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TRES DIAS ENTRE OS DEPUTADOS DO CÉO

ONDE A SORTE OS ARROJOU
O mar, lú cm baixo, sereno, tranquillo como

nn lit-*(), parecia frio e morto qual o olhar cs-
IiiÇiiiuIo de um iniirilniiido,

lòni ei lllll, silencioso e branco, o casarão ns-
sentado como unia grande mio, fantástica, que
houvesse largado do mundo, caminho da clcr-
".idade, detida pelos «elos.

Mnis longe, por entre as brumas dn manhã,
,'a,'as fôrmas «Ia cidade, como as imagens que
le difundem prestes u acabar.

No ar, apenas um leve e abafado riimorcjo,
somo azas ensaiando o vôo.

Curvávamos o corpo, fazíamos tropegn o an-
lar, c por cima dos vidros negros dos óculos,
iloiigiivainos o olhar perserutador.

Agora, pelas ostcitsns varandas, banhados dc
luz C batidas dos ventos, as figuras claras dns
¦rjclhercs nas suas vestes amplas e os vultos

—Pouca, lil fora. Poderei Ir buscnl-n
—Sim. Hasta pedir ú superiora um cartão-

zinho, para mostrar uo porteiro, a saida, e que
lhe dará entrada.

Km seguida, a irmã levou-nos ú varanda,
deixando-nos ali cm liberdade, naquelia mes-
ma varanda (pio havíamos primeiro avistado
naquelia manhã, ao penetrar ali, c que. sc nos
havia afigurado o toniluidillio dc unia grande c
fantástica mio. que houvesse largado do mini-
do, caminho da eternidade.

Os velhos... Os velhos são umas creanças
feias, disse uni escriptor.

Os velhos... Os velhos são os deputados do
céo, disse outro.

São uma e outra cousa. Os velhos, ali, pelu
rápida observação do primeiro momento, sc-
riam umas creanças feias, mas logo, essn im-
pressão sc dissipa, e vemos ncllcs os venera-
\cis deputados do eco, que nqui, na terra,mais
se npproximiini c cuidam das cou sun éter-
nus. Elles são o traço dc união entre a ma-
teria e a alma immorredoura.

Quando elles lém perdidas para sempre as
illusôes e as vaidades do mundo, e se compe-
nctrnin de que íáo de facto os náufragos da
vida, dão graças a Deus por encontrar ali um
doce c calmo rcmhnso onde esperar a morte. E'

As matrículas na Escola
Nava
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(PScu/os dos homens se arrastavam, como que
acorrentados, ou desusavam como sombras,
quaes estranhos passageiros, por aquelle tom-
badilho.

Ern ali que devíamos bater, como um nau-
frago da vida..,

Era ali o asylo

Rara entrar havíamos apenas apresentado o
nosso aspecto alquebrado c os cabellos enea-
aceidos. O porteiro, posto que bem velho, ti-
Ifha os olhos brilhantes e o rosto corado, como
Suem traz a alma sõcegnda. Interrogou-nos com
um simples c calmo olhar, c quando dissemos
tjuc queríamos falar ao director, apontou-nos
d cnniiiuho que sobe desde o portão até junto
Uo corpo do edifício.

A' esquerda' quasi encoberto pelos arbustos
ilos canteiros, um correr dc casinhas, brancas,
como um pombal. A' direita, os pavilhões, sc-
parados por uma alameda, ao fundo da qual
se erguia um grupo dc mármore como mm
bloco de gelo, — dous náufragos da vida sob
a égide de S. Luiz, o Santo Rei de França, tal
tomo a tradição, e os dous asylados', cópias
Heis dos que ali viveram os seus últimos tem-
pos c que foram exemplos dc virtudes.

Para a frente a capclla, c contíguo o necro-
lerio, a cuja porta estava — Dcneansa cm
?az.

Como nos soaram bem essas palavras I
Descansa em paz!
Lá fora, o crepilar das paixões, a agitação da

/ida, o tumultuar do inundo, a vorageni...
Mnis próximo, como náufragos, ou como des-

.roços do naufrágio iminenso, neste "mnre ma-
Iniini", os que ali haviam sido arrojados pela
lorte avara.

E ali dentro, o termo da jornada, o "finis",
,111/. eterna.

Caminhámos ainda c ao fim da alameda su-
tiiamos alguns dégraos de mármore. Era a se-
prelaria. Uma velhinha, como uma múmia
Fgypeia que houvesse sido tocada por uma
Varinha mágica, animou-se, saiu da sua ban-
pa de páo, deixando cair ao chão a costura, e
Interrogou-nos, com doçura na voz, eoin dis-
trição no gesto, com brandura no olhar mor-
ticò.i

tini momento mais, c estávamos deante do
llireetor e da superiora. Estendemos em si-
Iciíciio a carta rogatória, c em silencio espe-
ramos, para que não nos traísse a voz, pela
emoção.

Elle leu e passou á irmã. Ella leu, e teve
um gesto de asscntimeiito. Depois, envolveu-
ilo-nos no seu olhar sereno c enternecido, como
num banho dc luz e dc piedade, pousou-nôs a
sua macerada mão por sobre os hombros c
proferiu:—Esta casa é dc Deus. Ella é tua, pois, já
que a EHe reeorrcslc. Vae, que te guiarão até
onde deves ter o teu descanso.

Tomos levados ao pavilhão dos homens c
nprcscriladòs á irmã que delle é encarregada.

—E' um novo companheiro que chega, irmã.
—Que seja bem vindo, disse ella suavenien-

te, como si a sua voz fosse um sopro, lios-
tre-llie o que lhe loca.

O nosso guia, um velho bronzeo de olhos
semiceiTodos, como um euimcho secular,
levou-nos de vagar, demorando cnlculadiiincii-
te os passos pplos amplos corredores e pelas
vastas salas, até ao donmitoiio, situado num
pavimento superior, como si lhe fosse grata
áquella tarefa de dar entrada ali, naquelia eom-
liiiinhão, de mais uni companheiro de jornada,
como se lhe fosse consoladora a

Para penetrar no usulo o nosso
companheiro ficou velho e tro-
pego, E foi bater ti poria daquclla
iam onde os naafraaos da vida

são recolhidos
O palco de recreio, onde as ue-
lhas sc quedam, sob as arvores,

como folhas seccas.,*

ali o pórtico da eternidade, onde elles chegam,
contrictos, á espera da hora final.

E ali, então, resumem o passado c o prc-
sente, com os olhos no futuro eterno.

E quando os laivos de unia paixão lhes tur-
vam a serenidade do cspirito,clles trazem o
olhar que haviam voltado para trás, até bem
junto a si, aos outros, a todos os companhei-
ros de jornada, consolando-sc mutuamente nas
mesmas dores que vão amortecendo, nas mes-
mas saudades que vão apagando, nas mesmas
esperanças que vão surgindo.

Assim, as cousas do mundo vão sc lhes pas-
sn.ndo como si sonhos que houvessem sonha-
do. Os aspectos vão sc lhes diminuindo pro-
poroiomilmcntc, e as cousas mínimas se lhes
avultiim, como á creança os brincos, c as
idéas se lhes tornaim infantis'.

Os homens, dc ecrebração mais forte e af-
feitos á lula, e gastos, em geral se quedam
scisiiuidores ou modorrentos, tirando uma ba-
forada de cachimbo; mas as mulheres; ás ve-
zes, as mais das vezes, voltam a palradoras,
tem gestos breves c tornam-se até como que
trefegas meninas com momices c piegas.

Um bando de creanças feias... Mas dos sul-
cos da sua fealdade se refleetc ás vezes uma
lão serena luz, uma tão verdadeira e *)ura ex-
pressão, que as tornam meigas como ns aves,
c as aves são sempre bellas e acarioiantes.

E' como sc tivessem purificado as suas ai-
mas. Por isso, quando aquclles náufragos da
vida, ou se arrastam pelos corredores, ou des-
Iisam pelas alamedas, ou sc acocornm por en-
tre as tufas dos arbustos, vão se lhes juntar,
cm revoada, os madrigadores pardaes, com os
quaes elles repartem o pão, das sobras das
estensas mesas dc mármore dos refeitórios.

Dessas reflexões que fazíamos sob uma ar-
vore do parque veiu nos arrancar o toque da
sineta. Insehsiveliwnte levámos a mão ao nos-
so chapéo de palha, descobrindo-nos e mos-
trando a nossa cabelleira postiça.

Um asylado npproxwnou-se, attcnto,: como
quem observa. Tivemos um sobrcsalto. Elle já
estava junto de nós, e examinou-nos. Era um
velho magro, de gorro preto á cabeça, vestido
muito direilinho.

—0 senhor sente alguma cousa? ¦— 
pergun-

toit-nos.
—Nada, meu amigo.
—E' que eu podia cuíal-Oc
—O senhor é medico?
—Curo. Curei muita gente com homocopa-

Ihia.
Respirámos.
Toda áquella gente, não só os asylados, mas

ns 'irmãs lambam, muito simples, muito af-
feita ã verdade, muito entregue ao exercício
da caridade, em dispensal-a e em reeebel-a, não
podia desconfiar que ali estava, entre cila, um
falso velho.

Isso nos constrangiu de alguma fôrma, pos-
to que nos assegurasse tranqiiMlidade. Já
agora estávamos na obrigação de levar avante
a nossa missão. Encorajava-nos a idéa de que
si nada encontrássemos que censurar e tudo
nos levasse a louvar áquella cash, apresenta-
va-se-nos oceasião dc redimir a nossa falta,
si falia pudesse haver em penetrar naquelia
casa do passado, para o fim de conhecer "dc
visn" ,a sua vida interna, no que ella tem dc
mais intimo.

E assim foi.

Os candidatos á matricula na Escola Naval
cMiio ha dois anos impedidos dc realizar o seu(lezcjo, porque us matrículas tem estado
trancadas. IM-sc-lhcs sempre, esla terrívelrazão, pura dczaiilma-los: deficiência de ver-
bu orçamentaria I Nflo lia, dc falo, motivomal» forte.

Agora, porém, oTcs procuram obter do Con-
uresso que reabra a matricula, no menos poráos que se obriguem a pagar ns despe*»-, querizcrcm, Hcspondetn, portanto, ii grande ob-
Jcçflo da falia dc dinheiro, propondo-se a náo
aumentar as despczns publicas. Nesses ler-
mos não se vé bem porque sc lhes lia dc rc-
ciizar n satisfação de um dezejo legitimo c
que linda custará ao Tczouro.

Ha mesmo uma circuimtuncin interessai*-
i j **u<" *,s "•'¦¦rieulas Já estando suspensas

desde 1915, não houve no ano atual alunos
do primeiro ano. Em 1917 não haverá alunos
do 2o ono c, si as matricula'* estiverem aindafechadas, continuará a não haver lambem do
primeiro ano.

Ora, ba vários meios dc fazer desperdícios:
gastando mais do que sc deve c não aprovei-
laudo.tudo o que se gasta. Nisto se incidirá
si se deixar o Escola Naval, que é um esta-
bclecimcnto coro, trabalhando, por assim di-
zer, a seco; gastando o mesmo que gastava— porque nem o pessoal docente nem o ad-
minstrativo ilczapareccu — e sem alunos.

Deve ser interessante, pnra quem tenha os
dados necessários, fazer o calculo do customédio de cada aluno, nn época em qiie havia
freqüência nos Ire*** mios; no ano atual, cm
que cia só existe cm dois, e no ano próximo,em que, si não sc reabrirem as matrículas;
so funcionará o terceiro ano.

Poucos príncipes, mesmo dos herdeiros dc
coroas, cuja educação é habitualmente tão
cara, chegarão ao que vai cuslar o aluno da
Escola Naval, neste ultimo.cazo.

Si, ao passo que os diversos anos fossem
ficando sem freqüência, os respetivos lentes
deixassem de pczar no orçamento, a economia
seria grande. Mas si todo o aparelho conti-
nua montado, funcionando n seco, gastandodo mesmo modo, ao menos nas verbas de ad-
miiiistração c ensino, — é difícil descobrir
onde eslá n economia.

Jornais têm publicado que o almirante
Alexandrino é favorável á medida que se vai
propor. Oulros dizem o contrario.

Os que, porém, fazem esta segunda afirma-
çao asseveram que o ilustre ministro i|a Ma-
linha não encara a questão do ponto de vis-
ta da economia. Ele áe|ia que ha atualinen-
lc um excesso dc oficiais. Isso dificulta mui-
to ns promoções. Parece-lhe um erro atinicn-
far_ ainda esse deplorável estado de couzns.
Mais vale não fazer novos oficiais do quefazcl-os para serem os descontentes de am.i-
nhã.

Si a situação é esta, as razões do almirante
Alexandrino são perfeitamente válidas e di-
gnas dc acatamento.

O que, porém, Isso parece indicar é a nc-ccssidadfc tle u-nh'- medida pclriri.i/hente, só°-
abrindo as matriculai, cádà ano, para um nú-
mero de alunos igual ao de vagas que Se pro-duziram nos quadros da Marinha no ano an-
terior.

Os quadros ficariam sendo, nessa hipótese,
como um rezervatorio de agua mantido sem-
pre no mesmo nivel, porque só sé deixaria
entrar por um lado um voluihe de liquido
exatamente igual ao que polo outro sé cs-
capara.

O mal da medida que está cm vigor, ha
dois anos, é a sua subitaneidade. Foi muito
brusca.

Assim, os rapazes de duas, trez, quatro —
não se sabe quantas gerações, estarão prol-
bidos dc seguir uma carreira para a qual tal-
vez alguns tivessem uma nela vocação.

Daqui a anos, porém, será precizo reabrir
as matrículas com certa abundância e alguns
dos das novas gerações, muito mais- médio-
cres que outros das atuais, terão facilidades
que a estes foram negadas.

A admissão para os postos do exercito
francez se faz, ao menos em parte, por este
sistema perfeitamente justo : proporcionar o
numero dc candidatos á matricula cm certas
escolas ao numero de vagas oceorridas no ano
anterior;

Medeiros e Albuquerque :
¦ mum —¦—— *

I Mil rui»•••

0 Inquérito parla-
manta** ?& A NOITE

A8 P08IÇÕE3 ESTÃO
t< SENDO MANTIDA8
. Dos nove votos que hoje recebemos — hon-iam nao tivemos nenhum porque a véspera¦!(Vra domingo — um era pelo Sr. Ilodrlgucs,
pn pelo Sr. l.yrn, dous pelo Sr. Antônio Cur-
ffi«i ura, pelo Sr. Delfim Moreira, dous pelobr. Muller e dous pelo Sr. Sallcs.
. Assim, o resultado dn apuração do nossonqueriio parlamentar, sobre esta pergunta.Jeito aos Srs. senadores e deputados —

"67 V, Ex. livesse dc. escolher dentre
o» nomes da lista- abaixo, sem nenhuma
consideração poiitica ou partidária, só
pelo seu mérito pessoal, o presidente, da
Republica para o futuro qnadriennio,
quem escolheria 1*

.'• o seguinte:
Hoarigucs Alves 25 + 
Tavares dc Lyra 12 -I- 1
Pny Karbosn (nenhum novo)
/. itonlo Carlos 6 + 
I.iuiro Muller 4 + 
f/1'lfini Moreira 4 +. 
1-anclsco Snllcs 3 + 
I>.mtas Barreto (nenhum novo)...
Carlos Peixoto (lidem) 
l'orgcs de Medeiros (Idem)
r-iltatio Pessoa (idem)
Lotncro Baptista (idem) 
{g-nicl Calinon (idem)

Não houve, pois, alteração nos qualro pri-¦geiros candidatos. O quinto passou a ser-o
!'r. Lauro Muller, que tomou o logar ao Sr.
Imntas Barreto, cuja votação, estacionaria, o
Í.OZ passar para o oitavo. Os sexto c sétimo lo-
i>uo.s pertencem hoje aos Srs. Delfim Moreira
c Francisco Sallcs, conservados nn ordem ai-
minbetica, ambos com cinco votos.
-'*" i -lllr -

Triste oceorrencia no Rio
Grande do Sul

BENTO GONÇALVES, 28 (Serviço es-
Dçctal da A NOITE) — Pavoroso incêndio

ifiestruiu num dos arrabaldes deste münici-
pio, na linha Eulalia, a propriedade do Sr.ílortolo Antoniolo, ficando carbonisado unidos filhos do mesmo senhor, dc sete an-oos dc edade.
j.Os paes tentaram heroicamente salvai o,

jfjfeandó também bastante queimados.
mr . " "' ¦ ¦nw> »-¦¦' ¦¦ "

NARRATIVAS DE GUERRA

Uma visita a Taranto
0 importante papel representado por esse porto militar

XJMilí^^^^^^^ mWmÍ'WÊm^'t^
Uma vista dc Taranto c da sua ponte

I morte do

A situação da Rumania

autor de
«Terra Mater»

Conhecem todos já a noticia da morte deJoão Andréa, hontem, ao cair da noite, nestacapital. C.oiitnram-n'a, pormcnorisnndo-a os•matutinos, hoje.Mas o fim trágico da vida do
apreciado jornalista carioca que foi João An-
orcò não podia deixar de ter o registo destas
linhas. O nosso desventurado collega de im-
prensa, á qual serviu a pobre viclima de hon-
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entregar a um naufrago da vida, como elle.
aquelle porlo bonançóso, onde haviam sido ar-
rojados lautos oulros.

Pelas juncllas, abertas, par cm par, enlra-
vam o ar c a luz. banhando suavemente o in-
terior do dormitório. Como frócos de algodão,
brancos, os leitos enlileiravam, em ordeiii. As
paredes, nuas c claras. O chão, lavado e
limpo.

Foi marcado o nosso Jeito. Descemos de
novo. No refeitório, de largas e compridas me-
sas de mármore, outro logar foi designado.
Oahliâmòs o nosso talher de ferro, o nosso
nato dc agalhe, a nossa caneca também dc
galhe, o nosso guardanapo, feito de sacco de

j goela o.
-r-Tcíh outra roupa, meu velhof

a <*-.-.,

O governo dá infor-
mações á Gamara

O expediente da Câmara dos Deputados
constou de officios do governo dando infor-
inações a requerimentos de vários membros
daquclla casa do Congresso.

