refeições. Depois
pare 10 dias. Recomece na mesma escala.

A. II. C. — Não é caso para jornal.G. I. S. A. — Dous conselhos: Io, munde
examinar o sangue; 2o miulc de clima. Vá
passar uns mezes em Buenos Aires, antes quevenha o calor (porque lá também fará muito
calor de aqui lia pouco).

A. A. M. M.. — Exame.
K. A. I. S. E. R. — Não sc pode res-

ponder.
Miss L. L. — Não é nada dc alarmante.

Tranqiiillise-se. Trata-se dc phenoiiieno natu-
ral que (lesappai-ccerá por si: sem remédio ai-
guin.

:L. P. C. Z. — Qual será a origem disso?
Não lin uma causa única.

J. R. R,;S. — Então, "Sanatório", ahi, é
um baiiTo?/..Des(-ulpe. Queira escrever-nos dc
iovo, dizendo quacs são os symptomas.

Mlle. F. A. N. N. Y. — Ncuronal, 50
cents,; Laclose, 30 cents.; EsscnJ-ia dc Ji-
mão, uma gottn. Paru uma cápsula. N, 10.
Tome 2 por dia.

W. W. M. —- Não deve deixar bruscamén-
te, dc vez. Mas é necessário deixnl-oi Vádimiiiuindo.

NOTICIAS
DeepréV.it hoje * rnmpinhU Carimba

Dá hojo seu iililmo ettpõelaculo itiiul n com»
luiijliia Scogiiiiinlglio.Ciiniiiiliu que pin-te uma»nlii. pnrn SAo Paulo. A "IroupoV, UnllHim
llcg|H)(le»»o dn iiohsii plnléi. niin umn ríclln
«nwfli «m lioiiipiiagcin iu» (enor üluioppl PKiJ
qulnl. Al««m dn «.viiipliuiiiu «|,i '•<» (iunrnuy".
Ií. f owhoilrn, o du «ren «lns "Patlincoi." e"líl Oullarrleo", pelo lenor Pnsquliil, «erflo
icprownlHilos iim m«lo dc ««mlu uniu dus opc
r6Ui "Amor dc itlhgt.ro"; "llclln Rlsctlc" •"Prlnccin dos dollni'»".
A fc-la de hoje no Cario* Gomei *

O cspcclmulii do hojo no Cnrlos Gomes í«Io mneilro liernnrdo Ferreira, direclor du or-ihrslrn Jn compnnliln do lidcn Thenlro doI.IsIhiii, >iue o dedico A Assoclncllo llcncíl-cn dos empregados de Ifnlcis. Ak*m de vn-rios números de vnrlcdndes, scrA icprcsenln»
dn a revisla "Diabo a quatro".
A opera popular no Repabllea

Já «5 sabido que graçns n uma ousndn lenta-
Jivn «os empresários José Loureiro e João deOliveira teremos breve umn liou rompa nli In
lyrlca n dnr-nos operas n-preços verdadeira-
nij-nlc populares. As localidades mnis vnran,frisas, camarotes c poltronas, custarão, aqiiõl-
cs 158 c eslas 39. IJssn "Iroupe" ilnliuiia cs-Ireani snbbado próximo no Republica.

O feitlval de Jayme Silva
Tivemos oceasião de niinunclar que a festa«je .Inymc Mlvn, o cnsnindor da compnnliln

«•«.••¦•¦cn Thentro de Lisboa, «5 nn proxlnmijuinta-fcira. Uma dns partes do progrnmuin
(lesse cspoctncutn será composta dn primeirarcprcscniiiçno do nproposito cm 2 quadros"Alma Porluguczn", dc Oetiivio Itnngel. mu-sien dc Felippe Duarte. E' estu a sua distri-
liuiçfio: o Minho, Mcdina dc Souza; o nraulo,
Saraii Medeiros; Portugal, Henrique Alves;
j'rança, .Tono Silvo; Inglãlcrri; Jnyine Silva;Italia, A. Costa; «ussio, A. Pereira.
"O Capitio Sui*nnn»\ no S. José

Dcspcdiiiilo-se hoje do publico do São Jo-
se a revista "Dá cá o pi", u companhia da-
qucllc. thcatro dá já amanhã a Interessante
operetn nacional "O capitão Suzannn", orl-
Kinal dc 3. Praxedes c musica dc Felippe
Duarte. Sobre n peça, que já foi ali rcprcr.cn-
tadn pcln extineta companhia, organisada
pelo netor Antônio de Souza, nada mais nos
resta dizer do que transcrever o que sobro
clln escrevemos na sua primeira representa-
çuo: "E* uma Interessante opereta da lavra
do ju conhecido cscriplor theatral J. Praxe-
des, cujos progressos se accentuam cadp vez
mais, deixando prever que cllc, cm breve, ot-
cupará nm dos primeiros logares entre os
nossos, aliás escassos, cultores do gênero. O"
capitão Suznnna" c uma peça Interessante,
bem urdida, repleta de trocadilhos c —- o queí mais Importante — tem graça âs pilhas, mui-
to sal c nenhuma pimenta. A opereta, a cujo
poema dá muito realce A musica que paracila escreveu o maestro Felippe Duarte, cslá
montada cpin muita decência". O seu «lesem-
penho, agora, confiado como esti aos molho-
res artistas da antiga companhia do São José,
deve ser magnífico e a peça terá a carreira vi-
ctoriosa que lhe está destinada.
. O aclor Carlos Abreu acaba de volta»
a companhia Christiuno dc Snuia, que se acha
actiinlmcntc no Rio Grande do Sul. Segunda-
feira passada clle estreou nessa "troupe" edm
a peça "O menino Ambrosio*', cm Pelotas.

 Espeetoculos para hoje: Republica,"Bella Risettc", etc; Recreio, "A duqueza «Io
Bal Tabarin"; Carlos Gomes, "Diabo a qn»lio"; Sao José, "Dá cá o pé"; Phcnix, "O l*.
rio"; Palace, illusionismo, miss Evita Enireb.

*****

LÂMPADAS DE 1|2 WATT
a 2$500

Companhia Nacional dc Electricidade
RUA DA QUITANDA, 40

*******

DR. NIÇOLÀU CIANCIO.

Morreu na Santa
Casa

Ao necrotério policial, foi recolhido hoje, o
cadáver dc Baptista da Silva, residente á rua
da Republica n. 34, victima hontem, dc um
desastre dc trem na estação do Meyer. Ba-
ptistu, depois de soccorrido pela Assistência,
foi recolhido á Santa Casa, onde veiu a falle-
cer esta madruguda.

¦ ****** i
Dp. Belmiro Valverde

Docente da Faculdade e da Academia de Me»dicina. Cuidados especiaes á pelle. Tratamento
aa lepra, syphilis o moléstias venereus.

Consultório: — Av. Gomes Freire, 09. das¦i -i-* 4 Telephone: 1202. Central.

ECZEMASéfci-idns cliroiiicas cúrauí-so com o I.UXIODIUM
* "*****•

"Alma Fuerte" vae serope-
rado na capital argentina
•BUENOS AIRES, 27 (A. A.) ~ O nota-

. vcl poeta nacional, Sr. Pedro Palácios, maisconhecido pelo seu pseudonymo de «AI-
ma Fuertcf», que sc acha gravemente cn-
teimo de uma nppcndicite, c que se acha-
va em tratamento na sua residência, cm¦Tolosa, província dc Buenos Aires, acaba
cie ser transportado para esta capital, c in-
ternado no hospital central da Assistência¦Publica, onde vae ser operado, e ali per-inrüicceiá sob os cuidados directos da Mu-
iiicipalidade. O illustrc poeta tem sido mui-
to visitado.

•— 1 ***** ¦-

Mil A ,V| •¦<! urro. impnlnnvid, pci-rume dolicinso.-JÍHI.M Ailliorc iiini? do que qunlquci- outro. 2S500Tlits porfumiii-íiis o n H1JA URUfiUAYANA, 00.
— -I"- •

"H Cigarra''
O ultimo numero da bella revista dc li-

teratura e aclualidades que é «A Cigarra»,
íúc São Paulo, o qual temos sob nossos
filhos; traz, como sempre, c além de uma
tfcouvértüre» bem trabalhada inaterialmen-
te, escolhido texto, prosa c versos, estes,
inéditos, de Amadeu Amaral, e nítidas gra-•furas.

Doenças do appareího dlqes-
(Ivo e do svsíema nervoso.—
Ralos X. — Dr. Renafo de Souza
Lopes; rua *S. íosé. *{9, de 2 ás 4.