O primeiro officio lido foi do Sr, ministro
da Fazenda, enviando uma lista completa dos

missão de | innctivos e pensionistas que recebem dinbe
ro do Thesouro aqui c no.s listados, satisfa-•sendo assim os desejos do Sr. Barbosa Lima,
coiicrctisados em seíi requerimento, approva-
do pela Câmara, pedindo essas informações.

Em seguida foi lido o officio do Sr. Ta-
vares dc Lyra, dando informações pedidas
pela Câmara scíhic interrupção do transito
publico pelas manobras das locomotivas c
comboios da S. Paulo Railway nas vias pu-
bliens de S. Paulo. Essas informações confir-
mam a interrupção de transito, mas. assign.v
Iam que, pelo contrato, o governo somente
á sua custa podo fazer obras para evital-a.

Também constou do expediente um officio
do Senado oomnlíinicando ler sido approva-
da a proposição da Câmara mandando pagar
8:50i)?89í áò major Àpollinario Btlstnmairte.

A opinião dos jornaes in-
glezes e as censuras aos
governos aluados *¦)

.— * .— .. . .
As esperanças nos soecor*
ros russos e os progressosdos aluados na Dobrudja

LONDRES, 28 (A NOITE) - Os jornaes
continuam a oecupar-se da situação da Ru-
mania.

O «Daily Mail», no seu artigo principal,
ataca o governo por não ter, de accordo
com os outros paizes alliados, agido de
maneira a (impedir que fosse como está sen-
do esmagada a Rumania.

«O governo — acerescenta esse jornal r-r
malbaratou o tempo e a foríeja, durante dotis
mezes, deixando que a Rumania agonise sob
o peso da força teutonica. Já em 1915 Sue-
cedeu o mesmo, quando os teutões e os
búlgaros cairam como abutres sobre a Ser-
r/ia e o Monte negro.

A destruição a que estão expostas essas
pequenas nações causa má impressão não
semente entre esses povos, como também en-
tre os neutros.» ' i

O «Daily Mail» mostra, por fim, o dever
em que estão os alliados de soecorrer a Ru-
mania.

O «Daily Chronicle», apreciando a situa-
ção da Rumania pelo lado militar, diz quea rapidez do avanço allemão e a estrato-
gia desenvolvida por von Palkenhayn e von
Mackensen recordam a invasão da França
em agosto de 1914.

«Mâs é possivel também, — acerescenta— que os rumaicos tenham o seu Marne,
como os francezes o tiveram. Infelizmente,
porem, os grandes chefes aluados que su-
perem os que commandam na França nno
são em grande numero e os generaes alie-
mães são geralmente ousados.»

Finalmente o «Daily Express» diz que a
situação da Rumania não 6 de todo em esta «idade um furiosissimó Tufão""egualí"âotodo# desesperada. Não se deve duvidar do qual parece não haver memória por estes Io-desejo dos aluados de evitar que a Ruma- "" " ' ...
nía seja esmagada. Si chegarem' 'a tempo os

0 Sr. João Andréa
téffi dci auto n'. *2;611 com entranhado amor,dedicadamente, çra também um escriptor émpulso, culto de idéas c anuindo iniinensamen-teia- terra- que> lhe foi berço - o nosso paiz.leraa JWatcr", como o chamou elle, não hainulto, nn sun ultima obra de ejguol nome eque fez um dos maiores snecessos das bellastetras pátrias,, no corrente anno. João An-drea fora, por nm deecnnio inais ou menos,redactor do »p Paiz", tendo, antes, redigidotambém diversos outros jornaes e algumas rè-
vistas. Era já elle, por es«e fèinpo, um egres-
so da carreira dás armas, que abandonara
por motivos independentes de sua vontade.'E,
si deixando a Escola Militar João Andréa
buscou para viver; o trabalho intenso do jor-•ia}- foi porque lá mesmo, nos ínlervallbs: daslições dd Benjamin Constant e outros educa-dores de seu caracter de bom filho do Brasil,se ^manifestara o poeta, o literato e o jorna-"ist{i. 

que, depois, tantos triumphos conquis-tou, salientando-sc o ultimo, com a publica-cao desse.'.livro altamente nacional — "Terra
Matév",' . •

Um'tremendo furacão, em
Joinville, causa uma

desgraça
JOINVILLE, 28 (Serviço especial da ANOITE) — Cerca de 4 horas caiu sobre

reforços russos, erh grande numero e apoia-
dos por grande artilharia, que se sabe es-tarem a caminho, o avanço para leste dos
austrp-allemses será detido. Sabe-se que os
rumaicos resistem aos ataques Inimigos ao
longo do Vede e que, mais ao norte, as
suas posições são fortes na regiiío do A\ti.
Na Dobrudja, também a situação dos alliados
nio 6 desesperadora; ao coíitrario disso, os
russo-rumaicos continuam a avançar paraó sul, tendo cbegádd á mi milhas áO jríôHéde Ccrjwvodâ. "^~

gares. Durante quinze longos minutos, a pòptiláção esteve dominada pelo justo terrorcausado.principalménte pelas repetidas des-cargas, dé que resultaram algumas desgra-
ças. , r ; i

: Na- rua Jaguarão, próximo ao engenho deBeneficiar her.va matte,' 'desabou a casa dooperário Silvino Borges. Uma parle d"e umada.s paredes caiu sobre a cama cm que dor-nuam Os filliinhos do'infeliz, matando umcie quatro annos e fracturaiido unia pernaç uni brhço de outro, de 'um anno e meio.
O operário Silvino não estava no momento
im casa por te achar Internado ao hospital,,

Talvez muito pouca gente, fórn da Itália
c dos ministérios dos paizes ein guerra, co-
nheçii a verdadeira importância dc Tiirantu
depois da guerra. Vamos revelar aqui cou-
sas desconhecidas e, certamente, de impor-
liincia militar c estratégica; mas não o fa-
riamos si não soubéssemos que as cousas
cilào completamente mudadas de então p-.racá. De modo que, cousa alguma do que aqui
dissermos, poderá servir de informação útil
aos inimigos dn Itália c de seus alllítdòs,
aos inimigos desses verdadeiros paladinos da
Civilisação, contra os bárbaros.

Taranto, como se sabe, é formado dc duas
cidades, nitidamente separadas: Taranto Ve-
Ilio c Tariiiilo Novo (Tard Viequin c Tard
Isiiov — como dizem os tarniitinos).

A fôrma das duas cidades, juntas, é a de
dous óculos dc um plhce-ncz. O arco dc
união do piiicc-nez corresponde á ponte mo-
vediça que une os dons Tarantos, lançada
sobro o bello canal quc põe em coniinuiii-
cação o mar Grande com o mar 1'iceolo. Aoanoitecer a ponte do canal parte-sc ao meio
e .gyra metade para a esquerda e metade,
para a direita, c os navios de guerra entram
para o mar Pequeno; como vaecas parn um
curral ! A uma certa distancia a illusaó é
perfeita, quer pelo numero, quer pela fór-
ma. Quando nós estivemos cm Taranto
achava-se lá a quasi totalidade das esquá-
uras dos prlncipacs paizes cm guerra eom o
germndisinoi Inglaterra, França e Itália (emcerta época até a do Japão !). Dc modo queo nu mero dos vasos de guerra, entre grau-des c pequenos, subia a muitas centenas. E
ao cair do sol, á hora de "arriiir bandeira",
quando elles, terminado o serviço de cruzei-
ro, sc recolhiam ao anco-adouro, aquclles
monstros marinhos offereeiam um encanta-
dor espectaculo de paz. De longe pareciauma manada de gado vaceiim, que recolhia
do campo. Passava pela porteira do canal
e ia se encurralar no mar Pequeno. As
grandes unidades, os "dreiidnoughts", "su-
pcr-dreadnoughts", os grandes encouraça-
dos, vinham majestosamente vagarosos na
frente, como grandes bois mansos e vaecas
leiteiras, c as torpedeiras, os "seouts", pe-
quenos, ligeiros, irrequietos, pareciam bezer-
ros a correr-lhes atrás...

E aquelle mar Piccolo terá para sempre
a gloria de ter cm seu seio amparado pormuito tempo quasi toda a esperança niari-
Uma dn_ Civilisação pèriclitàiite I

Mas não se limita a isso a importância de
Taranto. Ella é a verdadeira base de opera-
ção naval e militar não só para Vallona e
para a Albânia em geral, mas também paraSalonica e o Egypto; emfim, é, na Itália, a
verdadeira porta do oriente. Por ella transi-
taram, só cntre os últimos dias de novem-
bro e a primeira quinzena dc dezembro quasiduas nações, que abandonavam a pátria,
perseguidas pelos inimigos da Civilisação: a
Servia e o Montcnegro. Duzentos c oitenta
mil homens, segundo a offieiosa "Stefani"
passaram por lá só em quinze dias. E por14 passaram também os membros das duas
famílias rcaes dos infelizes paizes invadidos.
De Taranto para a costa albaneza passaramtresentos mil homens, mais ou menos nessa
mesma época. E os que tinham passado an-
tes V E os que passaram depois ? Ninguémsabe, ao certo, quantos canhões, mctralhailo-
ras, lança-bombns c quinlaes dc munições fo-ram despejados na estação de Taranto desti-
nados "ao oriente"...
_ As "fronts" do Trcntiiio e do Isonzo sãoimportantíssimas porque são as extremidn-
dos da nação italiana. Uma abertura pódcservir ao inimigo para penetrar e invadirtodo o organismo; mas Taranto chega, cm
certos momentos, a ser ainda mais impor-tante, como coração propulsador de sanguec de vida, não somente para um, mas paradiversos paizes: Itália, Servia, Montencgro,França c Inglaterra. E uma parada, em cer-a época desse coraçuo, poderia ser fatal atodos ! Pois de lá se alcançam a Áustria ea Allemanha pelo outro lado I

Por abi passou todo o Exercito búlgaroestomeado, sepii-nu e doente, quando abati-aonou a pátria, e por abi, mezes depoisvolveu para a vingança, completamente res-
!» ion °. c rccons'itHido, com um cffectivode 130 mil homens em pc de guerra, e a 2*de julho podia infligir a primeira derrotaaos invasores de seu paiz em Sborska I

Certo, depois da guerra, Taranto perderáa maior parte de sua importância actual ;mas nunca a perderá toda. A posição queoicupa ó de per si importante. Todos sabem
que Taranto sempre foi importante na Histo-na: no tempo dós gregos, dos romanos c naedade-média. Só o obscurantismo e o im-
perdoavel relaxamento em que a infame fa-mili.1 bourbohica deixou o infeliz Reino dasDuas Siciljas, fez com que a importância de
Taranto fosse lastimada nestes proverbiacsversos, populares cm todo o sul da Itália;

"SkTard avissi puortu
Napule fusse muortu ITard á vide
E Napule a gude."
(Si Taranto tivesse porto,
Nápoles estaria morto \.-J<-
Taranto para ver
E Nápoles para gosar.)
O qne signficava que o antiquissimo por-to de Taranto tinha ficado tão abandonado

que cra considerado como si não existisse,
c que cm Taranto já não havia mais nenhum
conforto, só lhe ficava para ser vista a bel-
lcza natural; mas quem quizesse gosar devia
ir para Nápoles.

No "bilhete de permanência" permittiram-
nos, depois de rigoroso exame dos DOZE
documentos que trazíamos, de ficar cm Ta-
ranto cinco dias. Começámos a percorrer a
cidade com certa avidez. Esso appelitc vi-
nha-iios diis enormes difficuldades que ti-
nbamos tido para entrar. O aspecto geral de
Taranto velho, devido á visinhança da estra-
da de ferro, era.de nina verdadeira doca, de
um immeiiso armazém militar de descarga,
Caminhões e mnis caminhões, automóveis
militares, num vac-vem interminável, da es-
taçãopara o porto e deste para áquella. Por
todos os lados patrulhas c senlincllas dc
baioncla calada. Na estação á toda hora des-embarcavam tropas. E.,. que é dos civis?
Que ó dos moradores desta cidade ? Foi esta
a pergunta que fizemos, depois de ter an-
dado o primeiro quarto 4c hora, sem ver

um paisano. Mas, pouco adeante, saímos cin
uma primeira prnçazlnha cheia dc gente —
velhos, creanças o militares (ordenanças) —
onde dominava o elemento feminino. Era o
mercado. Com bem pouca cousa, aliás. Al-
guina verdura e peixe vindo du longe, por-
que cm Taranto foi probibidii a pesca, dc-
pois da guerra. Depois da praça do Mercado
duas ruas prlnclpnes se apresentam ao fo-
rasteiro: uma, acompanha o mar para o Indo
direito, e oulra, que a principio é interna,
depois sac á beira-mar e o acompanha para
o lado esquerdo. Uiii grande numero de ruas
e rucllas sc cruza em varias direcções cq-
tre a cidade velha, que fica limitada entre
aquellas duas ruas mais prlncipacs, Per-
corremos a que se nos offerecia á direita,
á beira-mar. 12* preciso dizer que é mais
fácil ser preso em Taranto do que ser atro-
pelado por um automóvel no Hio de Janeiro.
Ai do infeliz que, vendo a linda bahia do
Taronto, sc aventurasse a parar um instante
a saciar a vista cm unia contemplação cs-
tática de alguns minutos I Seria logo preso:
ha um numero extraordinário de senlincllas
c de patrulhas, do soldados, guardas de fi-
nança, enrabinciros, marinheiros, agentes á
paisana, que fiscalisam os transeuntes dc
um modo cxagcrndaihcntc severo. Bem o
podem fazer; pois são mais — oli! muilo
mais! — os guardas do que os Irnnsciihtes...
Especialmente em Taranto, quando se vê
um moço que não está fardado, suspeitam'-
n'o logo de estrangeiro. E em Taranto há
muita razão para isso, pois eslá cheio de
gregos, que exercem quasi lodos a espiona-
gem. Por que a Itália não os expulsa?
Porque quando se declarou a guerra acha-
vam-sc lá "como negociantes" e... diffieul-
dades diplomáticas... subditos de "um paizneutro", etc., deram qiic ftizer ao governoitaliano. Assim mesmo, muitos foram ex-
pulsos. Mas os que ficaram são demais onão eslão innctivos. Basta dizer que na ves-
pera da nossa chegada a população taranti-na havia sido escaudalisada com o seguinteabuso de espionagem, que os jornaes nã»
publicaram: um submarino inimigo, cm p]c-no dia, conseguira chegar até sob a ponte domar Pequeno, depois de ter atravessado in-columc, tres linhas circulares e coiiccntricaa
de minas. Eslá claro que essas linhas eram
quebradas, cada uma cm um ponto diffç-rente, para deixar passar os navios amigos'.Mas essas soluções de continuidade eonsti-tuiam um segredo e segredo que diariamente
era mudado. Como o conseguiu conhecei*,
pois, o commandante daquellc submarino 1Trairia alguém da Marinha ? Mas, mesmoassim, sem um intermediário, esse segredo
nunca chegaria ao inimigo. A audaej.i, po'-rem, custou-lhe caro. A entrada do canal erabarrada por minas de movimento semi-automático, que só quando deviam entraros navios eram afastadas do logar. Esse oiítro segredo cra ainda mais rigoroso e, porisso, a espionagem não conseguiu sabel-ó.
Chegado ahi, o submarino inimigo bateu cranma mina patriótica o saltou pelos ares.tendo sido encontrados no dia seguinte bra-
ços, bonnets c oulros destroços de marinhei-
ros állemães, e não austriacos...

Nós, seguindo pacatamente o nosso cami-nho, por áquella rua a beira-mar. não para-mos a olhar para o mar, apezar de nin-
guem nos haver avisado a esse respeito:'
Pois bem. Tres vezes, cm menos de umahora, fomos intimados a parar e os nossos
papeis foram examinados cscrupulosnmente,
e duas outras vezes fomos convidados a an-
dar mais depressa r»

— 0 senhor por que nào anda mais de-
pressa? — disse-nos a policia; não sabe queo estão esperando ?

-T- Quem é que nos espera ?
E uin sargento de policia, rindo, nos fcí

comprchender que, si demorássemos por nfl
um pouco mais, seriamos esperados pelocommissario...

¦'. Uff I Cinco vezes inlerpcllados pela poli-cia em menos de uma hora I Isto aqui não
é uma cidade — é um campo inquisilorial I

. Mns paremos neste ponto para expormos
em outro artigo outras impressões que rece*
bemos em Taranto.

Dr. Nlçolaú Çíahçib
I» ¦***»••• i-

E só um pouco de justo
egoísmo, o.

Não ha mal cm não quererem, os aluados jtmusica de Wagner... Seria a SoncÕrrencítlJ.lí

-**>. •'¦ t...-^»awi *^*m *-átíik**^-%-*s.tíi^.- ™-'-



******' ..
*.

TTNOlTff^ Terçãíelra; SS^cirWôvemgró flé <9H
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Ecos e novidades
A mpin dn C.imar» nssliiuiiii honlem n nn-

monção dc ii nt filho do proíldonlp (le»*!» canil
«l i Ci.ni.resMi pnrn o Immr de itinpleitte de
redhelor do ilebntei, oipeolnlmcmo eronilo
mnrn ouso menino, o nugniontoii oi vonelmon-
los do sen locrelnrio — delln, moin -*- que,
Knnlinndo iíf!mil 1 vamònlò oltoconlos mil relê.•vem conquistando nuflnioiiloi iucmmIvoi nlfl
chegar rn» conto tresuntos o Innltu mil reis
.«¦ue pnsiii a pcrcober do agora pm donnlo I..." Nfio somos multo dados n hdJccHvngao for-
lc, ropiiRiin-nos mesma » emprego do corto»
(ermos qno possam ferie 011 suncopllblllsnr
«iiHiii quer qno seja;.. Mas, f unicamente,
jiAn oncniilrnmos outro qualificativo pnrn es-
Jes doiis ulliim>:> netos da meia da Câmara si-
friflo o do cyiilsino, e do oynlsjno dn espoelo n
'xiiiils revoltante.1 pois culão, depois de nulorlsnr o governo

j, supprlmlr emprego» c ropnrtltjõos, depois
Ua cariar vencimentos o gratlflençilos a umn
fjorção de funeclonnrlos, mtillos oneatiéóldós
aio serviço publico, o quasi todos Knnlinndo
.apenas para não morrer de fome, depois dc
/jactar crodllôs para uma porção dc despesas
silels, depois de augiuenlar cruclmcnto os

/impostos, csfolnndo'ainda mais o JA osfola-
Ulisslmt» contribuinte c tornando alndn mais
(idlfflcll n vida paro toda a genlo quo não vive''ín 

supus deis cofros públicos, depois de op-
•jicllar para u patriotismo «le Iodos eis bratl-
loiros, iicoiiando-llies ate com a creação do
iun imposto de honra, n mesa nu a própria
ICnninra, dc cuia confiança a nicua o tlcposl-
tlnrlri, nliro c^sks duns cxcopçõos : a crençfjo
<le uma slneeiirasinha para um rcbenlo do
mu presldonlo, o o augniento de vencimentos
<le um seu funecionario, já escantlalosnnicn-
lc pago pelos serviços que prcsln ? Não con-
slllue essa ausência de cscriip. los uma
inffronto k naçflo'.'

Nãu serão com certeza as centenas do mil
Srêls a m-ii^ que o Thesouro vne gastar «|iic
apressarão a definitiva ruína financeira do
Brasil; «'¦ apenas a significação moral desses
nltimos aclos que vae causar um justo movi-
iiiciili. ele revolto e tle indignação em todo o

Jinlz. Que dirão desses oclos ei Sr. presidente
<la llepubllca o o Sr. conselheiro llodrlgucs
Alves, que nindn hn pouco nllrlltulaos males
do momento exclusivamente ã fnltn dc jtiI—
-¦ii elns homens responsáveis pelo regimen ?
Que elir.i S. Ex. desses netos, que não reve-
iam sómenlc falta dc juizo, mas ii n cynlsmo
1'cvollanto V Será possível que o |>ovo tenho
innior a um regimen em que sc possam pra-
tlcar impuncmciito falcatruas dessa ordem 1
V. onde estão os Srs. Mnuriclo <!e Lacerda,
Antônio Carlos, llnrhosa l.inia, CincináloBra-
ga e tantos oulros deputados, que vivem nlor-
•mntlos cnin a gravidade do momenlo c quo niio
té in uma palavra de protesto contra essa pou-
ca vergonha '.'

5*í
.TA se dá como assentada n escolha do Sr.

Pires c Albuquerque para oecupar no Supre-
mo Tribunal o logar elo Sr. ICnéas Galvão. Si
isso se der, para substituir b Sr. Pires nn Vara
pcdcrnl será provavelmente removido o juiz
federal no Estado «lo llio, o Sr. Oetavio Kcl-
l.v, «inc já tem oile. annos tle exercício nesse
poslo. Tem sielo pelo menos essa ti praxe se-
guielii alé agora. Do Estado do ÍUo, cujo juiz
federal pôde ser chamado eventualmente a
funcclonar no Supremo, vieram os Srs. Ootlo-
ifredo Cunha, Pires e Albuquerque o llaul Ma--
tias.

©s granüos gestos

Atirou-se heroicamente á morte
para salvar duas vidas

cni flor

A GUERRA
r-~N~~*§»'*~'*-~'»''

liiJfUMjiil
Mas dous "Zeppelin" são abatidos

Ifô* O serviço tle informação telegraphica
nos jornacs tia niaiihã vae ler um dcscnvol-
vinie-iilo maior, com o apparccimonto da "A

Razão,, marcado para os primeiros dias de
dezembro.
—m I ¦¦ » mmflti&t-*—-»—•.-...i—.l ¦¦ I—**

Orna concorrência
oo

Nollciumos lin tempos que o operário João
Constantino; cm Cosia Barros, vendo duas
creanças prestes n porem n muo sobre ura fio
óloctrlco, num gesto impulsivo ntirou-sc no
mesmo tio, paro afaslol-o dc junto das crean-
cas, morrendo fulminado. Dizíamos, nessa
nolicia, estampada a 15 de outubro, «pie João
Constantino não tinha familia. Dias depois,
um illustre clinico, impressionado com aquel-
le gesto de tflo rara abnegação, veiu a A NOI-
TE triizor a importância de 309, para quc ai-
go se fizesse cm memória do heróico ope-
rnrio, uma vez que elle não dcixnvn no miin-
tio patente nenhum. Juntámos a essa impor-
Innciti HOS offerccidos pela A NOITE c mais
10*> que nos trouxera um anonymo. A esse
tempo chogttvn-nos a informação de que João
Constantino deixara nine, I). Seraphinu Joan-
na Cnnslniilliio, dc quem ern o íinico amparo.
A custo, afinal, dc indagação cm indagação,
um dos nossos reporters suburbanos desço-
brlu-a, trazeiitlo-a A nossa redacção, ocompa-
iilindn das «luas creanças, Jorge e Atlelino, cm
prol tle cujas vidas perdeu João Constantino
tt sua. Para melhor authenticação, entretnn-
lo, um dos negociantes dc Costa llarros eu-
enrreflou-so dc conseguir um abalxo-asslgna-
do provando scr aquella senhora, uma pobre
velhinha tle G5 annos, a mãe do abnegado ope-
rorio, a quem enlão entregaremos a quantia
tle 70?, acima referida, certos dc quc «le ma-
nclra mais genrosa não poderá cila ser cm-
pregada,

 i mm— i

OS cZEPPELIN» SOBRE A INGLA.
.TERRA |¦,;>- "

Um novo «rnid» .
LONDItES, 88 (A NOITE) — fiontem de

neltc os nllemüee levaram a effeito o ieu ce-
perado '•rald" contra a Inglaterra.

Os MZcppellnH foram descobertoa antes de
terem «ttlngldo a costa inglesa, devido ao
serviço de vigilância nocturna • cargo dos
aeroplano* m hydroplanoe.

Os dlrlglvcl» allemães, entretanto, cm nn-
mero superior a cinco, chegaram até o lltto-
ral dos condado» do nordeste da Inglaterra e
lançaram bomba» a granel, «em visar ne-
nhum ponto de importância militar.

Atí agora, 7 horn.i, náo são conhecidos os
resultados do "rald", Sabe-so apenas que oi
apparelhos inglesei travaram combate con
ou dirlgivels allcmucs, pondo-os cm fuga.

LONDIIES, 28 (Huvas) — Sobre a costa
nordeste da Inglaterra evoluíram liontem, A
noite, alguns dirlgivels allcnincs, dc bordo
dos quines foram lançadas diversa» bombas.

Ignora-se por emquanto si ha vlcllmas ou
prejuízos materiaes.

Dous «Zcppclin» 'derrubados

NA FRENTE OCCIDUNTÁi; '
¦ m> ~

A situação J"' •><•

f/i w i hora VK.
SS 2,35-4.o5 \i
|l 5.35—7.10—8,40-10,20 \|
I| UTIL por scr o horário das IB

|| entradas para hoje do II

LONDItES, 28 (A NOITE) — Dou* dos
"Zcppclin" que atacaram a costa norte da
Inglaterra foram derrubados pelos aviado-
rca ingleses,

LONDlllüS, 28 (Havas) — Aniiuncla-sc of-
ficliilnicnlc quc foram abatidos dous "Zep-

pelin" por oceasião da incursão ncrea feita
iiontcni A noite pelos allemães.

¦ei *•!»**" ia»._ r CM TORNO DA GUERRA

O novo embaixador austríaco em

/¦M-iy;
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Na Directoria Geral elos Correios, na sala
ida Sub-Directoria elo Expediente c sob n pre-
Bidcncin elo Sr. L.vrio ele Siqueira, acompa-
lihiulo de eloas funecionarios pelo Sr. Dr. «ii-
i'cctor geral, rcalisou-sc hoje o concorrência
para o serviço ele conducção ele malas e col-
leda ele caixas, por automóveis e molocycle-
tas, no Dlslricto Federal. Apresentaram pro-
postas cinco concorrentes: :. A. IV. Nu-
nes, S. Lino, .lonathas i . ... Francisco
jpraboushy (Gorttge Lloyd) e .-.. Mendes <fc C.

As propostas referiram-se ao percurso «lia-
rio, na média, tle 271) kilometros, (,'m tuitomo-
Teis, c ao serviço diário ele collecta em moto-
cyelos.

As propostas dos Sis. A. ll. Ximcs e S.
Lino, por excesso tle despesa, foram poslas
desde logo fó*.n de concorrciiciaj o Sr. .lona-
lhas Pereira propunlut-sc a fazer o serviço n
7üJ réis por Itilometi'6, em iiulbinovcl, e por
17? por dia cm motocycleta, que correspon-
«le a 1 *Jfi:7(íO*H por anno; a proposta da Garagc
Lloyd era e!c St5(J réis e 24?, respectivamente,
on 17-1:656$, por anno c, finalmente, a tle S.
Mondes tt C, ele ÍÇMO e 23$ ou 1!)0:008§ an-
nr.aes.

Pela classificação a proposta mais vanta-
josa é a do actual concessionário, Sr. Jona-
tiias Pereira.

. w^atgr ¦

ELIXIR DE NOGUEIRA — Grande- Dcpurativo
do Sangue
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sessid cio

A re forma d o Acre
A sessão foi presidida p:-lo Sr. Urbano

Sanlos. O Sr. Metello leu ti acta que, sem ob-
servaçõesj foi approvada. Na hora do expe-
«liente foram lielas proposiçõeà da Câmara c¦pareceres elas eommissões do Senado.

Nu ordem elo dia iigurtiva ein primeiro lo-"gar 
a segunda discussão do projecttf què reor-

ganisa a admiiiislrasão do Território do Acre.
Foi relator do parecer sobro esse projecto, na
commissão de ctmstituicão e.iustiçã; o Sr. Ar-
jtliur Leiíios, que respondeu ã critica a elle
íeilapclos orfitloi-es f/ue,'liontem, occiiparam
a tribuna, discutindo 0'j.iro.jeclo.

O orador im. o elogio (lo Sr. Francisco SA,'autor do projecto, referi lulo-se cm termos os
jnais lisonjeiros Aquelle senador c ao seu pro-
jcclo. Mostra a eònstitucionalidadc, a van-ttlgcm c a opportunidade da reforma da admi-
lilstraçãò elo Acre, citando fados e algaris-
Hios Discute largamente a conveniência da
creação de territórios, citando Bryce e outros
e sendo constanlcmcutò áparteado pelo Sr.
Lopes Gonçalves,

O Sr. Arthur Lemos falou durante (luas lio-
ras c vinte minutos,

O Sr. Lopes Gonçalves pede, logo que o Sr.
Lemos se caia, o levantamento «Ia sessão, cconseqüente adiamento da discussão, cm vis-ta elo adeanlado da hora.

O presidente diz que não ha numero no Se-nado para volar o adiamento e que ti sessãonão podia scr levantada.
O Sr. Lopes Gonçalves pede então a pala-vra e durante o resto do tempo fala contra o

projecto cie ícorganisação do Acre.
» -mm— • ———___

Federacién Espaíiola
Para amanhã, ás 20 e meia horas, está

convocada uma reunião da colônia «espanhola,
na Sociedade Espaiiola de Beneficência, á
rua tia Constituição n.' 38, para approvar os
estatutos e eleger a directoria da nova sc-
cção fundada nesta capital.

A commissão organisadora faz, por nosso
intermédio, um appello a todos os hespanhóes,
para que não deixem de comparecer á dita
reiiüião, no logar, dia e hora indicados.

ELIXIR DB NOGUEIRA — Para moléstias
da pelle

•mm—

Pura uva, vinho collaros gonuino. Garrafa
Colombo. — Praça José Alencar.

1$-200
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Um assalto descoberto e
apprefiejidido o furto

Proscgtiindo as diligencias para a capturatle ladrões quc infestam os subúrbios, o com-niissario Oetavio liamos prendeu os "pivet-
tes Gabriel da Silva, e João Pereira. Mor-rogados, confessaram ser os-.assaltantes da«isa do Sr. Pedro Ricardone, A rua Julio Ce-sar <;-., na cidade, tendo então 0 commissario
Américo, do 1" districto, feito a apprehensão
«Ias jóias, no valor do 2:000*, furtadas Atinei-le senhor, Os "plvettes" estão sendo proces-saelos.

-»—*a*»—
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^LEilVEL

ParaiocrenieotodaMus-
iria das fibras textis

Os Srs. Fausto Ferraz e Rapbael Cabeda
apresentaram o seguinte projecto dc lei, «jue
foi lido hoje pela mesa:

"Considerando que na prolecção as indus-
tritis nacionaes, o melhor critério é o que
aconselha n fomentar nerucllas que vivem da
matéria prima do paiz;

Considerando que, sendo esta a norma in-
variiivelmcnle seguida pelas nações industrio-
sas, traz como conseqüência duas vantagens
indiscutíveis A riqueza publica c privada, isto
é, tt exploração c cultura dos campos c a mon-
l.tgem de novas fabricas, cuja prosperidade é
assegurada pela facilidade e abundância de
matéria prima;

Considerando quc, no Brasil, as fibras ve-
gelaes próprias parti a "industria da cord.oa-
ria", são nativas c dc variadas espécies, dc-
pendendo ti sua cultura regular o intensiva da
inslallação de fabricas, que as aproveitem cm
grande escala;

Considerando quc para tal fim è mister au-
xiliar, embora indirectamente, n iniciativa
particular, facilitando-lhe ao menos a impor-
tação dc hiachinismos que infelizmente a nos-
sa industria metallurgica ainda não pôde for-
necer;

O Congresso Nacional resolve:
Ari. 1". Para os effeitos de impostos de

importação, ficam equiparadas As machinas
agrícolas aquéllas que forem introduzidas no
Brasil, próprias para o preparo dns fibras
necessárias A fabricação de cordoaría, dc uso
e applicação cm terra e mar"..

| Quoreis apreciar bom e puro café?
|——só o iPiip^saao
, n-m.rrM-jr. ...,i,h.r ¦**w+*-i.i'ff*»T-*-*i*--*-|--
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Washington sem conducção
LONDRF.S, 28 (Havas) — O Forelgn 0"f

fico enviou ao embaixador dos Estado» Uni-
dos nesta capital, Sr. Fage, uma nota em que
o governo inglez ne recusa terminantemente
a conceder salvo-conducto a Von Turnoir,
novo embaixador da Austria-IIungrla em
Washington. A nota declara que as embaixo-
(lan e os conauladoa da Áustria e da Allemã-
nha se tem excedido de tal modo no exerci-
cio das Huag regularcs funeções diplomáticas,
qne a Inglaterra podia justificar perfeita-
mente essa recusa, ainda mesmo quc os leis
Internacionaes não a permittissein.

Como a Allemanha quer fazer a

LONDRES, 28 (A NOITH) — Ao longo do
toda a frente oerldcntol prosoguo o mão tem-
no, estando por isso as opcravOc» quasi para-
iysadas. . ., „

A artilharia Ingleia dispersou diversas co-
liimnos allemãs n oeste do 1'nlsleux o bom-
harilcou as trincheiras inimigas nn regido dc
Vpres. ...

Apezar do tempo chuvoso, houve certa nctl-
vidatle nas operavües aéreas, durante a» quaes
os inglese* pcinlerom dous apparelho».

Ni> sector franeex, segundo informa o com-
niiinicudo official, nada houve de importante.

1'AltlS, 2H (Havas) — O communicado fran-
cei de hontem A noite diz que nada houve de
Importante a assigiiiiltir em Ioda a linha de
frente.
No sector belga

HAVRE, 2tt (Hnvas); — Communicado

"Na região de Dixmudc, bombardeio rccl-
proco. ,, ,

A artilharia inimiga eslev parliciilarmenlc
activa na região de Stecnstracto e cm Hoesin-
ghc, devido no» tiro» bem «uccedidos das nos-
sas baterias".

¦*¦ m— 9— ' .¦¦.
T:J. A ITALIA NA GUERRA

Ao longo da (rente

1 morte fe li Andréa

paz
LONDRES, 28 (Havas) — O "Mornln-r

Post** faz hojo a seguinte revelação:
"A Allemanha approximou-se officiosa-

monte doa governos alliados, procurando
sondal-os discretamente, ainda quo sem re-
saltado, sobre a possibilidade dc uma paz
imtncdiata mediante a acecitação das prir.ci-
paes condições exigidas pela "Entente",
comtanto que lhe deixem liberdade de acção
na America Central e na America do Sul,

O "Daily Muil" informa, por ecu lado, que
• situação alimentar na Allemanha e mt
Áustria é do verdadeiro desespero, scfçund.-j.
soube de fonte digna de todo o credito.'*.

A vida na Rússia
LONDIIES, 28 (A. A.) — Annuncia-se aqui

que o novo chefe do gabinete russo, o gene-
ral Trcpoff, falará sabbado próximo, na Du-
ma, sobre os meios c bases da regulamenta-
ção «Ia vida interna do império, de modo a
sc estabelecer sobre o assumpto iim perfeito
aceordo entre o governo e o Parlamento,
cujas acções agindo conjuntamente têm por
fim ir «lc encontro nos interesses do povo,
satisfazendo as suas necessidades. ,

As subvenções aos mõbiiisados
---—.,-, — . i.i i ¦¦¦¦ m ii . .i ..im ,

portuguezes ; [ | [j ;.-.
¦ ms ¦!¦ '- «... _
LISBOA, 28 (A. A.) ¦-. O governo concedeu

cm duta de hontem as subvenções creadas
por lei As familias de vários mõbiiisados,

NOS BALKANS

Ao longo da frente
PAUIS, 28 (A NOITE) — Informam «ií Sa-

lonica quo a situação ao longo de toda a
frente da Macedonià não solfreu modifica-
ções importantes, O mão tempo continua a
difficultar as operações de Infantaria.