1 ******* 1

Grande incêndio em Cor-
doba

BUENOS AIRES, 27 (A. A.) - Communi-
Cam de Coidoba que um incêndio destruiu¦ali, esta madrugada, a succursal da casa
JDatlV y 

"Chaves, 
desta capital. O fogo amea-

{a 
propagar-se aos prédios visinhos, ape-

ar dos grandes esforços empregados peloCorpo de Bombeiros para dominal-o. Os
jjprc-juizos são avultadissimos.

A policia apprehende
roubos

O Sr. Francisco Soto Mifíucz, proprietáriodo botequim dn rua do Cattete, esquina deDous dc Dezembro,- veiu declarar-uos que oembrulho que a policia appréhchdcu em sua
cnsn, conforme a noticia que A NOITE .publi-
cou 110 snbbado, embrulho (pie continha roupas
ilibadas, ali fora deixado, para guardai', ha
cerca dc quatro mezes, por um indivíduo fre-
ííucz da casa, mas cujo nome ignora.

O Sr. Soto Mijjucz, como a policia apurou
não compra nem esconde roubos.• ***** -

Dr. Melra de Vasconcellos - °CÜ,LIS™
Dns 2 íis A. 1/2— Tel. C. 2.200

1 ***** *

Um desertor'
A policia do 12° districto prendeu esta

tarde Bcnedicto Appolinario dos Santos, ac-
cusado dc actos libidinosos. Na delegacia
foi reconhecido Bencdicto como desertor da
Armada, sendo por Isso requisitada uma
escolta para lcval-o ao quartel da corpora-
ção a que pertence.

¦ •**•*¦ ¦

EXTINCÇÃO
— DE —

Todos os ínsectos
e colônias bactérias

com o
HYGIENICAL

Rua Uruguayana, n1o
Sobrado

***** i

Demissões na guardà-moria
da aduana de Pernambuco
'RECIFE, 27 (A. A.) - Por ordem do

governo foram demittidos quatorze remado-
res c dous patrões da guarda-mòria ida
Alfândega daqui

CHARUTOS

REGENTE
De Poock—Fracos e saborosos

¦—-¦—. ****** 1

Uma|via férrea entre Potosi
e Sucre

LA PAZ, 27. (A. A.) - O presidente da
Republica inaugurou hontem os trabalhos
de eonstrueção da estrada de ferro enfie
Potosi e Sucre.

******

\3B»^#

PERDEU-SE a caderneta n. 514 da secção
de depósitos populares do Banco da Proviii-
cia do Rio Grande do Sul.

Oorrlda»
( An i* hontem no l.t-thy-Clé

«lo mí.ni?n.,'p com °,^n .•,<- •"»-(<*•<•. «nr? toi
Ü.« 3.r,,,J0 «,''«'Ih,I<»ii«I — um «Ilu luinl»

iíh™?,Lw,*°,T "h vw,rMuH **° l>»*ili.v-(ilulicítlvcrnii) sombrias ». oIisciii-ak.
,.- n,!!!-4'1"'"1" m. dectfracndn sabia nn
Efcíííiriv? 'V"'*'"' 'l'!0 «leolillM doado loifo «Io

I aoo* Ti ?'}¦' r,",cl0\ im' *-,1HNl *m* «
^.., ... ,,N' v> 1'i-rajcorôor n obra, deixa»
~ 1 . ..'i'Vo T ° tlu**e Pr«»*«va a lauto
íüil » 8SSÍÍ0-1 dc m,° r,)l vl»,»l">a o cavallotiuiiio Suano, lio iiiiivu em que tomou parle.
iÜÍ.n i.'.i,• iS,!mo lK't0.'»' •,"i«l« n «sslBiin»
íi » • ,li,,,H,,"l,,m,e Profissional com que foi

***** .n.«° PMri'? ',ro«rc»-»« 0» «.««'Iro Jo-
«u2. i'P .,IB,,° lon-urom parle mais pare-ciam ilsoiih.is aprendizes, cxcrcllaiirio-sé nn«rlç do correr.,,
vSSm.!? cn""ft1f,,,m «"-"Prcsn n» corridas delyoni cllo c Vollalre, 110 ultimo parco, cm
US «ili.*" <,|M>í,as "n,0l,0«« Pnrn Rnudio dos
ma. viu. 1 ttl,0l,L',ro,n' VvonnoMe mancou imas, Vollalre ? Suo cousas do corridas,
,n« ir^SSíSSiS dn cas;n Aa* «PoMas não pos»um de 7317871, para Isso concorrendo os fa-
leiiIlMid,, cm f|m dc mez>

Football
America x Bania'

s..í:o.!ÍÍ!*mn"do °* sc,ls M-Hn-os jogos o a«ua victoria no campeonato aclual, o Ame»rica venceu lontem o Bangú, duc foi um
^,..seuis n,ais !,cri0í* coiicorrenlc». O jogo
2?uS&"8C' tno <|,K. rci",c,,a ao n,n'l««'.algui a cousn fraco. As linhas de aváiilciuc ambos os quadros, priucipalnicnte a dos•.isilanlos estiveram dub'1'as, pouco enérgicasO I..illll..nu-IS.

A.,o,im^ a,,in,"n americana teve surtos dcoiicrgia, ,0 nndo-sc-llic mesmo a sua prover-mal vontade de vencer.
..i.„".lír1,M!° ,,a,'u' ist0 foi «'«vido ú sua li-
,,.K,.Ie " iVC!í' scn,pre Incansável nos im-pulsos ç cuidmlosu no escorar o.s avanços doscontrários. O triângulo final dos locaes foi
?,'?^n,0-(,e.sc",,|'rc' ,s,° *. vigilante e co-i-'Jo»o, nno tendo jamais indecisões;«.orno dissemos, 1. linha dc avantes do
Hu,V„K„,)i"°.,evc ,V.,l-,U',n ¦ M,« tlassit« "«¦¦•-dade o dostresa. Nno combinaram nunca Osseus extremos, com o máo vicio das corri-
£&& 

tios.,ce»l,,os '«nfins c abertos, inulili-saram multas vezes a chance da sua linha.ao enves dc combinarem com os seus com-paiihciros de ala, preferiam os escapadasquasi sempre Iiíutlllsndas pelos halvcs ame-rica nos.
Também í preciso deixar palenlc que gran-nc parte da culpa coube aos halves. «me scprcoecupuram em demasia com a defesa es-laudo a cada momento misturados com osbacks.
Ainda os halves de ala cumpriram comac5?.10. P«rte «lo seu papel, marcando comsuiiiciencia as extremas americanas.I>os^ backs banguenses. só o direito merecemenção, pois o seu companheiro, além dc

çslnr hontem nada seguro nas rebatidas es-teve pouco corajoso. Foi clle próprio o cau-sodor do primeiro goal, pois, quando devia
%tcrccptar um passe, preferiu relrahir-se,.«Bstando a .ncção de Puslor, que foi ludi-«ríado, também, pelo «eu golpe de vista,¦^infere-se cm syntlicsc «me por justiça ao•America devia caber a victoria de hontem.como coube, embora pela vantagem de umpcnaltjp.

^| UMA 
FESTA SPORTIVA

No Villa Isabel
No dia 17 do próximo mez, como soe acon-tecer cm cada anno, o Villa Isabel .*calisa-

,ro uma festa sportiva prdmcttcdóra «Io me-¦llior enlhusiasmo c maior brilho. Segundodeterminação da directoria «lo Villa Isabela, mscr.ipçõcs para as diversas provas serão
gratuitas e adstriclas aos associados do;clubs filiados ú -Metropolitana.

Além disso, nas 1», 2" e 4» provas serãoadnuttidos somente tres associados dc cadaclub e na 5* dous apenas. A S» prova será«le inscripção livre, no acto da sua reali-saçao.
é O projecto do programma pira esta festae o seguinte:

1* prova -i- Imprcns» ~ Salto íe alturaem vara, intcr clubs — Príinio: medalhado prata.
,2*- prova — Deputado Macedo Soares —
.*>alto<dc altura livre, inter clubs — Prêmio:medalha de prata.

a» proya — Mme. Cliristianb Guimarães"7, «Corrida rasa, 100 metros, para meninasate 10 annos; inscripção livre — Prêmio:objecto de arte.
,4" prova — Liga Metropolitana de SportsAthletieos — Corrida rasa, 2.000 metros, in-ter clubs — Prêmio: medalha dc praia.5" prova — Taça Villa Isabel FootballClub Corrida rasa, 200 jardas, inter clubs-—. Prêmios: Taça Villa Isabel Football Clubao club e medalha de ouro ao sócio ven-cedor.
. Ç" prova — Dr. Lauro Muller — Campeo-nato Encerramento — inter club., da '2* di-visiio c o campeão da 3a divisão -- llcgula-mento do Torneio I.iitium — Prêmio: TaçaEncerramento ao club vencedor.

Villa Isabel F. C,
i Ko campo do Jardim Zoológico realisaram-
íeTiontem os seguintes jogos :

Tçam X do Villa versus X do America —
Neste ,iogo saiu vencedor o Villa, por 5 a ÍIu° team do V. I. versus .í" di« Smart

.'. ' ~ P V. I. venceu seu leal antago-nista por 4 a 2.
1 ¦ínfaí1,t,í,V* L versus infantil Bahia — Oinfantil V. I. venceu seu rival por 7 a 0.

JOSÉ' JUSTO.

Pelas associações
**************»»»»i*i¥ii,«-i(. mnnnAacji.T/1'"*»*»,^>,**<»l»MMMllMMMMMWMWWWW»A »"

Unllo da Família F.xplrltu do lirasil
Acln da 19" asscinbléii mensal dos delega-

dos das sociedades espiritas do lirasil, duiniu-
go, ÜO de novembro de Illll),

AN 15 horas, reunidos nu ruu Marquei! dcl.imlnil 11, 11, os delegiidiis de 117 sucleiliidcs
que jn iidlieririMu uo ft" Congresso Espirita
Universal, que scrA installado cm 28 de ugoslo
de 1020, o 8r. Manoel Gomes Vieira, delegado
do Grupo Tolerância e presidente ilu IH« us-
semblio, convidou a conunlssão du agrenilii-
ção Inserlplii sob o 11. II), Grupo Luz e Cini-
dade do Estado de Minas Gcracs, a dirigir ostrabalhos.

Assume a presidência o Sr. Flamlnio Hugo
dc Miranda, como delegado deste grupo, dc
accordo com o art. li do regimento.

Fui appi-ovadu a acta da 18" ássembléa, tle 211
dc outubro, foram discutidos diversos prole-elos c foi ain sancclonudiis as seguintes «lelibc-
iiições:

1.- Empossar o Sr. Manoel Gomes Vieira,
secretario geral adjunto, nu presente assem-
bica.

2.* Autorisur os delegados a visitar, em
nome du União, a todas ns sociedades espiri-
tas, mesmo us que ainda não Icnham sido ins-
criptas, paru testemunhar solidariedade fru-
terna 1.

A's 17 horas, foi designada a commissão da
Sociedade Amor c Caridade, do Estado do Hio
de Janeiro, 11 dirigir a 20" ássembléa, no do.
mingo 31 dc dezembro, e foram encerrados os
trabalhos.

******
GUARANÁ'

Poderoso f.)itifli*«iiti' do snngiio, regulador dns Iun-
ccões ortraniens : coração, flgadoj rins, cstonuigo, in-
tnstinos, Iraquozu dos òrg.los gmiitses e dn grande accà.
diiirclica. Iluicos depositários — ('.IIAIlU'1'AÍUA PAItA*—
llua do Ouvidor, 120 — llio

Chove abundantemente ria
Argentina

BUENOS AIRES, 27 (A. A.) — Desde
hontem voltaram a cair aqui abundantes
chuvas. O astrônomo Martin Oil anmincia ifor-
te calor e repelidas chuvas até o dia 2
dc dezembro, próximo.

Em poucas linhas
Ao,-xntlrex du delegacia do |» dlslriclo, foireco h do Jotif llciilo Pereira, residente í. ruuItttplrii n. 2111, por ler aggrcilldo com um no

¦ "J,'!"M' .V K.°" «"""J-nijl-ulro ilo li-iibulhu .losédu Silva liurbosa. Ambos crnm òporarlott douma fabrica du calçados A rua dn Nuniio.—A policia do II" dlslriclo leve ciinhcclnieii-
jo boje, pcln madrugada, dc (jus; un prnçn «Iallcpubliea, um conhecido desordeiro promoviaciiiiflictii. De facto, João Antônio dos San-
tos, cimlieridisslmii do cadastro policial, alirol preso offorcooildn aos seus delenlores for-•o resistência, tendo o ciiminissurio Vlctoí
Sido ferido cm um dos dedos.—O nacional de cftr preta com 18 aiiiios, sol-
lelro, Irabalhadiir, (juiiilino llnptislu, resldou-
ií' ,.,m* .''" ,u'l>'«bllea 11. 31, ua oslaçAii «Io
Oiiintliiii llocnyuva, «lumido, lioiilem, A noite,tomava o trem S V l)!l nn mesma estação,
aconteceu perder o ciiiillibrlo, cair o ficar coma perna dlivltn esmagada. «Quintino foi socor.rido pcln Assistência e recolheu-se A SnntnCnsn.

A policia do 20" dlslriclo teve conheci meu»to do facto.
--.Manoel Pereira de Lemos, quando, hon»

lein, a noile, atravessava a ciuieclin da estação
Augusto dc Vasconccllos, foi apiinluidi, por nm
trem, ficundn com uma das tostei Ias fructii-
radas.

Manoel, (pie é de côr preta, tem 3,*i annos, 6
Soltcirbj lavrador, foi medicado cm uma phar-inaaia local c recolheu-so ú sun residcnclii, na
mesmn estação,

A policia do 25° districto teve conhecimento
do facto,

—O operário Antônio dc Aguiar, residente-
á travessa Carlos Xavier 11. 1)9, em I). Clara,
quando, pela manhã, de hoje, concorlovo o te-
Unido «lc sua resldenéln, pelo interior dn mes-
ma, aconteceu cair dn eseiidii sobre uma la-
lha, «nicbriindo-a, ficando com enorme brecha,
na lesta.

Foi soccorrido pela Assistência e recolheu-so,
ít sita residência.

A policia do 23° soube do fado.—A' policia do 23" districto queixou-se Ma-
noel Peixoto de que os ladrões, por meio dò
nm buraco que fizeram nu parede, penetraramem sun residência, nn estação de Burros Filho*
e de lú roubaram 8*?:il)0 cm dinheiro c um icj
logio c corrente de metal branco.—A' policia do 20" districto qucíxou-sc An-
lonio Hcücudc Moreira, residente á rua I-àige-
nia 11. 28, no Encnnlndo «lc que filia roubado
cm roupas c vários objectos,

A policia prometteu agir.

SECÇÃO INEDITORIAL

O "TRUST" DOS FlbMS
Em resposta ao communicado da Cia. Cincmatograpliica Brasileira, publicado na«Secção Livre» do «O Estado de S. Paulo», em 19 do corrente.

A Cia. Cinemalographiea Brasileira acliu-
sc cm contr.idicçno evidente com a sua cir-
cular que determinou a convenção, quando
alfinna 110 «Iludido communicado que ella
não visou conjuntamente ús outras ciupre-
sns^ fornecedoras, de formar um "irust".

Evidentcmciilc, a Companhia esquece-se do
que escreveu, fingindo ignorar o -modo im-
perioso e categórico com que sc expressou na
sua famosa circular c as restricções iibsur-
das «pie pretendeu impor aos proprietários
dos cinemas, acerca da locação dos "films".
Ora, parece-nos que exigir destes o boycotla-
gc forçado da Empresa Staffa, em beneficio
próprio c prejuízo alheio, nao passa dc um
mero, vulgar e reles "trust"!...

Não nos demoraremos, comtudo, cm ócio-
sas discussões pliilòlogicás, sobre a signifi-
cação deste ou daquelle termo, desta 011 da-
quellu palavra, procurando escapar, por en-
tre us malhas da convenção, como faz a Cia.—ao juizo imparcial c sincero de toda a cias-
sc e do publico .em geral, e, portanto, tor-
namos a affirmar que "a entrevista conce-
dida pelo Sr. ,T. R. Staffa a lim jornal do
Rio de Janeiro foi levada a pretexto para,consoante -com as suas tradições — a Cia. Ci-
nomatographica Brasileira pudesse guerrearao seu concorrente, sem sc importar da de-
fesa da classe dos exhibidores; c, antes, em

se arvora o direito da tutela c defesa dl
nossa classe, na altitude em que houve poibem manter-se ante a ultima lei municipal «ii
Câmara de S. Paulo; pròhibiíidò a distribuição
dos impressos cihcmiítographicos, lei essa
que ella não só upprovqu, como ainda iiclior
ôtitros meios para qne não fosse rejeitada e
isto pcln simples facto de écohomlsar, mch«
salniente, de 5 a (i contos de réis, importan.
cia que despendia em tal gênero de reclamo
Não se importou a Companhia dos oulros,
pequenos exhibidores que, vivendo ita exclu-
si).- reclame, com a lei em questão viram os
seus espcctaculos pouco concorridos e, con-
sequenleinente, diminuídas as suas fontes de
receita.