O communicado servio de hontem de noite
informa que as forças servias, auxiliadas pc-
los zuavos francezes, atacaram com grande
Ímpeto a coluna 1.050, que foi tomada de
assalto. Essa posição era defendida por tro-
pas escolhidas allemãs. Og servios e franco-
zes rcpelliram vários contra-ataques do ini-
inigo, causando-lhe importantíssimas perdas.
Os alliados derrotados?

ROMA, 28 (A NOITE) — Informações re-
ccbldas do quartel-general annunciam que os
nossos aviadores, em reconhecimentos que cf-
fectuaram, observaram que os austríacos
mostravam grande actividade ,e se prepara-
vam para nos atacar na região* ~ do Lcdro e
no valle do Astico. A nossa artilharia activou
então o seu fogo sobre as posições inimigas,
dispersando as suas columnas.

O inimigo bombardeou as nossas posições
na frente da Carnia, em Cima di Vol-Dego-
no, no valle do But e no valle do Chiarzo.
Respondemos com efficada, desmontando um
canhão inimigo.

No resto da linha de frente nada maia hou-
ve de Importância.

ROMA, 28 (Havas) ss Communicado offi-
ciai:"Os tiros certeiros da nossa artilharia ob-
slttram o* movimentos inimigos na zona
montanhosa ao norte do valle do Lcdro c
do valle do Assa. No dia 25 do corrente o
inimigo dirigiu violento bombardeio contra
as iiossas posições da linha Üegano-But-
Chiarzo.

A nossa artilharia bombardeou os acanto-
nameiitos Inimigos em Birnabatin c na esta-
ção de Mctthen.

Na zona a leste dc Gorizia os austríacos
transportaram outras baterias para a linha
de frente e bombardearam freqüentemente a
nossa retaguarda. Respondeinos-lhcs, _gor6m,
com tiros muito cfficazes.

No Curso travaram-se pequenos combates
cm «jue fizemos alguns prisioneiros

«a. mu— it—

Desde hontem no cair dn noi e, momento»
após o atropelamento na nvcnlda Pctlro Ivo,
cm qne veiu a perder n vida o nosso collogn
dc Imprensa Sr. João Soares Andréa, o Dr,
Domingos Hcrnordes, Insnector «eral dp veh •
culos, vem «losenvolvemlo grande nellvltlmli'
liara capturar o desastrado "chiiiifleur J'.ii-
ôlydos Poçanhn Ribeiro, motorista do taxi
«.211. do qual o proprietário o Sr. Mnslmo
Condo Torres. O Dr. Bernardo» tflo liem su
houvo em suas diligencias, que hontem mos-
mo descobriu em uma «aragu da run dns Ar-
cos li. O», o auto íl.Ulli o "thiuifrciii", po-
rim, liovlu desanparcçldo. .;.„,..

No cartório da delegacia do IO» dlslricto
policial, por onde correra um inquérito, iiflm
do ficar esclarceldo «I houve ou não respón-
sabíiidado do "chauffour", até Aa 111 lioras
de hoje, infelizmente, não havia sido tomada
a menor providencia no sentido do mesmo
inquérito ter o andamento necessário, npc/ar
de existirem arrolada» quatro testemunhas dc
vista.

A's 11 horas, sobre uma mcaa do nccrolorlo
pnllciiil.tivcram inicio os trabalhos de necro-
psia no corpo do Andría, sendo a perícia fei-
tn pelo» médicos legislas Drs.ülogéiío» Siun-
polo c Rego Burros, que constataram como
"causa mortis" fraclura da base do crauco
com dilaceração do* ossos.

Logo após aquelle exame fot o cadáver rc-
composto c col locado cm um nulo-auibulaii-
cia funerário da Assistência Municipal, c re-
movido para a residência da família do mor-
to, A rua Fonseca Tolloo, em São Chrislovão,
de onde Asü horas de amaiihã sairá o prcstllo
fúnebre com destino no cemitério de São João
llnptista.

Do Sr. general Ismael da Rocha recebemos
o seguinte:"A' (Ilustrada redacção da A NOITE — Com
ai melhores saudações, rogo a fineza dc tle-
clarar que não era eu o passageiro du anlonio-
vel causador da morte do meu bom amigo e
literato João Andría, de volta dn solemnidade;
no Museu Nacional, cm honra a Orville Derby.
Podem attestttl-o os majores l/leury e Dr. l!ue-
no do Prado, com os quaes «lesei, a pé, o ala-
meda central da Quinta da Doa Vista; quando
avistámos um grupo transportando uin ferido
por automóvel. Fui eu, porém, queni o reco-
nheceu e cominunieou o nome no caridoso me-
dico da Assistincia Dr. Uustos Mello, inlc-
ressando-ane a pedir, pelo telephone, nolieias
da illustre vietima. Constante leitor — Ismael
da Rocha."

i ¦****eB» —

As cerimonias dc ho(e
na Faculdade de

Medicina

_ A RUMANIA NA GUERRA

A linha teutonica ... <
mm

 m«§
LONDRES, 28 (A NOITE) m- Um radio-

gramma de Bucarest informa que os austro-
allemães oecupam nctualmente toda a linha
do Alt, desde a fronteira da Transylvania ao
Danúbio.

Os rumaicos rcpelliram diversos ataques
dos &ustro-allemãcs e recuaram um pouco na
direcção de lésto em Tropolog.

As atrocidades na Valachia

BARBA ROXA
Tenebrosa historia do famigerado

criminoso
Drama policial-HOJE e AMANHA

PARISIENSE
¦*0«**B-»

imwizmi

NOVA YORK, 28 (A NOITE) == Um .-radio-
gramma de Berlim annuncia que as forças ai-
liadas foram derrotadas ao norte de Monas-
tir. O despacho não dA, entretanto, oulros
pormenores.
Communicado servio

O general Bezouro foi
a fortaleza de Santa

Cruz
Seguiu hoje para a fortaleza de Santa

Cruz, molivo por que não compareceu ao
seu gabinete, o general Qabino Bezouro,
afim dc assistir aos exercícios de fogo queali se rcalisarao.

Estes exercicios começarão hoje 
'á 

noite.
i um i
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Aviação na Marinha
A Escola de Aviação da Marinha, dirigida

pelo capitão de corvela Protogeues Guima-
i-ões, e que já concedeu o "brevet" de avia-
dor a tres officiacs de marinha, continua a
instruir seus novos alumnos, entre os quaes
se contam tres officiaes do Exercito.

Todas estas manhãs têm sido vistos os hy-
droacroploiios cm graciosas evoluções sobre
o lilloral, pilotados pelos tenentes Bandeira,
Schen-t, do Lamare, Araújo, e conduzindo os
aspirantes ao "brevet" dc aviadores.

Os apparelhos são lançados ao mar do
hangar da ilha das Enxadas, c cada dia evo-
luc um delles, em exercicios práticos de pi-lotagem, após ás aulas «jue fiincciòiiant iia
mesma ilha.

G O L, L Y RIOcura •"Inf Iammasõ" do.<
MOURA BRASIL olhos

SALONICA, 28 (Havas) — Commüiiicado
official servio i"Os zuavos francezes, com o auxilio dos
servios, tomaram a importantíssima colliiüi
1.050, que era defendida pelos caçadores da
Guarda Prussiana cora a ordem de a conser-
var por todo o preço.

Todos os ataques dirigidos pelo inimigo
contra essa posição foram repellidos;

O mão tempo continua obstn'' ão ui optínt-
ções."
Communicado italiano

ROMA, 23 (Havas) —¦ Communicado sobre
as operações na frente bulkanica;"O enérgico avanço das tropas italianas
prosegue com felicidade na zona montanhosa
de Peristeri, a oeste de Monastir, cm dire-
cção ao valle do Drajar.

Apezar do espesso nevoei.vo que tem ha-
vido em toda a região, um dos nossos des-
tacamentos occupou no dia 24 do corrente
uma eminência a ocsle dc Nizopolc, enviando
alguns grupos para os cumes do Orvcnaste-
na, emquanto outros progrediam era direcção
de Truovo.

No dia 25 os italianos, quebrando a resis-
tencia encarniçada do inimigo, tomaram as
Alturas das cotas de 2.220 c 2.227, a sudoeste
de Nizopole e fizeram cerca dc quarenta pri-sioneiros,"

Outras noticias -,

LONDRES, 28 (A NOITE) -. Telegrapham
de Petrogrado dizendo que os austro-alle-
mães estão praticando na Valachia as mes-
mas atrocidades que foram praticadas na
Bélgica e na Dobrudja contra a população ei-
vil indefesa.

As crueldades ali commettielas contra os
habitantes revestiram-se em certos pontos
de requintada ferocidade. Famílias inteiras,
incluindo as inulhere8 e as creanças, foram
assassinadas pela soldadesca desenfreada.
Aldeias Inteiras foram cgualmente incendia-
das, propositadamente, atcando-se o fogo de
casa cm casa e encerrando-se os portas das
casas para que os seus habitantes não pu-dessem fugir á morte horrível que os es-
perava;

Os austro-allemães npoderam-se de tudo
quanto Ihea possa servir, principalmente de
ecreaes, mincraes e gado, que enviam para a
Allemanha,

Q csar e o rei Fernando
LONDRES, 28 (A. A.) - E' esperado hoje á

tarde an fronteira da Rumania o csar tia
Rússia, Nicoláo I, que vae conferenciar com
o rei Fernando da Rumania sobre a situação
desse reino em face da extraordinária pres-sao exercida pelas tropas teuto-austro-bulga-
ras sobre os exércitos russo-rumaicos quecombatem ua Transylvania, Valachia e Do-
brudja.

A retirada dos rumaicos

Que pândega!
—t—

Matto Grosso na Câmara
O Sr. deputado Mavignier, sobraçaudo uma

pasta tle jornaes c folhetos, occupou hoje a
tribuna du Câmara, durante o expediente,

tir_dii_ politicagem dc Matto Grosso e
repisar íitPsêríe de desmandos que diz haver
sielo praticada pelo Sr. general Caetano.
Dahi para atacar o coronel Pedro Celestino
foi um passo. O Sr. Mavignier refere-se eu-
tão no facto revoltante «le haver o eminente
jurista francez Lapratlelle soffrido violências
c grosserias dos esbirros da situação. Egual
sorte diz o orador ter tido o Sr. IJcrendoaguc,
director do Duuco Fraiieez-Italiano.

O Sr. Pereira Leite protesta em apartes
vehenicntcs. O Sr. Moreira da Rocha pede ao
orador o obséquio de não citar taes faetos,
verdadeiros ou não, que servem só parti des-
moralisar o paiz.

O Sr. Mavignier, depois de lembrar que tu-
do quanto está dizendo já foi commcntado
pela imprensa, passa a criticar as manifesta-
ções feitas cm Cuyabá no general Caetano, por
oceasião «le lhe ser conecdulo o "habeas-cor-
pus" do Supremo Tribunal. Cita um trecho
do discurso, onde o homenageado dizia á po-
pulação «puc, «'uanilo fora baptisado, seu pae
o erguera nos braços e exclamou, com cs olhos
no céo: "Deus, si o Cactaninho não for homem
util ao paiz, matu-o quanto antes".'

Qne elle tem sido util diz o orador não lia-
ver duvidas, tantos são os attestados de uti-
litlades deixados pelo seu governo de depre-
dações, saques, incêndios e mortes.

O Sr. Pereira Leite, «pie já havia chamado
allusivamente o Sr. Mavignier de "gato rui-
vo", nparteou assim:

Rias V. Ex. concorreu para a eleição do
general Caetano 1

Sim, não nego. E' o maior mal de que
me arrependo...

Pois enlão vá agora chorar na cama, quc
6 logar quente...

E assim ficou encerrado o debate..-

Dr. Hilário de Gouvêa-S&'í

Posso cio novos profcs.so*res — Homonaflons uo ¦>.
raoa bomo—Uni rosário (iodiscursos

Perante n Congrcgiu-âo da Faculdada ila
Medicina, tm sesuilo noleniuu rofliisiidn lidje,
As El horas, tomaram posso da cadeira n,i
therapeullea o Dr. Agenor Otiliiianlçu Porto,
o da du cirurgia o Dr. Augusto Pniillno,

Compareceram A cerimonia da pussu n l)r.<
Azevedo Soilrc, prefeito do Dlálriclo Federal ¦
professor Paes Leme, conselheiro lluy Darlin-
•sa u sua Exma. senhora, nlciu do uni crainlu
numero de pessoas.

Aberta a sessão pelo professor Aloysio do
Castro, «lircetor du Faculdade, furam pro
mincladns algumas palavras animadoras nos
novos profoísorco, dando S. S. cm negulelu
a palavra ao professor Agenor Porlo, que leu
um longe) e consiibstniiclado discurso relail-
\. A cadeira du thonipeutlea,

Ao terminar o Dr. Agenor Porlo feii conce-
dida n palavra no professor Augusto PauII-
no, que tambem leu seu discurso, historiam!»
a acção do professor Paes Leme na cadeira
que ulé enlão lhe cabia reger.

O professor Paes Leme, podlnJo em segui-
da licença para romper ns praxes prolocolln*
res, iijfriulcccii as referencias honrosas «jue*
lhe haviam sitio dirigidas lido seu collega Dr,
Augusto Paulino. Após esse rápido discurso
foi encerrada a sessão. Ambos os professo-
ros empossados foram vivamente felicitados
por todos os collcgas presentes.

Depois da cerimonia da posse dos professo-
res Agenor Porto e Augusto Paulino, reali-
sou-se a sessão solemnc levada a effeito pnr
anna comniissão, composta dos professores
Nascimento Dlllcncourf, Augusto Paulino,
Fernando de Magalhães, Pinheiro Guimarães
c A. Cardoso Fontes, em homenagem ao pro-
fessor Paes Leme.

A sessão foi cffoctunda no salão "Torre»
Homem", da Faculdade, previamente cníclta-
do e preparado.

O prolessor Aloysio de Castro, por uma tlc-
ferencia muito especial, convidou o consc-
lheiro Ruy Darhosa pnra presidir aquella
manifestação, uo que foi entliusiaslicaineiile
npplaudido, não só pelos acadêmicos, que
enchiam literalmente o salão, como pelos
professores presentes.

O conselheiro lluy Barbosa acccelcit tam-
bem enlre fortes applausos. A seu lado lo-
ivtou logar o professor Paes Leme.

Teve n palavra em segui ti tt o Dr. Nasci-
mento Diltoiicourt, que pronunciou um elis-
curso enaltecendo as qualidades do professor
Paes Leme, a quem apresentou cni nome elei
todos os collcgas as suas despedidas ao mes-
tre que deixara aquello templo de ensino o
de saber.

Terminando, falou o professor Fernando
de Magalhães, O seu discurso foi ciilrceor-
tado de palmas pela numerosa assistência.
S. S. historiou a acção, a vida seientifica
do mestre que se ia com imagens as mais fe-
lizes e commovcdorus.

O professor Paes Leme falou então por
ultimo.

O seu discurso foi unia oração de saúda-
de, cheia de reconhecimento pelas demonstra-
ções de estima e dc carinho que tão esponla-
íieanientc lhe tributavam, collcgas e elisci-
pulos, e assim terminou n cerimonia com ipie
foi homenageado o prolessor Paes Leme.

O conselheira Ruy Barbosa c sua Exma.'
senhora foram acompanhados ale A portou
do edifício da Facilidade pelo professor Aloy-
sio de Castro, director da mesma, professo-
res, acadêmicos, etc., sendo saudado ao to-
mar seu carro.

O professor Paes Leme recebeu lambem
muitas palmas ao tomar logar no automóvel
que o levou á sua residência,

A mesma commissão mandou resar ua ma-
triz do Sagrado Coração, á rua licii.janiiu
Conslant, uma missa em acção de graças pela
passagem do professor Paes I eme- pelo cn-
sino medico.

Essn cerimonia religiosa, que se cffecluou
ás 9 1(2 horas, foi muilo concoiviela.

— ¦-. —¦¦ > ¦•o&fv»-*-————-¦ —- —-*-—
f^A i;ibbs, inglcz.—Tclcplione
jj S3-1, Central.—Uua Santai

Luzia, *!<J2
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MEM
PAULO PASSOS à (

LONDRES, 28 (A. A.) - Um rodiogram-
ma de Bucarest informa que as tropas ru-
maicas que estavam cm Craiova e de onde
se retiraram na semana finda, afim de evi-
tar morticínios inúteis, puderam levar comsi-
go todo o seu material bellico, inclusive asim artilharia pesada.

¦ mmm»"Sio liraco" •£Ws
h-f-,i„i inn,..0 o«. .. ?.,»¦¦, 200 r6is> c°m valicibriielcs. LOPES SA' & COMP.

de
para

aliosos

Senado

riz e garganta. 20, Assembléia, ilas
elas, quartas e sextas.

¦ i— 1 mtSirZ^ ¦¦ '

ás 4. A'í seran

Um ai maço na

Exéquias por alma da
Francisco José

JOINVILLE, 23 (Serviço especial da X
NOITE) — Com grande assistência de ai-
tas autoridades e funecionarios públicos e
de varias familias, celebrou-se 

'hoje 
na cgte-

ja catholica uma missa cm intene;ão da ai-
ma do imperador Francisco José, mandada
celebrar pelo agente consular áustro-liuri-
garo e respectiva colônia aqui residente.

ELIX1B Dei NOGUEIRA -
-»™««SrWS*-

Cura sypliilis.

iramara

\

LONDRES, 28 (A. A.) r- De Salonica com-
mumcain que, apezar de ser de relativa cal-
ma a situação de quasi toda a linha nos Ral-
ltans, os servios continuam a sua marcha vi-
ctoriosa sobre os teuto-bulgaros cm direcção
de nordeste, dominando agora toda a região
interior da curva do Cernn.

LONDRES, 28 (A. A.) & De Roma com-
miiuicam que tclegrammas de Salouica, ali
recebidos, informam que os italianos que es-
tão operando na Macedonià estão avançando
agora no vnlle Drago, melhorando «ssim nes-
sii região a sua situação estratégica.

LONDRES, 28 (A. A.) - Os italianos têm
feito importantes progressos no norlc de Mo-
nastir, sendo a direcção de sua marcha man-
tida nesse rumo afim de ter os seus movi-
mentos conjugados pelos das tropas franco-
rusSo-scrvias, que operam tambem nesse
scclor,

LONDRES, 28 (A. A.) — Os servios derro-
taram uma columna búlgara que procurava

Fairvse-á uüdi novo~recan-
seameeafto da popa Ba çãodo Brasas ?

A commissão de finanças do Senado conti-íuiou hoje, os seus trabalhos na elaboração
dos orçamentos. O Sr. Francisco Sá leu pa-recer sobre as emendas apresentadas em 2"discussão ao orçamento da Guerra.

O Sr. João Lyru, que pretende apresentaruma emenda, propondo quc o governo federalentro em aceordo com os dos listados, paralevantar o rccenccamento da população do I3ra-sii, pergunta á commissão si essa emenda «leveser apresentada ao orçamento da Agricultura
ou ao do Interior.

"""•"M.^:f, 
c 

*'*co CoelUo nc"a que é pelo do In-• .vStor, o Sr. Bulhões diz que nem por nm nem

JJriáíuayatu, 17 A estábelcer-s» na* proximidades do Negotin.

á«*W*AWÉJ>*A.i;* m.\ ¦ 1 ¦ h i V i —V

que nem por um nempor outro, porque a emenda é inopportuna cque o serviço de recencèamento é absoluta-mente federal e que nelle não se devem inettergovernos estaduaes. Os Srs. João Luiz, Alfre-do bllisi Francisco Sá, João Lyra c Bueno dc1. alva. sao «le opinião que a emenda deve virpela Agricultura, o «íue ficou resolvido «lc-vendo cm 3a discussão desse orçamento entrara proposta do Sr. Lyra.
A commissão rcunir-se-á quinta-feira parareceber ns emendas cm 3" discussão dos orca-mentos da Viação c da Agricultura.

(to Quando a menina chega no estado"dcmulher, as funeções peculiares no sexo fracodevem scr conservadas em regular estado «lesaude. Irregularidades eu uma infinidade dcmoléstias, entre ns quaes dores de cabeçanervosidade, debilidade, tonteiros, são intei-ramento desnecessárias nesse período poistudo isto cessa sob a acção das Pilulni Un-saclas do Dr. William%. • iranda tônica mar*o ean(jiia • aervoa,

O Sr. Lauro Muller offereceu hoje um almo-
ço no salão Regência, do Itamaraty, aos Srs.
Arthur Pcel, ministro inglez, o Sr. Alexandre
Benson, encarregado «le negócios dos Esla-
dos Unidos. Era um agradecimento do nosso
ministro do Exterior, pelas gentilezas presta-
das a S. Ex., durante a sua viagem, pelo go-
verno do Canadá e pelo dos Estados Unidos".

Compareceram os Srs. ministros Cardoso
de Oliveira, Dr. Hélio Lobo, ministro Luiz
Guimarães, commantlante E. L. lioyle, Dr,
Sylvio Homero, capil. > de fragata Tliiòrs Ele-
ming, Dr. Abelardo Uòças, L. A. Srisselorf,
Bcresford Hope, William C. Dowiis, E. liam-
bboelt, c Dr, Pessoa do Queiroz,

Deixaram de comparecer, por moléstia, os
Srs, Fernandes Pinheiro e Arthur Isrigglis,

i -aaag»—«  ..

Farinha Flor \
Mantslga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )

i mu—- *

T®. iiiniaicj © coaa-
mm® ®®mMmúmt®B

do lE©i?©ifa
O Sr, ministro da Guerra, por acto de hoje,

aiuiullou o concurso para intendeiiles do
Exercito, por irregularidades havidas e que
lhe chegaram ao conhecimento por denuncia,
apurada num inquérito que houve a re-
speito,

¦ ¦ ¦ ¦- * ^TTT-

0 DIA MONETÁRIO
0 movimento da bolsa foi grande, salieii-

tando-se as vendas para lüü apólices geraes,
antigas, a 815.?, as dn emissão dc 1912, com
reguííires lotes, de 803? te SO.7).?, as ele 1914,
para 174 a SOS? e para tis munieipaes, niilir.la-
mente as dc. 1000, ao portador, com 215 a 194$
e das de 1914, ao portador, com '.ifiü n 183$.
Ii pouco mais houve entre os papeis ú venda,
sob pregão publico. O cambio, pela manhã,
regulava tis taxas de 11 2T\'Ò2 e 11 7'3 ei., e
pouco depois melhorou para 11 7|8 c 11 29132
d. No fechamento o Banco do Brasil atlopta-
va a taxa de 11 29J32 c os demais as «lo
11 27|32 c 11 7|8 d, Os esterlinos foram nego-
ciados a 21$ e houve um pequeno negocio para

letras do Thcsouro, com
»—--naí

li "i" de rebate.

As acldicioiiaes

PARA O VERÃO
Novidade em camisas, camisetas, ce-

roulas, collarinhos, etc, recebeu a A LA
CAPITALE-Ouvidor i.i.

O Carradas, julgando-se com carradas tle ra-
zão contra n companheira Anna Maria da Con-
ceição, nppcllou para o pão. O páo roncou c
Anna gemeu. O Carradas, vendo n mulher com
a cabeça quebrada, "deu o fórti". Arma foi
apresentar queixa á policia.—Alfredo e Pedro alugaram um quarto tlu
casinha tlu Sra. Maria Nascimento, ú rua Gal-
lileu. Na oceasião do pagamento, os dous fi-
zeram roncar o pão na cabeça da senhoria.

A policia foi seientífienda da curiosa oceor-
rencia.

-;No Marco Quatro, Josó Borges tambemouviu roncar o páo, manejado por um tal Ju-

O Sr. ministro da Viação ainda conce-
deu adclicionaes: de 10 olo aos funecionarios
da Estrada de Ferro Central do Brasil: Al-
varo da Silva Pereira, praticante cie inaciii-
nista; Manoel clc Jesus, João Quiíerio, Ilcr-
nardino de Moraes e José Moreira da Silva,
feitores; Fernando Machado, 'official de (cr-
ccira classe; Manoel Botelho, operário a.u-
cfàrite; Antônio Cassiano, máricfbreiro ile sc-
gimda classe, e Germano Moreira, traba-
lliador; de 40 olo e de uma sexta paru
de seus vencimentos, respectivamente, no;
funecionarios da Repartição Geral des Tele
graphos: Antônio de Souza Bciiéviclcs, estai
feta de primeira classe addido c télegra<
pliisla de segunda classe: e Getulio Fer-
nandes Ferreira Filho, telcgraphista de qiiin>
ta classe; de 40 olo e 20 oi., respectivamente,
ao güarda-fio Gabriel dos Sanlos c ao tek-
graphista de segunda classe Deinctrio Oli-
vier; e dc 10 olo ao carteiro dc segunda cias-
se da Directoria Geral dos Correios João Va-
lente da Costa Junior.
— .._.. ¦¦ ¦ ¦¦sgç^a— ¦ —-ni  ¦ .—-«-.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade»
Oculistar-, Largo da Carioca 8, sobrado.

**-¦¦¦¦ ¦—.----—i ¦ % icia^gBB*- 9 ¦'¦¦ '¦  ¦—

O CAFÉ'
0 mercado de café fuiicciònoii hoje um pou»

co mais calmo, passando o typo 7 americano a
scr vendido tios preços de 9$400 c 93500 por
arroba. Erii Nova York a bolsa fechou, hon-
tem, em baixa ele 1 a 3 pontos e, hoje, abriu
cm alta de 1 a 5 pontas, Hontem entraram
13.965 saccas, embarcaram 10.719 saccas e
tt existência ficou elevada a i!'í).(i(i2 saccas.:
ii— i.i,,„-,..  *--»-«aC*P-ts—' »—...m 1, ¦-

E' rc!-3vada a pena de sus-
pensão imposta a um

advogado
O dese». argador Miranda Mniiteiicil

sielente tli. Côrtò ele Appellação, ai teu 
"

justas razéies expostas pelo advoga
Casado Lima Júnior, que fora eú

l ,. - ,'- ;—•'••,"-'.¦'"  "" ""¦- aquella Corte, deu o seguinte eles,
.para lho. E com a cab«*ca «mebiada foi dar queixa á tiçnò que lhe foi dirigida•policia.; ¦— --4*b 

público." 
 "

"lie
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O dinheiro que na
Marinha se jogou

fora
jr.'.r!s«eseantes deolai*aç5os
üo deputado O. IWungabeira

jU-lnlnmlo hojo, nu Cninnrn, 11 iiiensngem «l<>
kovernoi que pede mn credito de l,ai)l:7»7ti«n:i,

* j___________________________________________________________________ ^^^^^^^^~^~~^~^~^^^

lTlMA5INfOaMAÇOE5
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TODAARePORTAOEM
DA fA NOITE"

im.
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Hn

paru o piigiuucnUt dc eiii-oninii-iiilas, por
itfnto, ua Europa, pnra o Ministério «lu Mu-
ha, o Sr. üclnvlii Mniigiibelrn nproveilou o
.-io pnrn cxmnlniir, com detalhes, i ht.sio-
dc lecs contratos.'oram tantas as eiicninuicnilns que, em um

judô momento, se fizeram, que, apezar do mi-
jilstro (ln Marinha ter cancollndo cucommon-
;ila. im valor npproxlinudo de um milhão cs
jjvrlino, esgotnram-so os recursos, já anterior-
incute concedidos, paru o custeio das outras,
quo tiveram o devido scgiiiniculo, e ainda sc

.faz nercssnrlo, para ulllninçfio das trnnsncçõos.
o auxilio dc um novo credito, dc ninis dc mil
foulos, ouro,

Iji-ssiis cnconiniendns, algumas fm-nm úteis,
forco ci "tender", completamente iiidlspensn-
v,-l ú fiottliia do submersiveis, e os tres bydro-

[ iivlões, dn custo, cada um, dc 7.011(1 dollars.
Outras, porém, complctiimcnlo supcrfluns,
como, por exemplo, a cnbrcii, os earvociros o,
sobretudo, a secção tio dique fluctuantc, feita
pnra servir no "tlrcatlgnoul" "llio dc .lanei-
rn", cuja cònstrucção, entretanto, ficou pre-
judlcndn,

Conta o Sr. Miingnbclrn o caso dn rejeição
«lo "Itio do Janeiro" e «los ires monitores,
mostrando que, com esta operação, o governo
logrou rebnvor uma sonunn liem maior de dous
milhões esterlinos, cuja implicação não correu
pelo Ministério da Marinha, mas sim pelo da
J',i;vnihi...

lielVn: «pie o governo allemão requisitou
uma bnrea-pharol, que thihnmos na Allcina-
plui, e pt-la qunl já pngnramos duas presta-
ções no valo." ele mais dc 20Ü contos, no pnsso
que ficamos', por omqmmto, sem barca e sem
dinheiro, estando n diligenciar, sobre esle us-
Slimplo, a nossa cliaiicclhiria.

Ao passo que CncoilllllCIldnS sc fizeram, de
tono dispensáveis, ha material, entretanto,
como ns tubulações para os "dcstroycrs" e,
it.--.mfj, cm breve, para os "drcndnougts",
«lc q»i; a Marinha precisa com muito maior ur-
gencio.

Coiie-liic, então, o Sr. Mangnbclra, autorison-
ilo o governo, --o a vender o material dispen-
savel, nenulehiilos >s interesses públicos, ou n
irocnl-o pelo que seja mais útil aos serviços
di esquadra, e, finalmente, si não puder ih-stc
modo adquirir o.s recursos para pagar o que
deve, abrir os precisos créditos, até o limiíe
iiinximo, que devidamente estabelece, sem pre-
juizo ela pratica, quando julgar opportuno, la-
«.lucilas providencias.

A commissão de finanças da
Câmara apprová vários

pareceres
neiinlu-so hoje n comnilss/to do finanças,com a maioria dos seus membros o resolveu lapprõvar os pareceres do Sr. Alberto Mnm-nliuo, favorável. A emenda dn Sr. Plrnellieno projecto ii.ni, do IIMO, dando gi-nllfiro-

yí!,?i."?svst7ivíi.es <ln nlistninbiilò ololtornl dnCtpini l-odeml. e nngmcntnr o pessoal doGabinete-, do íflonllflbriçiio j do Sr. tinirãoi.arvalhiil iiutorlsondo u abertura dos eredi-os de matmO, snimlomoiitnr A rubricaIII* (material) do orçamento dn Guerra, einvigor, pnrn transporto de tropas, du 20!000»,ouro, supplemcntnr A verba du cômmWoem pnlj estrangeiro, parn allender A dlffe-rençn de venci mentos dc officines e paga-incuto dc oulras despesus; conlrnrlo A cmen-Ua olfcrivldii no projecto n. 'HA, deste mino,nulorlsnndo a abertura do credito dc 8:0(10»,para pagiinu-nlo dc 10 professores c um ati-Junto dn Escola Militar «lesta capita], pcln rc-Rencin de turmas siipplcmenlnres; do Sr.Uclavio IMungabeirn, autorisando o governon, mediante condições razoáveis, ncaiitcliindôos interesses.públicos, vender o material dis-ponivel do Ministério dn Marinha, c dando

li \ " • 1
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O Sr. presidente da Republica
continua adoentado

Continuando ligeiramente adoentado, o Sr.

Íresidente 

da Republica ainda hoje, se conSer-
ou nos teus aposentos particulares do palácioo Cattete, i:ão tendo recebido pessoa alguma

nor esse motivo. Si S. Ex. estiver amanhã, no
ji-.csmo estado de saude, é possível que não sc
1'calise o despacho collcclivo.

» ****** ..-

As inscripções oo Jockey-
CIÜÜj

...... .uni.is jiroviucnoins; do sr, Augustol estima, favorável A emenda nutorisando arcyigoraçao ,1o credito especial dc réis-.iM4:oil)!s.l7(i. parn natramenln <lo« <-r.m|ir.0.ír.issos assumidos pela 12, P. Oeste do Ml nas
«níV-ng",'ASS " n»c«'l«',« <10* créditos dc réis811:5088003, ouro, c 811:5890000, papel, sup-plcmontnros A verbn 10» do orçamento dn\ laçai) cm vigor (illumlnação publica) c do
M\ AlIlCrlO Mlirnilllf.il llllln.l.nnd. .. .1 ,..
ra do credito de 1.010:».'19$2II9, suppleincn'-tar a varias rubricas do orçamento do Minis-icrio do Interior, em vigor.

O Sr. Barbosa Lima, na reunião de hoje.tratou do requerimento do Dr. Augusto Itn-mos, que solicitou do Congresso favores parauma empresa que se propõe a organisar, afimüc construir casas para funecionarios publi-cos, com parecer favorável d» commissão dcconstituição e justiço. S. Ex. apresentou seuparecer favorável A idéa, dando direito nosíunccioiiarios públicos que comprarem casasit c nsigu.-u- os pagamentos mis respectivaslollins, etc, etc. sem que, entretanto, a cm-presa tenha qualquer privilegio.
Quando sc cogitou dn emenda do Sr. Pira-gibe, mandando dar ;i50:000«i dc gratificaçõesaos escrivães que funccionnin no alistamentoeleitoral c autorisando o governo a nugmch-tnr/os funecionarios do Gabinete dc Idcntifi-cação, o Sr. Hallbnzar Pereira disse ao depu-tudo carioca :Pura que essa gratificação? Então haeleições aqui no llio ?E porventura vocês são eleitos? finla-gou o Sr. Piragibe.O senhor está nproveilando a oceasiãopara praticar uma grosseria, retrucou o Sr.linlthuzar.
O dialogo ia nesse diapasão c parecia queas eousas iam se tornar azedas, mns tudo ter-minou bem, porque os dous pães da pátriaretiraram as expressões e concordaram queambos tinham sido eleitos.
Na reunião de hoje foi votado lambem tf

parecer do Sr. Alberto Maranhão, mandandotransferir dn verba respectiva a quantia ne-cessaria para o pagamento aos dous rc-cem-iioiucados supplenlcs de redactor dosdebates.

iYííUricuIas no SÊud Boòk
l-'oi esle o resultado das inscripções para

os dous parcos que faltam para completai- o
programma das corridas dc domingo proxi-
mn. no Jockey-Club!

Parco Prado Fluminense — 1.G00 metros —
Stromboli, Flamengo, Cornocob c Cuido Spnno.

Parco 1(1 de Julho — 1.0ÜU melros — lloyol
Scothcli, Monte Chrislò, Paraná c Salpicou.

Ksics dous parcos ficaram reabertos até
amanhã, ás lü e meia horas.

Foram hoje matriculados no "stud-
hook" no Jockey-Club os seguintes animaes
fle importação do Sr. Henrique Joppcrl:

linmarade, masculino, filho dc St. Martin
c Maid Wrnngcr;

X, masculino, filho dc St. Martin e Maud
Allim;

X, masculino, filho dc SI. Girons ou Corian-
dre e Dard Lane;

Imperalc,!-, masculino, filho dc King YVil-
liam o Little Missus; e

Zcppelin, masculino, filho de Beppo e
Pround Gal.
**""•" " ************ 9—*^*\\Jfè*i !¦'—¦ .i_i —._

A Marinha vae ter um novo
paiol de pólvora

O Sr. almirante Alexandrino escolheu hoje,
linina das ilhas do interior da bahia, o local•para a cònstrucção ele um paiol de pólvora paran Marinha, que será feilo segundo ns mais
completas exigências necessárias á conserva-
Çàu das modernas polvorns.