E essn mesma Companhia que tanta alga-
zíirra eslá fazendo 110 Rio dc Janeiro, com
a entrevista do Sr. Staffa, o que fez ella
«mando se projectou 11 nova lei municipal
sobre os ciiiemntogrnplios de S. Puniu, e du
que maneira cila defendeu os interesses duclasse. Nada disse, nada fez, porque não lheconviiiba, porque, felizmente, os seus cinc-
mas se achavam, cm mói* parte, mais ou me»
nos, nas condições exigidas c, portanto, se<
riam os que menos soffreriam com a exe.
cução da nova lei.

Referindo-se, a excepcional Companhia Ci-nematògrapjiico Brasileira, no seu còirimühi-—*. .* "»i»*y5 v.v.;.,„.i,(lcD, K) .unes, ein 1 iieiiiuiujii-íipnica urasucira, nn seu communi-
prejuízo exclusivo destes, pois que a presença cado, a um fado oceorrido entre ella e •«
da -Empresa Staffa no mercado tem sempre Empresa Staffa, por causa dc um "film" êobrigado a Companhia á acquisieão de films precisamente, do "JòcUcy da Moi-tc" numbons e de melhor dualidade n nno i>n'<cft>>i.n .-issmiw, .1,, >•„!.•., ...nl ,.„„.:.i ¦'.. 

ferveja 
"Park Bier"

": Aíialysada no Laboratório Nacional deAijalj/ses, sob o n. 3.735, cm 9 dc setembro
W1916; é muito nutritiva, recommendada
pelos médicos ús pessoas fracas. Encontra-se
a -renda em todas as casas de 1» ordem. De-
\[fílaaà' Â™.s.a.,Tií,a.aenícs.n' .27, TelcPhone

m.698, Central. Rio de Janeiro!

(95) FOLHÈT-Tivi "

A COLIMNA INFERNÃT
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bons e de melhor qualidade, o que cessaria
por completo si a eliminação daquella se
tornasse cffectiva.

Para demonstrarmos como a Cia. Cinema-
tographica Brasileira tem sempre tentado
impor-se, para dominar, cogitando continua-
mente "trusts" e procurando todos os meios
para supprimir a concorrência "de toda c
qualquer empresa", lembraremos que essas
mesmas, que se acham colllgadas com a Cia.
Cincmatographica Brasileira, supportaram lu-
tas ..acerrimas e constantes e, sem falarmos
da Empresa Staffa, que foi combatida aliei*-
tameute, na oceasião cm que fundou a sua
Agencia, cm S. Paulo, citaremos a luta mo-
vida contra a Empresa Internacional, contra
a Cia. Cinemacolor, cuja morte anceiava e de-
sejava obter, abrindo a dous passos dò de-
posito desta, um próprio; A Competidora,
que fornecia "films" a preços baixíssimos eirrisórios; contra^ a Agencia BIum & Sestini;
contra a Empresa Fox-Film, a quem iriipòz
as mesmas condições que procura obter com
a Empresa Staffa; contra a Empresa Univer-
sal, com a qual acabou por alliar-sc, tendo
alugado toda á sua producção; e ultiniamcn-
te, é questão «le poucos dias — contra a Em-
presa 0'Luxo-FiIms, impondo a todos os ex-
hibidores de não manter relações com esta
o ameaçando, de ante-mão, a liga que ora
sc effcctua contra a Empresa Staffa!...

Diz <a Cia. Cincmatographica Brasileira
que o motivo determinante «lo "trust" (par-don, da Convenção) foi o dc defender a das-
se dos ciiicmatographistas contra as leis 11111-
nicipaes do Rio (lc Janeiro. Isso coiistitue
uma falsidade, pois; nunca a Companhia as-
sumiu outra attitudc a não ser aquella quelhe reclamam os próprios interesses c o dc-
sejo de manter útil certo predomínio sobre
as outras empresas fornecedoras. A provatemol-a flagrante e em pleno contraste com

o que affirma essa impagável Companhia que

assomo de raiva mal contida, arremete cou-
tra esta.ultima, dando a entender que, além
da pressão commercial, cila teve ainda "6
vexame de ver o mesmo "film" exliibidò pe-Io concorrente, a toqiics de latas de liero-zene". — A suave Companhia esquece quefoi cila mesma a causadora desse iiiconvcnien-
te, aliás merecidissimò, c nada mais aclean-
taremos a respeito.

Com uma leviandade sem nome,-affirma aCompanhia Çiiidmhlògraphica Brasileira qnea's signatárias «Io "trust" visaram também
auxiliar aos cincmatogi-apliislas, fornecendo-
llics pi-ograminas sem aiigriicntó de preço; do
que absolutamente ellas não trataram qiiãn-do dirigiram aos seus exhibidores a famosa
circular que nenhum aceno fazia a respeito oisto pelo simples facto que, a começar pela
própria Companhia; esta sc acha na impôs-
sibilidade de manter, semelhante promessa,em virtude dos diversos contratos de loca-
ção estipulados com alguns cineiliatògraphis-
tas, contratos esses que ella deve forçosa-
mente respeitar.

Respondendo também a oulras nllegações,
como a de não ter ainda diminuído a sua i'íri-
poftãçãò de "films", precisamos dizer quecila importa em tão pequena quantidade que,liequcntementc, se vê forçada a recorrei- .1outras empresas da praça, para completar creforçar os programnias dc seus cinemas, fa.
cto esse que prejudicou c continua a prejü.(liçar aos outros exhibidores que. vivem dós-
sas mesmas empresas c encontram ha insa-
ciavel Companhia um forte concorrente que,a cada passo, faz prevalecer a sua opinião ua
distribuição c locação dos "films".

(Co/ifl'i(c amanhã.)
Pela commissão:
Giovanni Caruggi.

(Do "Estado de S. Paulo", de 2ü dc 110-
vembro dc l!)l(i).

Emocionante romance da actua- |~ 2f PARTE
• lidade, de Gaston Lerouxl» f

'See*
A terrível aventura

l-H
"...Ora, aconteceu que esses senhores e sc-

nhoras, obedecendo a ordens súbitas e desen-
contradas, deixaram-se ficar cm casa no pro-
prio momento em que se dispunham a sair
em procissão... Perfeitamente 1 deixaram o
eqüestre Guilherme esperar cm vão no seu
isolamento da Esplanade... Isolado? Isola-
do? Isolado?... Nao! clle não estava só!...
Tinha a companhia dos bombeiros e também
um pouco distante a de numerosos france-
zes de Metz que, avisados, se haviam reunido•nas casas amigas da visinhança, de onde a
estatua podia ser vista. "E ahi, por entre as
venezianas, affirmo-lhe que ninguém se abor-
receria..." O espeetaculr começara cedo. Haviam
visto chegar o commissario dc policia e a
alta organisação administrativa da cidade quefazia questão de tomar as ultimas medidas
de segurança, porque vocês bem devem imn-
ginar que nao se iria inaugurar um bronze
dc semelhante valor sem que se Incommo-
dasse um tão importante personagem..."...A estatua estava ainda coberta polo
patino... Esse pi-.nno, naturalmente, só de-
via cair no momento m.iis dramático, ao soni
do canhão o da musica, o quando todos os
discursos e toaos os oradores estivessem pre-

CIUMADAS
Antônio Joaquim, de nacionalidade portu-

gueza, com 27 annos, vivia em companhia de
Francisca dos Santos, sua compatriota. Esta,
devido tão somente aos mãos tratos que re-
cebia, resolveu deixar Antônio, indo residir
em companhia de José Martins, também pa-tricio c residente á rua General Pedra, 347.

Não concordando com isso, Antouio, hoje,
cerca das 2 horas, foi procurar Francisca,
disposto a reconduzil-a para casa. Com isso
lambem não concordou José Martins, pelo
que foi aggrcdido a páo por Antônio, rece-
bendo um ferimento ria cabeça. A policia do
14" districto prendeu o aggrcssor cm flagran-
le, autuando-o. '• ,

 i ***** *

Rasos X -= Electricidade medica
Exames, photograpliias e tratamentos nãos
raios X. Applic. de olectric. nas moléstias <3m

immcnso panno branco que occultava toda
a estatua. Mas, eis que um "Polizeikom-
missur" descobriu que o panno apresenta-
va, certas nodoas que elle não tinha notado
na véspera..."...Ergueram o panno!..,

flím certo cheiro espalhou-se na praça!"Os senhores commissarios ficaram ver-
<les..._ Entrcolharain-se com pavor tapando
o nariz ç tomaram resoluções supremas..."O paniio foi inteiramente arrancado..."E todo o horror do sacrilégio appareceu.