...—,_¦ , itjglQ***,, t ¦ _ ¦¦ ,,

A entrega de cadernetas de
reservistas em Bello Horizonte

BELLO HORIZONTE. 28 (Serviço especialdn A NOITE) — Bealisa-se, no próximo do-íüingo, a entrega da caderneta dos reservistasvoluntários dc manobras «leste Estado. Na-cfiiclla oceasião haverá também a entrega dabandeira offorecida pelas senboritas dc BelloHorizonte; falando, então, a poetisa ncademi-ca dc medicina Alzira Bcis. Essas cerimoniassc cffcctuarão no theatro Municipal,-

0 monopólio do forno
t—

A
soei

«na«5a **Wn E_»«
Realison-sc hoje, no Acro Club Brasileiro,

a reunião semanal da commissão orgnnisaelo-
ra da Grande Tombola Pró-Aviação Nacional.

Presentes todos os meinhros ela commissão,o marechal Ribeiro Guimarães, a quem coubeii direcção dos trabalhos, nbriu a sessão úsId l|2 horas.
O Sr. Àleneostro Guimarães, secretario dacommissão, depois de dar amplas informa-

çoes acerca elos trabalhos, procedeu á leitu-
p dc varias communicações ele ndhcsão áiniciativa du Acro, e por fim mandou incluirJia.-lista.vdos brindes para a tombola mais osOlk-recidos pelas seguintes casas commcr-cines: A Corbcille dc Vi-me, Aielicr I-ormenli,J.íci'luman.1 hanitz, Armazéns Gaspar e Pa-
pelaria Villns-Boas.

A's 18 horas terminou a reunião, sendoconvocada outra para terça-feira vindoura.

annos depois
V tarde foi recolhido á Detenção o ex-snr-' ",°,,<0l "¦;tI'cUo 3o™, (1« .^Iva Jatobá, queloi pieso li-cse annos depois de matar a fa-canas sua mulher, por denuncia das filhas,quando procurava, pela primeira vez, ve-*—as> ¦

l rese
A'

I Umcrim
:is.

e esiüpio
Esteve conooppidissimo
o enterro üo cBoauffeupassassinado

' «i/V.s,17 h°rnh c, Ilol,eo wali.sou-.,e o enterrodo chatiffeui-' Antônio ele Oliveira, 
"orno 

no-
| l.c.ainos em outra local, a viclin,a elo deso?-«ciro Mano Laranjeiras. eiesor-

O cadáver do infeliz saiu do necrotério «lnpolicia, depois das formalidades de Waxepara o cemitério de São João Baptista, seguhí-'do o coebe fúnebre acompanhado por úm grau.
p prestito de automóveis c o caixão mor-tliar.o envolvido na bandeira elo Centro dosChaul leu rs, p0r conta do qual correram asdespesas do chtérramento.-
olloconrih8-t,l«°«tm c,!orrae- Seguramcnle unsoiueenlos automóveis acompanharam o car-
ârtaeítU2^^^^o.f^u Pela rua^da
IWção
áiitoni
tidade

O:

mia reiipesentação envôada
do Senado

commissão dc fumos, do conselho da As-ação Commerciálj após vários estudos n
propósito da debatida questão do monopóliodaquclle produeto, endereçou ao Senado longarepresentação, da qual, por serem demnsiadoconhecidos os seus argumentos, damos o se-
guinlc resumo:"As manifestações sobre o monopólio fiscaldo fumo, na sessão plena dos interessados fo-ram unanimes e cnriictcristicamcntc contráriasao seu estabelecimento em nosso paiz.BasU apenas recordar que com a im-plantação elo monopólio em paiz vastis-simo como o nosso, onde o cultivo doturno sc pratica em variadas regiões, será mui-to difficil 1-egulnmcntal-o cm condições decerta cgualdaélc, sem ferir interesses creadosa sombra da liberdade de nossns leis e semprovocar reclamações justas provenientes dnsilillcrcnciaçoes nas modalidades de sua nimli-cação. ll

As excessivas toxações foram motivo deacurado estudo por parte da commissão queiliz: toriinr-se-iiim nspbyxiantes para n in-clustTia, creando o monopólio de fnclo, dandomotivo a que industriaes ele mediana í-lassifi-cação, se manifestassem pelo rcgimen elo mo-nopolio fiscal, si predominasse a taxação geralrjiiK representa pnra o fumo desfiado uni nu-gmcnlo de 400 °|°, comparado com o nctual im-posto c dOO V para os de mais baixo valor"Entrando nessas considerações de real im*porionein, csmcrilhando Iodos os seus deto-lies. pôde a cqiiímissfio, correspondendo pa.tnoljcnmenle aos reclamos ele maior contri-biiieao, organisar uma tabeliã que apresenta áapreciação dos poderes públicos e julga quesua appllcação corresponderá aos deseios dascommissões dc finanças elo Congresso, por-quanto cila será capaz de proporcionar nrre-Cfida-çao approxrmnda do qtiniiLum da proposi-çao da Gamara. Na organisação (lestatabeliã, preoecupou-sc tão somente eom as im-posições julgadas excessivas pelos interessados conforme as referencias nòima nponlniíasrespeitando por completo ns tnxações estabe-lecidas e votadas para os charutos das diver-sas qualidades."
A tabeliã n que se refere a representação' mi-uli.camos no domingo ultimo. ¦
A commissão entrou ainda a disculir hirepresentação a que alludimos, uma objécçãòque tem sido apresentada sem maior exame eque sc traduz pela asseveração de que o im-posto federal arrecadado pela União 6 muiloini cnor no quantum que deveria produzir. Dis-cuti ido todos os pontos dessa objecção os si-

&u°l -\'1 ^^ntação hoje dirig'ida aoSenado evidenciaram claramente todas ns ra-
f-ófl !a.dcc0n'cntcs Imra ° interesse que ad-vogam, interesses da classe de commercio que
iitminS-Sí nltamente. Prejudicada, como diz,orminando assim a incumbência que lhes ou-torgaram naquella sessão plena.

A GUERRA
M0> nlllados preparamuma nova olfonslvana frente oreidon lal

TJOVA YORK, 28 (A NOITE) -. O corrcsjiPiidente da «Amoclated Prei»«• em Cer-Uni radloj(ranhou hoje dc manhl:
«Segundo informncdct aqui rcccbldni do

ciuartel-gcncrnl, tia indícios do que oi nl-
liados p/ojcctiim uma nova oflcnilva na froii-
te occldental. Ha dou» dia» que a tirtilharla
Ingleza esta desenvolvendo enorme aclivi-
dade entre Amcntldrcs e Arras.

Também n nflllhnrln franceza está acttvla-
slma na royi&o dc Snint-Mlhlcl, ao sul dc
Verdun.» : ,|i;j ;_.; , j , iA
A Eâtação da Etamaota

BUCAREST, 28 (Havas) - Annuncia-sc
ollicialmente que nenhuma mudança impor-
tante se operou nn situação militar do paiz.
Tombem os austríacos vão assu- ~- •

mlr a ollenslva no Trcnllno -j
NOVA VOItK, 28 (A KOITE) — Informa-

Cies do Itomn dizem enber-se nll de boa
fonte que a Allcmanlia Impôs á Áustria uma
nova offcnsiva no Trcntlno contra os ila-
linnos. Como o estado-maior austríaco sa
lientasso a impossibilidade em quo se cn-
contrnva de tomar a offcnslvu devido á falta
de canhOt-s, a Allemanha acaba de enviar para o Trcntlno vinte baterlog do artilharia dc
todos os calibres. - -

O congresso dos socialistas Itália-
nos cm Milão ;
ROMA, 28 (A NOITE) *-* Itcallsou-se íinn-

tem de noite, cm Milão, a primeira sessão do
Congresso Socialista,

Os trabalhos correram muito agitados, sen-
do pronunciados numerosos * violentos dis-
cursos. As discussões tornaram-se mesmo tu-
multaosas cm muitos oceasiões.

Diversos oradores necnsaram de germano-
pliíloB os deputados Turall • Trebcs.

O Sr. Turnli, d ofendendo a sua acção den-tro e foro do Parlamento, a respeito da «ruor-
ro, disse que quando, a S de dezembro pro-ximo, sc reabrir a Câmara, pedirá a paz im-mediata, embora tenha a certeza do que cs3s
proposta scrú recusada por grande malorls cdc que a guerra continuará.
As tropas nacionalistas gregas vão i

para as linhas de frente
PARIS, 2$ (A NOITE) •- Annunciam t.S

Salonica que o exercito nacionalista, compôs-
lo de tres divisões, completamente organisn-
das, reunem-sc aos exércitos alliados paracombater contra os búlgaros.

As forças nacionalistas gregas, num totalde 70.000 homens, vão tomar posições nas re-
giões do Vnrdar c do Struma, entre as tropasfraneczas c inglezns.
Pormenores do «raid» aéreo so- 't;

bre a Inglaterra f
LONDRES, 28 (Havas) (Official) í Diver-sos "Zeppelin" appróximaram-sè esta noiteda costa nordeste da Inglaterra e lançarambombas nos condados de Yorkshire eDtirliani.
Um delles foi atacado por um aeroplanonaval brltannico e caiu cm cbammas ao lar-go da costa dc Durham.
Os prejuízos causados nestes doas conds-dos parece que não têm importância
Um dos outros "Zeppelin" lançou bombasno condado do Midland, mas foi atacado navolta pelos acroplanos navaes inglezes * ap-parentemente attingido. Parece, entretanto,

que conseguiu reparar as avarias soffrldss.
porque, chegando n costa de Norfolk, tomourapidamente a direcção leste. Quatro dosnossos aeroplanos perscguiram-n'o até qua-tro milhas da costa, derrubando-o em cham-mas as 6 e 43 minutos.

Acredita-se que o numero de victimas e osprejuízos sejam inslirnificantes.
—: ¦ **•* ¦ i.—¦

0 ministro da Viação visita] A Câmara em sessão
a Penha e Braz de Pina

A LeepeMina vao construir
uma parada entra aaaaa

duas estaoêes
Suerendo 

verificar "de visu" a Justiça das
amiiçnt-s dos moradores du zona sumirha-

nn da Leopoldiim, entre n*. estações dn Penha
o Rraz de Pina, quo llio haviam solicllad a
contiiiuneuo duma parado do trens cnlro es-
f«as duas localidades, o Sr, ministro d» Via-
Cão foi ImJc aquellu local,

Acompanhado dos seus officines do Rnbl-nele, Srs. Drs. Sérgio Burroto e llaul M.ua-iihilo, <lo Sr. Dr, Aguiar Moreira, inspector
federal dus I-Mrodiis, engenheiro» fiscaes daI.eopoliliim, Drs, Sylvio Gentil o Abel doMattos, do engenheiro dessa Ustrndii, Sr. Dr.Oscar Wolnschonck, <lo doputado Vieenlo Pi-rngibc, pnr parle «loa moradores du zona; oSr. Dr, Tavares de Lyra para ali so dirigiu«o manhã, em trem especial.

Ito Ponha u Iit-nz dc Pina 0 Sr. ministro daMaçao fez o Irajccto do automóvel, sendo
pelo caminho bailas vezes manifestado.Houve discursos, cm que os oradores, nasua maioria, salientaram o facto do Sr. ml-nistro da Viação não s6 ter iinincilinlamcnte
intendido a algumas dns recltimnçOcs feitas
pelos moradores desse importante subúrbio(Ia Leopoldina, como haver ido visitar essalocalidade, emquanto o actual prefeito, em-«ora multo solicitado, nem uma nem' outracousa fez.

Finda a visila, dous pedidos, dignos da suanllonçiio, trazia o Sr. ministro da Viação: nconcessão de illumitiação aquella zona sub-urbana c a ordem pnra a Leopoldina tornar
permanente uma parada dc trens, de que scsorve essa empresa nos dins da festa da Pc-nha. A nguu já o Sr. ministro dn Viaçãoinundara o Sr. inspector de Aguns lnstallarcm llraz do Pina.

Chegando no seu gnbinclc, A tarde, o Sr.Dr fnyarcs dc Lyra expediu ordens no ins-pcclor federal das Estradas para quo mandefazer immedintos esludos nlini de ser dadanos moradores da zona entre n Penha • 13rnz«o Pina, umn parada intermediária a essasestações.
Não pode sor tornada permanente aquella«ue havia sido pedida, porque, além de estnrmuna curvo, não se acha o uma distanciaequivalente das duas ciladas estações.Ao que parece a parada vae ser collocadaum pouco depois da linha circular, de modoa ficar a cerca de um kilometro da estaçãoda Penha. *
Concluidos os estudos, o que deve dar-sebreve, os trens dos subúrbios da Leopoldinaatlendcrno oos justos desejos dos moradores«lessa progressiva zona dn cidade.

Os voluntários dem ano-
bras da 7a região militar
Attendcndo a uma solicitação Üo seu col-lega cia Guerra, o Sr. ministro da Viaçãoautonsou os clirectorcs das repartições ec-racs dos Tclcgraphos c Correios, a dispen-sarem do ponto os empregados que sc achamna instrucção preparatória, para as proxi-mas manobras da sétima região militar.

O director da Central
Em viagem de inspccção segue hoje, á noi-le, pnra a linha do centro, o Dr. ArrojadoLisboa, direclor da Estrada de Ferro Central

Foram movlmonfados váriosassumplos
Sol» n presidência do Sr, Costa Itibeiro, foilida polo Sr, Peruei In n nela ilu «essão nnte-

rlor, a qunl ficou approvada sem debate,
Do expediente, n cuja leitura procedeu o

Sr, Mavignier, eouNtarnin varias inrorinações
<lo governo, quo publicamos cm outro logar,
C um offli-in «In Senado.

O Sr, Mavignier pediu n palavra, trotandolargamente dn polilirn do J.ntln Grosso, sen-do seu discurso npartendo pelos Srs, PereiraLclle c Moreira da Itòolia,
Na votoçflo <la matéria sobro a mesn foi

Julgado objecto do deliberação um projectodos Srs. Cnbcdn e Pnuato Perfaz, sobre dl-reltos nduanolros. Foram npprovados dousrequerimentos: um do Sr. Maurício <lo Lu-ccrdii, pedindo a publicação do nnnexos noseu discurso sobre a nossa organisação mill-tar, c outro Oo Sr. Joaquim Pires, sobre aEmpresa Pluvial Plnuliyeiisc.
O Sr. José llonifaclo, já na ordem do din,

pediu dispensa da impressão, para redacçãofinal, da emenda do Senado no projecto au-torisjindo n abertura do credito de 8o7:7I7?il>(i para pagamento de despesas fei-tas pcln administração da Faculdade dc Mc-dicinn da üahla. Essa emenda foi npiirovada.bem como o pedido do Sr. Josí BonifácioO projecto que põe cm disponibilidade' oprofessor du Escola dc Uellas Aries Francis-co Ignacio Marcondes Homem de Mello foinpprovado em 2« discussão, havendo o Sr..loso Uoulfucio pedindo dispensa dc inlcrs-ticio,
O Sr. Mavignier pediu e obteve dispensado impressão pnra n redacção finnl <|0 pro-jecto que outorisn a abrir, pelo Ministério da

»¦'.'.•!" rV.„,.°~ cr?ait0 supplomontar dei.ouli-mwii}, «Io orcainciilo vigente.O Sr. Maurício de Lacerda, uo ser votadoo projecto abrindo o credito dc 1Í01|681S005
para atlender no pagamento dc despesas'fei-tus no Contestado, pediu a palavra para rc-tirar o requerimento que fizera mandandoouvir a respeito n commissão de marinha eguerra, tendo oceasião de fazer breves con-sidçrnçõcs sobre ns chamadas requisiçõesmilitares, dizendo que o general còmmandnh-te da expedição no Contestado agiu com amais desorienlndoni ncção, dando logar a re-quis çoes Superiores aos créditos votadosMostra que nesse assumpto, devido ú faltade dispositivos do leis ordinárias, ao passoque os estrangeiros estão com a sua próprio-
tcL 

1„'í,!!::,'(l!,<ri,'-1,6s' ,,univ s"»l'les inibili-saç.10 interna, ferimos os direitos dos parii-cijlnres bras leu-os com o systeina dc rejuisi-çoes adoptado no Contestado '•.«•«luisi
O Sr. Joaquim Osório pediu fosse adiadaa^8 •discussão do projecto que considera dc

* ****** *—. .'

Uma designação na
Guerra

Foi designado para fazer a instailaçãoelectrica da fabrica íl
o cc
And
carregado da instailação 

"da 
fabrica" cTc aímas que o Ministério da Guerra comia dcestabelecer cm um dos departamentos doArsenal de Guerra desta capital.

•*•*>

cLinca (ia raorica «íe pólvora da Estrellacapitao-.de engenheiros Luiz Mariano detiüiade. Esse capitão será tambem o cn-

Um imposto inconstitucional
no Amazonas

— 9—
Sobe as bolachas por a laçado

Recebemos de Manãos, hoje, datado, porémdc honlcm, o seguinte telegramma: '"O juiz federal daqui, julgando o neto doexecutivo creando o imposto sobre a venda debolachas por atacado, condemnou a União, at-tenta .1 íneoiistitucioniilidadc da cobrança dcsemelhante imposto., t- Associação de'Pani-doadores."

Pagamento por son«
tença

Q Sr. ministro da Fazenda transmitíiit ao
presidente do Tribunal de Contas copia dodecreto n. 12.280 dc 24 do corrente, queabre aqueílc ministério o credito es.pedíal
çle 57:6488/40, para pagamento devido au. r-anny. ,Wonns cm virtude de sentença
judiciaria.; ... ¦*

¦ - ¦ ^if>- »

Oa convênios teDegraphicoso radioteBeg-aphfcos do
Btpassil

O Sr. ministro da Viação enviou ao seucollega do Exterior, para sua apreciação,as bases para os convênios dc trafego'mu-tiio do serviço tclegraphico e radiotelejrra-
phico entre o 'Brasil c as republicas do Peru'e Bolívia.-

*****

A epidemia do croup, na
capital mineira

,uhf']Âvn^mzoFE'- 28 (Servie° wcMila A isoilli) — Augmenla a epidemia dc
çroup, benigno, lendo sido já notificados trin-ta e tantos casos. .-",:~

- Assembléa, nvcnlilalllo^an^r
oveisC,!n"nnr'0' v?nd°-so nos Primeiros

39de coroa"? lllt° firandc qnan'

qt^dei-Jm^o eiVí-1,01'10' ?0m'*, "olemnidade

Vrar ii ma pçlo collçga como la-aZc?!ScriÃliá-«=-

Assignam esta representação os Srs.":' J. GPereira Lima, Francisco Eugênio Leal, pela Aslsociaçiio Conimci-cial; José PnC3 Borges pelaManirfnclura Veado; Leitp & Pcçahha!Vgo*J< cobina, Carlos Augusto de Miranda Joriílo,pela Companhia Manufactora Progresso; Hei--nert Moses, pela Companhia Souza Cruz,.

O hangar para os novos
hydroaeroplanos

M^üí01'"10 ^-^Vombs" oceasião dc noticiai-, h
fí«-. ii nc atl?mnr «os Estados Unidos óu-tros hydroaeroplanos "Curtiss'* para nugmen.tar n flolilba existcnlc. «uBraen.

Sendo pequeno o "hangar- da ilha das En.xadas porá guardar ns novas unidades, o Sralmirante Alexandrino esteve hoje, cm visita
i-M^ i "otI"c"•^,0. "O interior ela bahia, onde
"íinu£» V laa" consU'ul' •« OBlro

Encerramento de aulas e
exames num grupoescolar mineiro

,in^L\ ™\':,V?E LÍ-MA- 28 (Sc"-iCo espe-ci.ii ua A ísuilli) — Enccrraram-se ns nulasuo grupo escolar daqui, com uma festa queagradou geralmente. Os alumnos matricula-dos neste anno, no grupo, eram 672 c còmpá-receram 444 a exames. Foram iniciados hou-tem os do 1» anno, tendo comparecido 234alumnos, sendo .npprovados 155. Aos exa-mes do 2» nimo, que começaram hoje, com-pareceram 98 alumnos, sendo approvados 57.Os_exnmes dos 3o c 4° annos iniciam-sc nma-nha e devem terminar até snbbodo próximo.

E' preso um assassino em
Goyandira

As varias roubalhei-
ras no Thesouro

Ao Sr. ministro da Fazenda foram esta/ante dadas informações dos 'trabalhos doinquérito aberto na segunda pagadoria doiiicsouro para apurar as iuuumcrus irregula-¦ridades ali verificadas cm vários processosfle contas. Alem dos depoimentos de alsunsfunecionarios da Pagadoria, foi ouvido, á tar-«le, o thesoureiro, Sr. Fonseca. Suas declara-çoes, segundo se dizia no Thesouro, poucondeantam para a elucidação da verdade e fo-«am tomadas sob'o mais rigoroso sigilloAmanha os tabelliãcs incumbidos da éxa-minar os documentos contidos no» proces-sos continuarão os seus trabalhos
»»Mn, «in I3- Çroviac"cins .enérgicas tomadas
v„n„ n- m,.mst™' & Possível «jue o Sr. Dr.
SSSSá "i".'0 te Andrade, recentemente no-meado presidente da commissão de inqueri-lo, consiga entregar ao director da Despesao seu relatório, apontando os responsáveispelos escândalos e entrogondo-o, á S«aAao querendo ínterrompor a marcha das
m\tXlimÕeS> V»vo-presidente da cZmissão lem procurado revestir o Inqftoritode toda reserva, pa.-a poder, no seu fina é-lar a cabo a missão quo lhe foi coiifiacia.

Um addido aproveitado""
O Sr. ministro da Viação mandou por a

Í7pl^hvS" .,AdmínÍst«Ç«io dos CoVrelosúa Faialiyba do Norte, o pagador addidoda commissão administrativa de estudos eobras do porto ck Gabcd.ello, Rodolyíio AIv-fio de Andrade Espíndola, Mf!
¦•SOta

—~*

m%WEi-& 2? '(Scrviço csi,ec!al *•" a
^.ÜITE) tí- Prenderam hontem aéiiii Ovidfo
fogueira, assassino de José Gomes, que ha-via escondido o eatlnvpi- »!(> sua'.victima paranão ser descoberto o crime.-

1— •-—««-)».

Incendiou-se uni vagão
na E. F. de Goyaz

e i -

Prejuisos de cineoenla
contos

«üllk) — Queimou-se hontem, na cStação de1 hangucira um vagão de mercadorias dn Es-Irado de 1-crro de Goyaz. Foi calculado onreiuizo em cincoenta contos.- Devido a esselacto, o Dr.- Irancoso, chefe do trafego, «lei
?.?£ ãi tornar parlo num banquetp, of"

W< Sr> "oje, data do sen. sittolvérsari** 'no hotel da eáUfifiií'.¦-'---?-''•'

Mais um voto de pezar pelofallecimento do Dr. Enéas
Gaívão

"Âwa^ ?1°JeJ°í!!Jr.« audioncia do Dr, Ma-cb.ielo Guimarães,é.1uiz da 1» Vara de Orphãos,a primeira depois do fnllccimciito do Dr.
nnTwníP nT"0' mÍnistl,° 4» Supremo Trlbu-nal 1-cdpral mandou o juiz 'inserir 

no livrotias audiências do seu juizo um voto de pro-fundo pezar "pelo fallecimento. conformeíçsa a redacção do referido voto, pelo fallc-Cimento elo integro ministro do Supremo Tri-buiial Federal, Dr.- Enéas Galvão, cuja perdaveiu trazer o luto para a magistratura bra-sucira, pois era o extineto um caracter im-poiiiuo, ninado a uma illustração superior,dando sempre, nos cargos públicos que exer-ceu, desde a promotoria publica, inicio dcsua carreira, até o elevado cargo cm que amorte o surprehcndeu, brilho incxcedivcl."———r . _>;—v_ .

Ae2«S3dos cgue serão aprovei-
tados ?

O Sr. ministro da Viação atitorisou o di-rector dos Correios a preencher as vagasdecorrentes da promoção do amanuense daAdministração da Bahia. Júlio MunizBarrcto.**s*é——*-

W ladrão, mss não
é vagabundo.,.

Um caso edãíScasitte iguemerece reparos
A 3' delegacia auxiliar fez prender norquatorze vezes, o indivíduo Manoel Sòíel-ro, lambem chamado Manoel Valença nomes

A policia prendeu "Andaluza" tantas vezesassim porque o sabia ladrão c reine denteMas çom n pouca sorte que lhe é peculiar %policia nao o prendeu nunca, cm todas essas
S°f„ ««?. ™ flagrante',le deíick. (i.ei-dizer, dç todas essas vezes não o pilhou min-ca a furar, a roubar. Para não perder o lc -• po, c a oppoi-tunidnile, a policia poréin, a™-dou -por processal-o por vadingeín c isto porquatro vezes seguidas, porque "Andaluza", in-do o processo para o foro, conseguia semprea sua absolvição, provando que era propWcda-ScSSS^i,Ro scndo ü*m° «*

Agora, pela quinta vez, n policia torna nprendol-o e volta « proccssal-o por vadmgèm"Andaluza', por suavez, voltou a pro-ar i íié
nie\Se,eeld0'fC fe facl0-° éi «»e «â*» •meiçiante, c de facto exercita esta profissãoao menos para sc salvar dos processosJuntando prova de tudo isso, com documen-tos, taes como recibos de impostos, etc ir -
ínUwA"díi1U?11 

' 1),"r ser novamente aíisòV I
Dufe?/i ? iUUZT ila- C" El'ctorÍ!i Criminal, Dr.Duque Lslrada Junior, que cm sua senlcne-ídeclarou poder «er o réo uni ladrão com,policia informa, mas nunca i ivadio „mdesoecupado, porque legalmente^ ellc fig ícomo commerciiinle e proprietário, , oss tecasas, paga impostos á Municipalidade etcembora tudo isso talvez tivesse ellc obtido vi'-sando exclusivamente livrar-se' dos í rocesso-rot.oinçs.por yaeUagem. E como o ht quemio é juiz de facto, tenha que julga o -rh cCin face da prova dos autos, não poderá 

"èr
no delinqüente um vndio, mas.,»- uin'com-¦mcrclnnle e proprietário; c muilo me. os ,"-cera enxergar cm um indivíduo processado
pcirscguéí!SCln 

° líU,1'"° flllC " p?!1(íi? M™$
Si assim é, por que teima a policia cm que-rer levar um ladrão abastado a Casa de Cot--recçao, por meio de um disparate, dando-ncomo vadio í Collija ns provas ele quc é|k- épositivamente um ladrão e o processe por talcrime. Do contrario, a policia arrebentará acabeça conlru as pedras...

Os contrabandos quese apprehendem na
Alfândega

9 '
Uma reclamação tio

lilovd
Pelo 'guarda da Alfantlegu Ignnclo Slnuolr.t'-foram iiijpri-lienilldos lioje, no ciies do porlo.118 baralhos d« curtas « m pares do meiasdc seda,

a, n„!JI,'cc,.0l,'la ,<l0, ''^F"" Brnallolrò, commnii.da te» c trlpolnoffos dos vnporos "S. PimU»"o "Uuealiiii" fizeram energica rcc)unift;m» uoInspector. eonlrn o proceder do i.judi.ntc doguarda-môr Nunes Pires, que npprohemlcu :ibordo (Inqucllcs navios seis vidros «le IncOes.MIO grammns do liljoulcrlns, correntes d - o».ro, capas do borraclia c 18 botijas dc (lulasquo pertencem no uso do pessoal de horfloO Sr. guardn-inór Informara fnvornvclmeníte n rccliiuinçuo,

Momeação para aDetenção
O Sr. ministro do Interior nomeou o Sr.

'.o dl,„Vun.n" Gomes para exercer o locncde 3o official da Casa dc Dctcnçflo, duranteo impedimento do effectlvo Rosaldo dc Azc»vedo Rangel, que sc acha licenciado. i

A victima de uma faísca
electrica em Canto

\ Nnnr? CScpaipçO, 28 ({-'erviço especial di.a AUU1S» — João Francisco do Cruz, que foi-hontem, fulminado por umn faísca clcetrlcnlic:i,
.nu-

i o
çm sua residência, no logiu- denominado "(..-
to , a uma legua destn cidade, deixa viuvasçis filhos menores. As populações dc Canto oCampos lamentam tiio trisle acontecimento.!

StCf*

COMMUNICADQá '

dlilln«IIIIIEI
A Empresa Nacional Film resolveu abrir"1uni concurso entre os nossns enricatu-

!'ilslra:s,c,<,Icst'"lli.stils' I,a,'a a confecção de muiilliebc em duas cores, destinado á recla-'mc dc "Le film du diable", excellento fila'eineninlographica, que será exhihidu no pro-,ximo mez, em um dos cinemas desta capital.»D concurso será encerrado, imprclerivel^mente, no dia lü dc dezembro c no artista es-colhido pela commissão julgadora será cou-ferido um prcmio de um conto de réis.Essa commissão será composta dc dous"membros, uni designado pelo direclor da Es-cola dc liellas Artes e outro escolhido nela'empresa.
Para explicações mais dclalhad.-H bem'como parn a inscripção o conhecimento dotlicmn, os interessados devem procurar o »e-rcnle da Nacional Film, no escriplorio deslowA avenida Ho Branco n. 1^7, 1° andai-, todosos dias, das 4 ás 5 da tnrde.

. IPrecisa-se ele uma casa pnra pequena fnmi-,lia elo tratamento, no bairro de Snnta Therc-za, prcferivelmcnto entre o largo do Franca ao bylyestro. A casa deverá ter chácara c boa'exposição. Enviar propostas á Caixa !>K"

Mais tarde V. Ex. ficará
convencido de que os
nossos moveissão os tinf-
cos que lhe podem trazer

satisfação.
¦ 

\
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HOJE ÉAMANHÃ
fíif-r

Gottas Virtuosas de,£vnést<>
Curam hemonhoklcs, males do utero,'
ovarios, urinas c a própria cyslilü.

ÉKENJ3)ENGÍÀ
MOVEIS. Rua do Theatro rs. -i,
•~- ¦ i 

9, Largo da Carioca, 9.
(Junto ao portão-da Oriloin)

Moveis a prestiiçôos. Capas para mobilia, !) pcra-«OoÇoüo. Oleailos ile o,0o o o,7u, metro 3$yoo e -ííooú. '

A posse, amanhã, de quatro^ministros uruguayos
MONTEVIDE-O, 28 (Ay A.) - Tomarão

próximo concurso para
veterinário do Exercito
Foram nomeados examinadores do con-curso para veterinário do Exercito o capitãomedico Dr. Antônio Alves Cerqueira e oveterinário Augusto Pinto da Fonseca.

[mWS* „ ,,;;_'',0 ensino profissional
Foram approvadas pelo direclor de Instru-CSao i ubhca ns novas ôrganisnçocs dc estu-aos para o curso de adaptação c technicaprofissional do Instituto João Alfredo e Es-Cola Protissional Álvaro Baptista".Os dous primeiros annos dos programmnssao destinados a um preparo inicial com odesenho ainbidextro c tiv.iíalhòs mnnuaes emmodelagem de pasta e barro, SrtSjoSslojd cm madeira, trabalhos cm palha, Sarame e bambu'. '

As officinas, pelo novo plano, se agi-unampor secções, e o alumno feseólhWdolS;t.coe obrigado a freqüentar todas as outrasoff.c nas «a mesma secção para execi artrabalhos ele séries syslcmiiticas e progressi-
yas 

e espoòi.ilnienle para aprender a Icchno-

i £K'-m <lf s™*"0* J'a existentes nesses esla-belecimcnlos, foram creodás novas secçõescomo a ele Trabalhos llurnes, P.-.iha, VinuTcBambu', Tijolo, Pedra e Cimento. Est ic'c Pintura Decorativa e Electrotcchnic;

ocxiga, Kríis; Próstata e Uretiira
A Uroformina, precioso nnliseplico dcsiiK'fectante c diurelico, muito agradável no pa(laelar, cura as doenças desses órgãos Denosiíto: Drogaria Giffoni, rua 1" dc J\!:ir.-b, 17. ¦ *

Bellos moveis
cPEg—em&j-ui__oa«—ggs8B——Bi7Tm*r,vnri7r*.T7A'~?-i''' ~.s

A' VISTA E A PRASO

^e lier
—n—BB—m»_Bi_B8ni3i_aB

RUA CHILE 3!

-•ana i
a noposse amanha os Sl-s. Vidíclla, Hei--- ' T""-lilulo João Alfredo, e a secção Livro nn¦ferecldo fi^^^T^r!'Í^^w™-ml0'ld*P»^'i-'i - ",da Com ft officinn «* «S&nlp dofiS"

mÊm ^ IS'^' .Ml,"cç|-,o Publica c In- sno e pnutnção na Escola A varo 1 lis ln-~JE^*'Wfâ^^ in-ogrammas na integ a írt nbíicil|tLe-**^' - ta ——-.idos «m#» up or^ píficial dá ri-effflf

Dr. Nerval de Gouveu
,'¦A.,filI!?,„ían5C!l1^' os Parentes e níilliadoi'do Dr. NERVAL 1)K GOUVEA, impossibilitaclosidc agradecer a cada uma das pessoas ejuc, cm'ilao grando numero, sc associaram ii sua']dor, acompanha nilo o enterro do pranteado''morto, assistindo ás missas celebradas por;sua alma e enviando pezames por cartas, Car-íjtões c tfelegrammns, vêm por este meio inniiiv

festar toda a sua gratidão por tantos provasdc amizade e carinho eom (jue se sentiram'
confortados no doloroso transe.' ii

;io auna
Ràphael, Braz, José Lãuria, senhoráá

e filhos, convidam aos seus amigos o)
parentes a assistir a missa (jue por nl-
mn de seu incsquccivcl irmão, cunhado'
o lio JOÃO LAUR1A mandam celebrar,
nmaiiliã, 29 do corrente ns í) 1J2 horas.-

na egreja dc Santo Antônio dos Pobres. Cou-»fessanelo-sc <l,esdc já eternamente gratos, i

L@TEfftM BE 8. NiULÒ
Resumo dos prêmiosPaulo, extrahida hoje :

IBB ¦».."...v.wv.,,..
'**• ' " I ********* k * •-«• • ¦'«

da loleria dc Süo>

.-.. .v.r.-.-.-.-.-...-.-..-..-.-...- 15:00l).?00O j,v.víw.-.v.-.-.-.-.•.-.-.-.-¦;¦'.'¦*•«.' 2:0'üí)5i00O
Vim v^.TV^r^WiV^VTr.Ti^í"^'' llOOÍOOt»

r:— ...-Í- z$*z&!i?"',~,>-"" *.:*"¦;:•*>£'.. "t^'.'-"' :...í?-w..r-.-~.^s.~ -r. _,_--_
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A wniTi*._-Tarca-felrtu á.8 de Novcmi.ro dt -9-* Vfrf%

LOTERIA FEDERAL

/

- ' Resumo do» prêmio» da loteria tia Cnpltnl
Federal cxtrahldn hoje i
26140
44111
.0354 11.«• *'
44110 tt.i ••
47373 •• ,,«• • f

20)000*000
a !Oihi*ooo
IlOOOÍOOO
11000*000
]iOUOJOOO

Deram Iio/e i
Antigo *
Moderno .. • " ";
Kio •"'
Salteado •

j'(ini flmanhd i

140
9111
085

Coelho
Ciimclli)
Tigre
Jacaré

0 conceito, Dão; o ensaio oeial.»
do conceito do raaeslro ClníiKo

M\*

LÍ__~
3B

054

SORTEIOS
em 29

do corrente
Prêmios pntjos:

44_:347$9M

Op. Caetaro (Ia Silva
Moléstias do pulmão. K. Uruguayana

Das 3 ás 4.

Não ac «n Is» mal» As 31 l.oras de ImJe. uo
Miinloliwl. tomo vinha sendo nmiuiic i do, e
em"to_ni — tantas I - «» transferencies que
eôífrtm por eisee aquelle motivo», o concer-

o do"maestro patrício Blplülo Partira,, «¦
hoDionnaom so Congresso Nacional, que o
uiuulnríá Europa, de onoVha^co Wm

sou mira completar «eu» estudos no esijio
lírico lira uintico. cm «pie o tnmbem ex-pen-

k ilsta o nru.h.lo no Velho Mundo pro-
u, ,. sc i-niH-elnlisnr. E não "'•.»»»«»»'»,

hojo esso concerto porque no Sr. W »dio J V-
reira espantou deverns a Inesperada devo-

Ecos e novidades
(Correspondência) .