Eu, imeus queridos, eú vj Isso!.., sim, tive
.1 felicidade de vel-o, dizia com voz estriden-
te a tia Vezouze... a estatua eqüestre de
Guilherme. Ahi Como era bello ver esse ho-
mem a cavallo, tendo no braço um balde
cheio de excrementos e com o chapéu de fel-
tro, também cheio de excrementos que ha-
viam sido despejados sobre a sua cabeça!...
Meus filhos, o imperador tinha disso portoda a parte!... Vocfis bem devem imaginar
o trabalho que tiveram os bombeiros, paralimpar o imperador dc toda aquella immun-
diciel... E sabem o que lhe haviam postofta mio, n& mão estendida, em um gesto tãoresoluto, na dirceção do forte Saint-Quen-
tln? Tinham lha posto dous vinténs france

disso, hein? Como está tua mãe, Gérard?...
Tua mãe sabe desta historia.-Ella estava 110
meu collo, quando oceorreu o facto... Ria-
mo-nos tanto que ella queria saber o por-
que... E a pequena nunda quiz acreditar

que aquillo era de verdade!... Tua mãe
nunca soffrcu as conseqüências da guerra,
nem a perseguição dos prussianos... "Tua
mãe nunca comprelicndeu o odio que essa
gente hos inspira"!..."Mas essa terrível partida valeu-nos, aliás,
um regimen de terror durante os mezes sc-
guintes... Quanta gente foi mcttidá ha pri-são... Digam-me, meus queridos, imagino
que vocês lambem aqui vieram para pregar-lhes ama boa partida?— Sim; disse Gérard Jevontando-so; vo'u
tentar pregar-lhes a boa e terrível partidade tomar-lhes a minha noiva que elles me
roubaram,.,

XIX
A NOVA CERVEJARIA DO IMPÉRIO

Quando á noitinha, Gérard e Theodoro,
trazendo sempre, um o dolman de tenente
da guarda o outro o uniforme dc quartel-mestre, penetraram pela terceira vez na "No-
va Cervejaria do Império", os clientes civis e
militares "só havia nessa linda e rica cer-
vejaria funecionarios conhecidos, com as suasesposas, e officiaes com as suas amantes, etambém alguns raros inferiores de cavalla-
ria que a guerra collocara nas fileiras c queeram jovens fidalgos ricos, sempre dispôs-
los a tirar dinheiro dn carteira, todos mara-
valiosamente de accordo, 110 meio daquellafumaça toda, cantavam com cnthusiasmo
uma velha canção, cujo estrihilho era maisou menos o seguinte: "Hurrah! hurrah! se-nhora Gei-maniia! Hurrah! mulher formosa
ç orgulhosa I Desgraçada de ti, senhora Gal-lia!" Finalmente, era uma canção onde sóhavia louvor para a senhora Germania e mo-tivos de desagrado para a senhora Gallia

Os nossos dous rapazes estavam còiriplè-temente extenuados com as suas pesqüizaspelo, bairro da estação... Havia nesse «mar-teirao tanta casa nova, tantos aposentos alu-gados recentemente c também tantas cem-jarlas... mm, neahunw parecte tor • voga

dessa nova cervejaria do império, cujo pro-
prietario tivera ií inspiração de se iustallar
no centro, por assim dizer, de unia (luzia
de clubs de officiaes e de funct-ionai-ios, cujos
membros a freqüentaram immcdiatamcntc'.

E depois, onde é que por lá não se andava
em festas, desde o principio desta guerra?...Ah! havia razões para regosijos! O belga
fora engulido; o francez esmagado, o inglez
anniquilado... A Allemanha (formosa e 110-
bre Germania) sentava-se sobre o mundo.

A senhora "conselheira intima do conimer-
cio", que voltava da estação com jornaes, ex-clamou, agitando-os nn mão rcehònchiida do

dedos roliços, cheios dc custosos alieis: 
'

Ajoelhem-se todos e agradeçam a Deus!
0 príncipe Rupprecht «le Bavária acaba de(•«¦.n-."--ii' num canino de batalha kolòssol (cemKilometros de extensão)... acaba de esinu.
gar quatrocentos mil francezes! Naiicy foitomada! Oito corpnp de excrcUo francezesforam anniquilados!... Quanto aos cnglish,

a bordoada que lhes fo! ápplicada cm cheiona cabeça, fal-os renunciar á partida...
Sim, contam que foram massacrados até

o ultimo, cm Saint-Quciitin! pronunciou a
senhora conselheira do calculo", engasgan-

do-se quasi com um ovo cozido, cuja casca
tirara mal...

Mas eis que entra dando o braço ao seu
mastodonte prehistorico "a senhora conse-

Ihcira sanitária"; esta é ouvida attenlanu-u»
te, porque as suas informações são quasi of»ficiaes, pois que, lhe é perinittiilo, devido aoseu titulo, approxiniar-se e ver muita cousa:

Pobre França! está perdida! Acabamosde assistir uma cousa sem egual 110 mundo!um rebanho de calças vermelhas prislonci-ro! Quem seria capaz de acreditar que essesínlclizes su têm por calçado, cscnrpins deverniz, como os que são usados para liai-Ics! havia quasi dias que nada comiam!Ah! como nos agradeceram, quando lhes le-vamos sopa c carne assada!... Mns, que ver-
gonlia para uma nação 1 que desorganisação!
Alias, a França sempre passou por falha' da '
iniciativa, não c verdade, senhora coiisi-Mici-
ra do calculo?

ÍConliiwa.y

HtaÉÉifeg
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217, West Oeorge Street

GLASGOW (ESCOSSIA)
OI.ASGOW, .'10 do solomliro do 1010.
A A NOITK — lll» do Jnnolro.
Ti.iui.in.is u llhenliulo de pedir-vos u pulilicn.iio iius seguintes linha»

«ine Julgamos Interesanrcni u grande numero dos vossos Iviturcs, visto
trulnr-se de uni nrtlgo vniitnjot.uniontc enuheeido c npreeinilo no Hrnsil,

A proctirn de whisky "Cnvnllo Druiico" tem netuiiluienlc excedido
por iiiiiit» i. produeção e, como temos dc olhur pnrn o futuro, ncluimo-
liou uo momento demite dns nlteri.nt.vns «lc: ou Iniiçnr mão dc whisky
mnls novo «Io «pie o hnliituulmcnte fornecido, linliilllniiili. nos assim u
offcclunr iiitcgrnliiicutc todas ns cncommenilns, ou «limlnuir os nossos
sii| .irimcntos, ri-ilu/indo os cuibaniues dos pedidos «pie recebermos.
Delas iiltiTiu.tiviis in.postas pelas clrcimistiinclns preferimos subinet-
ter-nos n iililmii, pnrn manter u nossa tradicional reputação «junnto ú
ncreililn.lii l...n (|iiiiliilade de produeto velho «pie sempre tem saido dn i
nosso fnbrlen; «¦ neste sentido já prevenimos us nossos agentes em todo j
o inundo, selentlflcando-os de «pio os nossos i.iihnr«|iics duraule os pro-'
jilinns 12 mezes soffrcrtío um córlo considerável, pois serão reduzidos
ile niiiieu menos du i.ieliule,

Diihi se poderá tinir umn explicação dn escassez do whisky .VIHTK
IIOIISK (Cnvnllo Branco) em certos mercados, (.omo, entretnnto, estn
deficiência poderá Induzir coinmcrcliinlcs pouco cscrtipulosos no nbuso
de rceiiclicrcm us nossas gnrrnfns com artigo mais bnrnlo, seriamos gra.
tos nos nossos froguezes e amigos domiciliados em logarcs onde por-
venlui-ii Iinjii suspeita de semelhante fraude si nos mandassem por curtn•reservndu Iiiforninçõcs n este respeito. Toes informações, naturalmente,
seriam tratadas cóm a maior dlscrcção dn nossa pnrto e todns ns pes-
íiii/ns neeessní-iiis sei-inm feitas nulos de se Intentar ncc;ãb criminal.

Segundo Ioda a probabilidade, ,1 Allemaniin depois du guerra tiini-
liem fi..!. o possível pnra exportar de IlnnUiurgo, com., anteriormente,
whisky bnrnlo, ncoiuliclonndo parn Imilnr as nossas priticlpnos marcas
n.reii.unes. Devemos esperar, porem, «pie pelo menos nos domínios brl-
tnimleos vinha n ser eonipletiiiiiente prohihidii a importação dc scnic-
lliniite nícrcnilorin competidora.