Escrevem-nos de Sflo Joio «TKMUyi
«Quero, porventura, duvidar ainda da In-

cfílcVcl» d« ultima reforma do ensino, liada
n 

"is 
deve faxer do quo Ir assistir a algumas

irova» (Ia* «ne» bancas txamlnadoras, mi -
{emente nomeada» para o» «yinuuslos do iu-
tCEm fcEíílndlvIduo. nue .. constituem
"ulo descobriram a pólvora"--

——' llniâa 
Bflll U MERCADO DE GAM- VbutiB

A«»ln,,no»cxame»ii>i"« »» •»Wo procedendo
cm Mo João d-BM.ey, aualouer pessoa que
t 
"uha 

ura pouco do "iiitolo" cura anta a» pro-
!.!.i.....i.. íiftnnn». como. 1)01* CXCUIlito. A dt*

m m depus
¦i i ¦

ASSASSINO DA MUIiHER, A
SAUDADE DOS FII-HOS
ENTREG0IJ.0 A' PRISÃO

P..1 melhor assim, tevo-flnt aquella anele-
dndo ei i que o Infelli se debatia, acorrentado
. uclla »i udado, laharando o coração no de-
«Incro de ver as filha», agora mova», a que
ííío deixara pequenas, a mal» velha com no-
VCTr."o°Saimo» de soíTrlmenlot Desde a noile
do crime, em que tlle, louco do dor e de chi-

III 5.. M (
nines

67

1
mêm so
[ÔÉilSi

Iiiciu* de «rniiue iiura.ru de b metes, noniem,
e i .ele maestro „c tornava de todo impôs-
síve cura seus pequenos recursos, ci fren»
lar as «rondes despesas a «uc era obrigado,

propósito da estatística MbHj^gJjg
„. ,ia .1 iii 91 da corrente, sob a cpigropi»

carta» «ô hoje nos foi possível pu
folha
c u
to carta, que
bllcuri

«Sr. redaetor da A NOITE - No numero

No Matadouro de BmiU Crus
..

Abnlldo» linJci 620 rezes, ;,'.> porcos, 29 c«,'«
nelro» e Jii» vllellos.

Marchantes i Cândido Bi do Mello, 30, r. o
I p.s üiirlsh & C ÍW r.| A. Mendes & i,,
f/r ei c.; l.lnm * Pilhou, BO ¦'., ii |). a lt
v.: Francisco V. Goulart, 00 r„ 81jj. a » v.;

35

O Lopes
_nue.iiai,uiorU..«.«.nu.*raniduna» Loterias o ello-

,tca inuioros vantagens iiopub ice^

do Novembro, 50.

Gcorjjcs
Marechal

Julicn lloffmnnn

Bçnvcnisli
ile logla 24 d'artillerie

fallccimcnlo de seu c
GES BIÍNVENISTI,
Avricourt (França) M

c senhora participam o
unhado c irmão GhOIl-

oceorrido nn batalha dc
de outubro dc 11)10.

ttoisii::'o Vcnaiicioda IVocliu
Vianna

Franciscn Angelina II. Vi.in.1.1, seus
filhos genros, netos e demais pnien-

es ngrndecem penhoradissimos as
pessoas <l«e acoinM.nha.nm os restos
mlrlnes de seu do atrudo 

JW{0,pne, sogro e nvo RODRIGO >^'}J
CIO DA ROCHA VIANNA c conyii nm n nu s-
tir ,1 inissn tle sclimo din, que i«lo etcno,rc-

ou O dc ino bondosa *™to**m 
, ^rc

•Vtf irFVnhc£coC01d' "^nuaVi-ú".-^

cita dispensa das nprescntnçoes de coiiüoieii
cias após a celebração da miv-a.

Ciitiiiiem.ai.or Xuno Bar-
bosa

ÍA 

viuva, filhos ç genros convidam
seus amigos a assistir 110 dia.30 do
col-renle Is 9 horas da manha, uma
miss" que mandam resnr em com-
„ mora ão do 1° anniversario de, seu
fallccinicnto. O neto se reahsa na

egreja de S. Frnucisco tlc Paula.

llhca Sylvia Sampaio
Mac, irmãos c mais parentes convi-

dam todas as pessoas de nm snoV a
assistir A missa dc 30» din, que sen, rc-
satl 1 por alma dn sempre lembrada
RHE-A SYLVIA SAMPAIO, nn matriz

no din 30 do corrente, ás

- conforme declnrnçflo do próprio; Mns,
(iclmndo.se Já orgnnUndo pnra us 9m: horas
«lc linjc, no nosso mnis luxuoso theatro, o
ensaio gera! do referido concerto, o br. Jii-
nltlio Pereira convidou pelos mntutlnos a
nsslslircih a esse ensaio n Imprensa, os seus
amigos e, cm geral, ns pessoas que lhe nno
devolveram os bilhetes respectivos, o isto
nua ter oceasião «lc provar a sun bon von-
lade c os seus esforços 110 cumprimento dos
seus dovores de artista. 15 foi o que sueco-
deu Alienai-, nn platía do Municipal sc viam,
enlão vinte pessoas 110 máximo, destacando-
sc dentre estas deus ou tres artistas cuiiin
única da Imprensa — essn, da A NOUJi, «J
Sr. lilpiilio Pereira, n quem isso pouco pare-
cia Importar, assumiu assim o seu logar á
frente tle sua orchestra composta tlc alguns
professores tio Insliluto Nacional dc Musica,
regendo logo suas composições: ."Fantasia
Pastoral", "Schei-o", "Jau e Nndiuo" c a
scena 'l" do 1" acto o ns 4« c 6" sccnns do
¦2- acto, estas orchcstradns ás prcssns (?) do
drninn lyrieo cm tres actog e quatro quadros,
«le Un_, e Ed. Adenls, com o concurso dos
artistas cantores Mlle. Marietta Bezerra c
Srs. Alberto Guimarães e F. Nascimento
Pilho Foi 11111 ensaio do concerto — o cn-
saio geral era ellel — c como tal ainda cs-
leve longe dc agradar a tão pequena nssis-

lenda. Foram, afinal, demais os "contra-
tempos'' havidos na execução daqucllas pa-
ginas c nem falemos cm interpretação, —
que os "tempos" das mcsmns prdducçoos,
os "tempos" da boa musica, que cilas pos-
suem deveras aqui, ali e acolá, não chegaram
para conseguir das vinlc pessoas no máximo,
já mencionadas, aquella sympáthia espiritual
«Itic, na maior das vezes, nasce espontânea-
mente deante á obra dc arte. — E. De M.

ata*

português; Inhcgavelmcnte a niaterln mnls Im
,,0K»lJ..w examinando, nnauella- ndcnnlndn
cldnde mlnelrn, o Idlonui do tastillio-iicr sii/H;

, t, 
"fliií 

(i. Náô se nnn ysií hyiitnetkniiicntc
em »quer uma proposição} confundem-se, a

•min pnsso, objecto indireeto com conuilemen-
to terminativo, e vice-versaI objecto. indireeto
10 com adjunto attrlbutivo-, truncam.se us
mais comesmhãi regras de syntnxc c... fala-
sc ainda 110 bolorento attrlbnto...

l" dlgn-KC que com tnes cxiuncs de "enenrn-

cá" se pretende levantar n instrucção?II"

ia* Com o próximo apparcclinonto da "A

Ilnzão", em dezembro, vne a nossa cap tal
adquiri- mais um matutino dc tciçuo niodci-
na e elegante, c de grande a ulll Informação.

, «lia -

linliiiüH
—•

E morreu tragado por um
vagalhão

Era uma grande nttraeção que 'o levava
sempre pnra o mar; O oceano o encanto tenc-
broso dos vngalbòes, „r.'cbat(ivatn-u'o verti-
íuiosámcute e cllc, em Iodas ns.suns horus
uo"folga, numa pequena embarcação, largava-

%Ta..Tmí-o fez «o sabbado próximo pas-
lorde, fazendo-se acompanhar _desado, pcln

lous
reira Lopes
dou- amigos. Áriindo dn Cruz c Alberto Pç-«lou., .imiuo», 

^Yr,uino Marques Ferreira, que

,i_"h„ntom"do' vosso 
"ãprècTado vospertlno saiu

miblleau num cstatls lca de c,-lmc'S|tln com-

João Pimenta «ie Aiireu, 10 .i ,*""',"" u*
mãos & C, lltl r. o 1» P.i Hwlllo Invuiis,
Br. e ao v.i O, do. Itetaiihlas, H r. ,1'or-

tinliô tk <*,., 14 r.| Eilgard de Asevedo, f r.j
F P. Oliveira & I5„ 33 r.i Fernandes &
Marcondes, Op.l Augusto M.dn MoU....K iú
fie e 27 V.I Alexandre V. Sobrinho, 11 r. <

uSÍ"fv«?lo» 
-S-nloi .tü."carc«cu di esela-

refflcclo8i.or 
ponderar qne o titulo "Crime*,

contra irUnlao», <|ue precede a vossa estalls-
, ci não foi bem escolhido, pois os crimes
dSníecda^lsn que ali figuram ^«"««'«JSiiilorin. são- "crimes conlra a fc pub it
íllTos delidos eleitoraes tombem, não ne cn»
auadran. cu", acerto naquelle titulo.

(i (íuiiliricatlvo dc "rcos" que destes ns 525
no.gó}|s envolvidas nos dlfferenles^proces os
nát) c tninbciii acertado, pois o cia
merecem essa designação ledos

envolvidos "¦'
claro que nuo

os iudl-
liuiuercm

João da Silva Jatobá, o velho criminoso

i mo** ¦

[limpador o polidor universal

EM TODA A PARTE
..!..-. ¦ -sa» ' "

Mais um desfalque
no Thesouro

?".;-"¦ «. .

. $ ¦ <\
-"':¦-». ¦ 

*; „¦-%: 
- ;..¦.'. |

«le Inhatim
D horas.

Empreiteiros e fornecedores
da Oeste que recebiam em

duplicata
Procurou-nos hoje o Sr. Lucas Procnça,

que nos declarou nunca ter recebido contas
da Oeste de Minas c que hn muitos nnnos
teve uma empreitada que passou adeante,
não recebendo nada do Thesour«>.

¦ mo* 1 -

me crivou de facadas o corpo da mulher, ma-
,.,-a o cnthusiastn pelo tando-n nli nn estrada c fugirnlp. sem snber
íniir iinrtiii daiiui mini 1 Para onde, n desgraça o empolgou.mar, PW»?,a5?_í,n.«™ Al)duu jm,j.0. 'rotlo o inlcrior do Estado do

Ilio elle palmilhou, lendo dcnnlc a mulher
morta c as filhas abnntlonadiis. Trabalhou
cm fazendas, cm Campos. Poi mestre dc oi-
fieinn nos Snlesinnos. Lutou muito. A noite,
quando se recolhia, npparecla-lbe n mulher,
morla na estrada, o corpo retalhado, a çscor-
rcr sangue, Sobrcsaltava-se; tinha anclns.
Depois, num riso doloroso, lembrava ns ti-
lhns, uma dellas tão pequenina, «pie elle car-
regava sempre no collo.

Nunca mais as vira! Trese annos! Deviam
estar moças todas. O infeliz sonhava' recon-
sliluindo-lhcs ns feições. Que fariam dins ?
Cnsudns 1 Felizes 1

Chorou muito, condemnado a guardar si-
lendo, sem poder indagar de ninguém... Io-
da a sua vida passava pclu imaginação. Moço
ainda, conhecera u mulher, umn creança. Mui;
tos annos viveram juntos nté que, nascidas ju
as quatro filhas, a ingrata abandonou o lar
pobre, mas até então feliz. Perdoou-a c ella
voltou. Mas não havia já a velha alegria.

O "Sargento Torres" foi
condemnado a um anno

de prisão
O iuliíiuiiculo, hontem cffectuado, do "Sar-

Sito TÒrrcV' terminou com a «ua conde-
a nena dc um anno dc prisão.1 porém, os jurados

vendedor de

tt
niii.ição

Nno o condemnarani
pdo assassinato do pequeno
^Sdcramt &s que não havia pro-
>%tX™ Sa^nhem como vi-
climas outras pessoas, feridas a pedradas,
isiitrc as quaes Oswaldo Valcnça.

Os. jurados acharam que o réo fora o au-
or dos ferimentos causados em Oswaldo Vn-
w*  A ,y.ntxn ,in 11 m 111111(1coiidcninariim á pena de um nnnotor

lcnça e_o
deóPréSo°foi, 

á vista disso, posto cm lib.crda-
dc porque á espera deste julgamento esteve
ni'éso na Detenção por maior tempo que O
estipulado 110 pena que o Jury lhe impoz,

lim
da.

****> —

USAR
fogão «Bcrla» é ter uma cozinha assea*
Ml Uruguayana.

A fortaleza da Lage já foi
raentregue 5* região

DORMIR
numa cama «Berta» é prolongar a vida.
141. Uruguayana.
.. .1 ia» t

A boia na Brigada
Policial

A Brigada Policial ha de nndnr sempre em
foco... ao menos em matéria de escândalos.
Ainda bem um não se acaba, lá vem outro
oecupar o logar daquellc.

Agora o que nuda ali exigindo uma pro-
videncin enérgica, por parte de quem de di-
rcito, é o fornecimento da "boia" ás praças.

Um Sr. Bclmiro arranjou esse íornecimeu-
to c fal-o da maneira que mais proveitosa
lhe parece, soffram embora os estômagos dos
próprios soldados. .

Um destes vciu hoje á nossa redacção pe-
dir-nos chamar parn o caso a attenção do
Sr. ministro do Interior, para que S. Ex. dê
uma providencia no cnso.

A praça cm questão trouxe-nos pjna amos-
tra do rancho que foi fornecido hoje no qúnr-
tel. Um pouco de arroz mal cozido, umas fa-
tias dc carne quasi crua e uns pedaços de
•abóbora dura como páo, c tudo cheirando de
tal forma que pnra tragar nquelln cousa é
preciso ter estômago e não ter nariz...

As praças pagam, por dia, 1?500 pelas re-
feições; mas tem que gastar, no mínimo,
outro tanto, porque nno comem aquella que
lhes dão no quartel. E quem come baixa ao
hospital, com eólicas nos intestinos.

O soldado, que pertence ao 2" batalhão de
infantaria, relatou-nos toda essa historia,
mostrou-nos a "boin" c retirou-se depois dc
ter obtido n nossa promessa dc uma recla-
inação.

Aqui está ella. Valerá de alguma cousa?
Vejamos,

, 1 ***** t

bote que alugnrn, elle
mesmo rcmiiudo, cm
direcção á ponte dn
Armação, em Nictbc-
ròy. O mar cslnvn agi-
lado. Em meio. da
bahla os vngnlhõcs su-
biam n grande altura
c Firmino gosava o pc-
rigo num prazer cx-
quisito.

Arliudo e Alberto,
os passageiros do bo-
te, logo depois da par-
tida, ainda fizeram
ver o estado perigoso
do mar no arrojado
companheiro de pas-
seio, mas seguiram-
n'o. Já ao approximar
da Armação, uma on-
da mais forte, uma
manobra menos hábil,
fizeram o barco cm-
borcar. Houve entre
os tres a confusão na-

turnl do momeuto, mas todos snbinm nadar.
Depois de um mergulho, no voltar á tona, Ar-
lindo c Alberto notaram a faltn de Firmino.

Que teria havido ? O pobre homem, tam-
bem nadador, perecera, certamente. Talvez
houvesse levado uma pancada na cabeça, so-
bre a borda do bote, na oceasião em que o
mesmo emborcou; talvez uma caimbra. Mas
Firmino Marques Ferreira desnpparece. Até
hoje fazem-se esforços para descobrir o ca-
dnver, , .„_.,.- .

Firmino, que era praça do 4" batalhão da
4* companhia da Brigada Policial, era casado,
contava 22 annos e residia á ladeira dç Monte
Alegre, e deixa uma interessante fllhlnna Ue
um anno apenas,.

me
viiiuos «me foram -— -- ,
to" pollclncs», cujo nrchlvnmcnto, por^bao-
luta falto de quaesquer indícios de autoria
ou cumplicidade .... delicio foi requerido cm
Jui;-ii nela Procuradoria Criminal.

Ora nela vossa estatística se verifica que
,l.,s ill procossos houve 11!). nrchlvnmcn os
cm quo receberam o Impróprio, qualificativo
do «Mos» nada menos dc 310 indiciados.

Além desses, houve 5'J impronunclndos, nos
quaes justo não scrin tnmbem emprestar o

Hficalivo dc "réos", donde se hn tio cot-
chilr que não é dc 625 e sim Ino somente dc
150 o numero dos rcos processados no peno-
do a quo sc refere 11 vossa cs alisllca.

Afflrinando ainda que o Justiça l-edci.il
processa com rigor somente os pequenos ,
foslcs lamentavelmente injusto. . .

Nunca partiu de qualquer dos juizes ç-
deraes, substituto) ou cllecliyos desta ca 11-
tal. ou da Procuradoria Criminal, a mais lc-
vc proteção a aceusados «jue tenham dinliei-
ro ou apoio dc quem quer que seja.

São extremamente escnipulosps e severa»
mente rigorosos os Íntegros juizes federaes
desta capital, c a prova disso, irrespondível o
convincente, está cm que dos 31 réos jul-
gados 110 decurso de dous annos, somente
24 lograram obter sentenças favoráveis c
estas mesmo brilhantemente fundamentadas

'^••i^^.^.Si41!!',0^'
Foram rejeitados: 14 l;l r„ 2 2'8 p, 1 e. a

¦Foram0 vendidas 27 li', r. çi.1.1,6 500 lillos. ¦
Stock: Cândido 15. do Mello. 053 r.i Dursh

& C„ (!'J; A. Mendes & C„ 