A llullniiila já eslá fazendo tentativas de recorrer a esse desprezível
commercio, offerccendo nrllgo, liem arranjado c revestido de vistosos
rótulos ele whisky escassez, a preços muito inferiores nos actualnienlc
cm vigor nn Inglaterra. Podem algumas pessoas «iiiòrei* dar-lhe o nome,
mas não é WHISKY KSCOSSKZ,

IJ' o consumo dessas marcas inferiores (pie reclama u prohibição dn
sim venda; c .. renieelio está nus mãos do commercio.

As restricções nos enibnrciues ele whisky "Cnvnllo Britnco" poderão
dar lognr á falia e transtorno ao publico consumidor, mas este verifi-
cará sei- dc seu próprio interesse si limilar-se a receber "pouco", po-
rem do "melhor".

Convém nceentunr cjue só fiibriccimos uma unien cjunlielncíc de
whisky "Wliite Ilorse" (Cnvnllo Branco), ciue è u mesma tanto
pnrn a exportação como para o commercio interior.

Subscrcvànio-iios com n mnior estimn e consideração, vossos atlcn-
tos admiradores obrigados — Máckiè & Co., üistillers, I.td.

ESPECIFICO
MacDOUGALL

Rrgnl.iiii.tnio nervoso, fali» do ame-
tilo, ong..rglti.iiientoN gu.ifflti.iiiiriui, 1111-
putniiirln, raclull.inn, itoitra. tlioiliu. 0
mnii «umiglco tônico, Unirii .pio c.i.i
uni ml (..meu fia ani....11.1t.. do um a
dou» Mio» no |>«i .u. MIIIimo» «Io curai,
Km t.nlui n* 1.I.111..1111Í1.K. |)op, Bragança

Chi, Una do HoS|iiciO 11. 0, t.r.aiiit».—Itun I. il.) Março 11, II o Tlic.il.7o Aluiu
ViilonuiriiH n. Í4f»,

Aliena Odo

Stem veneno

,*ARa CURAR

Poderoso exterminado.- dos Carrapatos, Piolhos, Bcrnc, Bicheira, A lon inha, Irrita-
ções, Munqueiia, Lepra, Guzanos c de todos os males quc affectamc prejudicam aos ani-
maes. Contra febres, moléstias dc fígado, lombrigas, etc.—Protege o couro dos aiiiinaes

contra as picadas de mosca
A única garantia e o mais seguro auxiliar dos criadores

USADO HA MAIS DE OO ANNOS

O grande valor do especifico MacDOUGALL consiste em não envenenar o insecto ou
parasita para depois produzir a sua morte.O especifico MacDOUGALL tüo somente
asphyxia o insecto ou parasita, fulminando-o immediatamente. Não offereee, por-

tanto, nenhum perigo aos animaes, bem como ao operador
AUGMENTA A LÃ EM 20 % — Scdosidadc, finura c (igualdade do pcllo e vcllões

—— O unlco especifico para gado que não é venenoso ———
Premiados com os Primciios Prêmios cm todas as Exposições - do Maneio—Sem eguul ua desinfecçáo dc Cordeiras

Baias, Depósitos, etc.

ACADEMIA DE COMMERCIO
FUNDADA EM 1902-PRAÇA QUINZE DE NOVEMBRO

T\TI/^ A instituição dc Ensino Superior dcCommei-
II 1^1 I ^_-\ cio, no Rio de Janeiro, quc confere diplomas

dc «caracter otlicial» (Lei Federal 11. 1.339
de 9 de Janeiro de 1905).

CURSO DE FERIAS
para preparo do exame dc admissão e matricula cli recta na

segunda série do Curso Geral (dezembro a março)

Aulas Diurnas e Necturnas
ENSINO ESSENCIALMENTE PRATICO —

PEÇAM PROSPECTOS

D A CURA DAS ULCERAS
rendas chronica*», darthros, çmpigens ilesapparecem

iniallivclmente cm poucos dias com o uso da Pomada
Maravilhosa (pomada antilierpctica) dc Th. de Abreu. Mi-
lhares dc curas. Depósitos: Bragança Cid, rua ilo Hospi-
cio n. 9, e pharmacia Abreu, Voluntários da Pátria n. 2.15.

Fabricado por
MacDOUGALL BROS., LTD.

ESTABELECIDOS EM 1815
Slanchcstcr — Inglaterra

Únicos intr.i.liidorcj
ROBERTO ROCHFORT -

RUA DO MERCADO, 19 - CAIXA 1011
Rio de Jauciro

A' venda em todas as casas especialistas do paiz

¦O sanaue viciado é a causa laíoníe de
todas as moleslias" — (BOUKDlEU)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUP1RA SILVA ARAÚJO
blcor exclusivamente vegetal

Admissão á ESCOLA NORMAL
No afamado GUI.SO NORMAL DÉ PKEPARATO-
J.IOS, ;i mensalidades reduzidas e leccionailo por EX-
ÇELLENTES professores, iniciou-se o CURSO ESPECIAL

tle admissão ú Escola Normal

URUGUAYANA, 39 (.' ANDAR)
Informações de 15 horas em deante

Gran Bare Rotisseríe
PftUGHCSSE

Largo dc S. Francisco de Paula, 4-1
Ti/»pliono 11.81 -i .Norlc.10'/ ^ilGUlil/. D0MINGUES

mnis .f.rlavcl salãu.
.'iaiorow. cr.-iil.a.

A priniolrn cn.-a ipie possuo um fogão
.Modelo :'. v..ta de todos para refeições
rápidas,

i»s 22 I-.oras cuias c tánja especial ao
PlOgTCjS»

Arcianhâ
Menu

AO ALMOÇO:
Salada de vitella íi botirgcoisc, ijíi|.íis ;'.

tratisníonliina, secca ossada com purê de
|d.i 1)_"., chispe com feijão branco, peixelance Cundc.

AO JANTAR :
Frango no crnpodine, inliok.s á ilaliana,

ícof liorgonho nnx Eclialols. Legumes
paulistas. Uspeci.ilidiule em frios,

SUCCULENTA GAlUlAKElUAi

Não se Mudara!
Com os preparados para a

pelle. U.em súa PER0LINA ESMaL-
TI5, nnico i|iic adquiro o conserva
a liclloza da cutis. Approvado peloInstituto de llellcza do 1'nris c pie-li.iailii pela Exposição de Milaiio. Pre-
ço IIS000.

Encòntrii-sc ú venda cm todns as
perlÜiniirias a.|iii e cm S. Paulo.
Ti-EI3 : 7 SETEMBRO 18a

A FIDALGA
Rcstinirn.it onde se rciincm as melliores familias. Rigorosa escolha feita dia-

ri amole, em cumes, ífcis c legumes.
Vinho», importação de ifxrcas exclusivas
tia rasa. Preços mo.lirfs.

lü» S. JOSE', 81 ••» Telep 4.513 C.
__B-E«-«________R___B__B_______i

Leitura Portugueza
Aprcndc-sc a ler cm 30 li<;.os (de......ia hora), pela nrto maravilliosa du

grande pó.oth Ijrico .loão de Deus.
Vontade c niemoiin, e todos aprendem

em .0 lii.rr.es, homens, senhoras c cre-
ancas. Explicadorcs; Santos Braga c Viu-
leia Briga'.

S. JOSE' 30, ?. andar

I0SSE?
BROiNCHIGlA DE

Adolpho Vasconcellos
27—Rua da Quitanda—27

Praia de Botafogo
Vende-se uma excelente pro-

priedade, dando boa renda. O
terreno mede 10^140. Tra-
ta-se á rua Bento Lisboa 155,
das 7 ás 9 da manhã e das 6
ás 9 da noite.

CASA URICH
41, Rua Sete de Setembro, 41

Tem sempre salames, niortadcllas, Iin-
guas defumadas c iodos os frios dc Bar-haircna e Petropolis, das melhores ejua-
lidados,

Sahorosos nlinoços, jantnres e cciasfeitas pela cozinheira vicnnciise. Todasas terças, quintas o salibados, o celebredSt.udel do maçãs., cspeciulidade vien
nensc. Chopi. da Braluna a' i)00reis.

Edmundo Urlch.ex-socio da
Casa Assembléa

—CAMPESTRE-
Ourives 37. Tel. 3.666 Norte

Amanhã ao almoço:
Tripas á hespanhola, mocotó

á portugueza, cangicá coín lei-
tetie coco.

Aojantar:
Capão á brasileira, crout-au

pot, sardinhas á poveira. Alem
dos pratos de suecesso o menu
6 variadissimo. Todos os dias
ostras cruas, canjas e papas,
caldo verde, boas bacalhoadas
boas peixadas, ovas de tainha
á brasileira, sardinhas nas bra-
sas, polvo fresco, pescadinhas,
badejetes.

pbeoos rno costtjivie

DINHEIRO
Empresta.se sobre jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, e tudo que repre»

sente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELl_'llÕÍ_Tí_Í7_ NORTE

(Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noile)

J.LIBERAL & C.

ODira

_•¦-

Faz-se .p.al.p.c.- postiço de
arte com cabcllos caídos
Penteado no salão 3Ç00O
(Manicure)— Trata-

incuto das unhas 35000
Massagens vibrato-

rias, applicaç&o Í500Ü
Tintura cm cabeça 20$000
Lavagens de cabeça

a  2S000
Perfuma, ias finas pelos me-

lhores preços
Salão cxcl.lsivaiiicnle parn
senhoras Casa A NOIVA,!'('.

. rua Rudrigo Silva 3G, antiga
Ourives, entro Asicinb.éa e
Sete de Setembro. Teleplione

!.__7, Central =_•'

Professora de corte
Habilita a corliir por escala geométricao pratica ipialipier modelo, inclusive lail-

ler, cm pouiiis lições
Tambein curta .....Ides sob medida e

l.o.lein ser cm fazendas, alinhavados o
provados un meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

IJruguayanii I4G lIlua
TEL.. 3.073 NORTE

andai'

_¦
CLINICA DENTARIA

Salas apropiiadas a cada
especialidade

Anesthesia—Clinica opera-
toria — Prothese e

Orthodontia
Cii-urgii.es-dc..listas

d. Paulo de Miranda
R b. Ebert
Prof. Sebastião «Jordão

Rua do Ouvidor, i5j
(Canlo de Gonçalves Dias)

TELEPH 4492 N.

Consultas de uma hora para cada
clicnlii.

para canalisaçãc dc águas
VELXiON, MOKEIiLI & OOMP
Praia do Caju n. 08. — Telep. Villa 199.

Fabrica dc vigas rteas de cimento ar-
nítido, vergas, làgeotas para divisões,
mais levos e çconOmicns de qne qual-
quer oulro artigo similar.

Vigâs-mndrcs niiissiçiis c posles paracercas.

Pintura dt eabellos - ^n.
RA tinge cabeilos particularmente, só a
senhoras, com llcnné. Actualuiente ga-
rante a maior perfeição no seu trabalho.
Duração quatro mezes. Completamente
inofleiisivo. Preparados recebidos daEuro-
pa pelos nlti.nos vanores.

Avcaida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Teleplione 5.800 Central.

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITÜS
Sem rival pnra tirar as manchas
dos vestidos, tapetes, sedas, luvas,
etc. Von.lo-se cm todas as phar-
má'riais 1$000 ò vidro.

beteillF&comp.
Agentes

Caixa do Correio 1907

__

»0ias eoiii

Petiplras í portugueza
Filial da Casa Barrocas. Tel. 3.072 Norte
105, rua do Rosado, 105, entre Quitandae. Avenida

Casa matriz Teleplione 1.255 Norte.
181, riiadullospicii., 181 (canto da íua

da Conceição.)
AMANHA, no almoço:' Salada dc garoupa.

Rabada com cai uni.
I Bifes dc carne secca.1 Bacalháo á bisi.aii.lia.
An jantar:

Sopa rabo dc boi.
Frango com arroz.
Lagarto com pirão de batatal.

. Burrachos au Madeira.'Iodos os dias ostras frescas, mexilhões
e caças.

Vinhos superiores,
i Cbopp da llanseatica.

Manuel Fernandes Barn.iras

Compra-se
qualquer quantidade dc jóias velhas

cóm ou sem poeiras, dc qualquer valor o
cautelas do «Monto «le Socçorro.; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Telcpiione 9U1 Central

ias da Capital FederalL__
Companhia ds Loterias Naelonaoo

do Brasil
Extracções publicas, sob a fiscnll-
sação d» governo federal, ús 2 1|2 o
nos sabbados ás 3 horas; n run

Visceude dc Itaboraliy u, 45

AMANHA
345- -S"

.0101

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

deduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
Sim nossos fregtiezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
èresso.

•" C0ULART
Qím SYPHILIS
Er-fUaiF-ICAoSANCUÍr

Ficnreis com o corpo que quizerdes,com o tratamento único o garantido de
Mnie.Claraz. Extracção de pelios e e.n-
bellezameiito do rosto.

Carioca 11. 38. — Das 11 ás 16.' Sei
trata de senhoras.

Modista
Faz vestidos pur qualquer figurino com

toda perfeição, rapidez c preços, bnratis-
iinius. Rua Gonçalves Dias, 37, entrada
pela joalheria Valentim,

TELEPHONE 994 CENTRAL

A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro pelo novo produetofrancez _ .

MAINCEOL
Solução estável, estcrllisanto e
injectavel de Neosalvarsnn, expc-
rioicnlada com siiccesso nos lios-
pitacs S. Louis, Bcaiijnn e outros

do Paris e Buenus Aiics

Todos devem ler o
«LIVRO DO ENFERMEIRO E

DA ENFERMEIRA»
do Dr, Gelulio dos Santos, corn 416:

paginas o 14,7 gravuras.Preço  4$000
A' venda nas prit.cipaes livrarias,

Ti
O maior, e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor nl»

tunçüo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.
Freqüência nnnunl de 20.000 ollen-
ea. Diária completa, a partir de

108000.
End. Teleg. — AVENIDA

RIO DE JANEIRO

BENZOIN
Para o enibellcznmcnto do rosto e

das mãos; refresca
. a pelle irritada pela navalha

Vidro 4íooo. Pelo Correio
5Sooo

Perfumaria Orlando Rangel

Por MMOO em meios

Sabbado, 2 de ilezmbro
A's 3 horas da tarde

Novo plano—349—i*

Snoooo

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

Camisaria, Gravataria,
Perfumaria, — — — Alfaiataria,

Artigos finos para homens, senhoras e creanças.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
D1RECÇÃO DO INSPECTOR ESCOLAR

Francisco Furtado Mendes Vianna e da professora D. Ra-
chel de Moura

Professores do curso para admissão ao l' anno: Os d ire-
ctores e D. Luiza de A/.ainbuja V. Ferreira

30, RUA GONÇALVES DIAS, 30

"0 Unguento Santo Brasiliense"
Cura: Feridas, chagas, ulccras, friciras

clc. Peçam «Unguento Santo Brasilie.i-
sei. Fabrica: Pliarinacia S. Joaquim, â
Rua Marechal Floriano Peixoto n. 173

«IO

"0 Antisezoníco Jesus"
Cura cm ires .lias: fcb.eiiiitcrmil.cn-

les, sezões, maleitas, etc.
Único fabricante—PIIARMACKUTICO A.

GESTEIRA PIMENTEL
Rua Marechal Floriano PcL.olo ... 1711,

RIO

adquirida ou hereditária cm todas as
...nuifcstações. Rlicuiiiiiíisino, Ecze-
ma-, Ulccras, Tiiiiiurcs, Dores museu-
lares o ósseas, Dures dc cabeça no-
tti.inns, etc. c lu.las doença; rer.ul-
tantos dc impurezas do .sangue,
eu.ii.ii-so iiifailivcl.iieule cum o

Único quo com um só frasco faz desiippn.occr qualquer maiiileslação.
colher após as .eleições. Em todas as pharmacias.

pi. IM
Uma

Por 3»t>500 em quintos
Os pedidos dc bilhetes do inte-

rior elevem ser acompanhados de
mais 600 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos aos a.qciites «craesNazareth & C„ run do" Ouvidor
n. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-
VEL e nn casa F. Guimarães, Ro»
siuio, 71, esquina do beco dn» Cnn-
cellns. caixa do Correio n. 1.273.

CAFÉ' SANTA RITA

^HpWP^Sj»s5Pfcfc_Í^_^
mBàV»T'-'-^3fí^mm0^m\ H?" *^C^_»

«Q_____« 'w !Lj__ _#*____^_B»Kj^*o__í_^_hí»*'^___sBK.*_9_-_^__F

flua do Acio n. 81. Telephone 1104 Norte
e rua Marechal Floriano, 22. Teleplione
1.218 Norte.

ESTÔMAGO, FICADO E INTESTINOS
Digestões difficcis, azia, gastrites,enterites, prisão de ventre, máo liali-

lo, ele.' c peso uo estômago, vômitos,
dores de cabeça,' curam-se com o
Elixir cupeptico do prof. Dr. Bcnicio
do Abreu. A' venda nas boas phar-macias e drogarias elo Rio e dos Es-
tados. - Deposito — 10, Rua 1° de
Mnrço, 10. — Rio!

Cábellos brancos
Usae brilliantina «TriiiiriplioJ para ncas-

tanlial-os. Frasco 3S00O. Vcudc-se nas
seguintes perfuinniias: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande, Ciriu, ller-
iiianny c Granado 4 C. e cm Nictheioy,
drogarias Barcellos," Mixla e Lopes.

Qarage Elite
Automóveis de 40 HP.

Para passeios, excursões, etc

Teleph. 476 Sul
CURSO DEPREPARAT0RI0S
(Admissão ás Escolas Supe-

riores)
Rua da Carioca n. 43. 1» andar

Professores do Collegio Pe-
dro II, aulas praticas de physi-
ca, chimica e historia natural.

Chapéos de sol e bengalas
O mais variado sortimento encontra-
se na CASA BARBOSA, praça Tira-
dentes n. 6, junto á Camisaria Pro-
gresso.

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

Vendem-se quatro
usados, no deposito dos
Cofres Americanos, á
rua Camerino n. 104

Vendem-se
jóias a pregos baratissimos: na

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone u. 904 — Centrai

ALTA NOVIDADE
JflM

Folhinhas e Blocks
para -19.7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

antigüidade em jóias ; pnga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-
lheria.

Malas
A Mala Chinez,-., á rua do Lavradio

11. 61, é a casa que mais barato vende,
visto o grando sortiiiienlu que tom; chama
a attenção dos senhores viajantes.

PENTEADEIRA

Rina Merlo
Executam-se penteados modernos e por

figurinos.
Especialidade em penteados para noivas

Altcndc chamados a domicilio.
Run Inhangá, 10, Copacabana.

TELEPHONE 785 SUL

Grande quantidade
de moveis avulsos clc peroba e
canclla e miudesas serão ven-
didas amanhã, ás l3 lioras, á
rua Sete tle Setembro, 71,

pelo leiloeiro
A. DE PINHO

DENTISTA
__. Lopes Ribeiro, cirurgião dentis»

tu pela Faculdade dc Medicina do Hi.i
do Janeiro, com longa pratica; Tinha.
lhos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, .-ua da Quitanda 11. 48.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSE' -
Teleph. 5.324 C.

LOTEglA
DE

Eduardo Boucas Cavanellas
Participa aos seus fregiie-.es

que reabre o seu estabeleci-
mento e Casa de Petisqueiras,
á rua Luiz Gama, 43,

QUARTA-FfcIRA, 29

S. PAULO
Garantida jpclo governo do

estado

Terça leira, 28 do corrente

Por i.f.000

Cinema-Theatro S. José
Empresa Paschoal Scgreiò

Compa..1.ia Nacional fundada em l
julho dc 1011 —Dirccção sceniea
actor Eduardo Vieira—Maestro da
cliestra, Josó .Nunes.

AMANHÃ AMANHÃ
28 ele novembro de 1916
« Première » por esta com-

panhia da opereta nacional em
tres actos

0 Iil iam
Bilhetes á venda em todas Original de J. Praxedes,mu-

as cas..s lotericas. |sica fo maestro Felippe Duarte.

CÂSIN0 THEATRO PHENIX
Companhia põitiiguel-a ADELI.NA-AUItA

AURA.NCIIES

HOJE-A' 8 3j4-HOJE
Exilo enorme da notável peça cm qua-

tro aclos, original eu Picrrc Wulfl'

O LYRIO
Odctte, ADULI.NA ÀBF.AiNCIIES ; Chi.!,-

liana, AUIIAAIIIIANCIIE..
Os jiriricipacs papei* pelos artistas

MAHIO DUAUTE, SACIu.MEiNTO, GHIJO'
e ALFIIEDO A1H1ANCH.JS.

Ainanliã-0 LYHIO.
A segutr:

Unia bella
Extraordinária creu;

AMUNCIIES.

aventura
ú.ílo ADELINA

Preços: Frizas, 2.^; cniiiarotes de 1",
20$; oitos de 2a 15$; cadeiras, 5$; ga-leria, 1(1100. Cillieies á venda no iliea-

CABARET RESTAURANT 110
CLUB MOZART

O primeiro recreio do inundo elegante

HOJE, ás 9 lioras—Continuação de cs-
trondoso suecesso do programma de nr-
tistns «ob a dirccção do aristocrático
cabaretier GIUSTLNO MINEIIV1NI, cômico
moderno, o mais querido da clile ca-
rioca.
HOJE — Duas colossacs cslrías — HOJE

JUAN1TA, caiiconctista russa,
LA LILI, clllintouse française.

Suecesso! .Suecesso! Suecesso!
Programma:

ITÁLIA FRINE, cantante lyrica italiana.
LA BELLA SIL1ANA, estrella italiana.
G. o M. MINEIlVINI, no nuvo repertório.
LA LILI, cliniitciiso française.
JUANITA, canço.ietistu russa.
LA CARMELITA, dausnnna a transfor-

inação.
RAUL, fadista porluguoz.R0S1TA, cançonellsln hespanhola.
Orcliostra dc tziganos, sob a dirccção

do distiuclo professor brasileiro ERNESTO
SERY. 

CMNI AUMBUf AK11I

THEATRO CARLOS GOMES
Empresa TEIXEIRA MARQUES-Gerchcia

de A. Gurjãu—Compaiiiiia do sessões,
do Edcn-Tbctitio de Lisboa

HOJE: :HOJE
Espectaculo completo—A's 8 1/2 -,

Festival artistico do maestro BERNARDO
FERREIRA

Dedicada ii Assccinção Benéfica dos Em-
pregados de Ilulcis

Ultima representação da revistao di i on
Em quo toma patte toda a companhia

Terminará o espectaculo com uni bri-
lliniite acio dc cabaret.

Todos os inimcros de musica do acio dc
cabaret .são de autoria do iutclligcnte
maestro BERNARDO FERREIRA.

Amanliâ—Fosla artística dc TINA C0E-
LHO c JOÀO SANTOS-ec 0 31 » o om osQuadros luso-brasileirM—Vm acto de ._•
_*____

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA _ C.

DESPEDIDA da grande companhia ilaliana
dc opereta CARAMIIA-SCOCNAMIGLIU

HOJE —A's 8314 —HOJE
Festa arlislicn do tenor GÍUSEPPE PAS-

QUINI—Sensacional espectaculo dc arte !
O I ¦ acto da opercln

AMOR DE ZINGARO
O _• acto da opereta

Princeza dos Dollars
0 2- acio da opereta

A BELtbA KISETTE
. Neste cxlraordiiia.io espectaculo toma
parlo lo.lna conipanliia. O tenor Pnsquini
canlará uo intervallo do 2' para o i-
acio a aiin da opcra-OS PALHAÇOS o EL
GUITARRICO (cm liespanhol).

Ein lioiheíiogcin uo publico do Rio dc
Jan.riro, o maestro Cav. VICENZO BEL-
LEZZA farii executai' pela orcheslra do
tlicattosul) a sua .|i.e.ção a protolioninda opera do inimnilal maestro Carlos
Goincs-O GUAUAi.Y.

Bilholís á venda das 10 ás Choras no
« Jornal tm Brasil i c depois no theatro.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO -*

« Tournée n Crcmilda d'Oliveira

HOdE-As83i4-HOüE
Quatro representações com quatro

enchentes

A DUQUEZA DO
BAL TABARIN

Traducçâo de LUIZ PALMEIRIM e
REGO BARROS, versos dn BASTOS TIGRE

Protagonista, CREMILDA D'OLIVEIRA
Brilhante desempenho de ADRIANA

DE NORONHA, JUDITII HODiilGUES,
ALEXANDRE AZEVEDO, ANTÔNIO SERRA,
SALI.ES RIBEIRO, etc.

Grandiosa i mise-on-sct.io t. Novos
bailados no 2- acio por JOSE' VOLPI c
LEOCADIA.

Orchestra sob a direeção do maestro
FELIPPE DUARTE.

Amanhã c todas ns noites, ás 8 3/1—
Exilo enorme e absoluto—A DUQUEZA
DO SAL TABARIN.

Cinema-Theatro S. «!o_é
Empresa Pasclio.il Segròlo

Companhia nacional, fundada cm I .lc
julho de 1911 — Dirccção sceniea i!_
aclor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nunes,

HOJE-27 dc novembro do I016-H0JE
A's 7, 8 3/1 o 10 1/2

Definitivamente ultimasrcprcsenlnçòcs
«ln revista

DA' CA' 0 PE'
Brilhante desempenho do Ioda a com-

panhia
A maior victoria do Ihenlro popular
O.- especlaeulos eomoçi.ni pela exlii-

bicão de fil.ns ciiiòmatugrnjiliieòs.

Ainiinlin, « préiíiièie >., por esta com-
panhia, da oporõlil

0 CAPITÃO SUZÀNN.V
-J'~:


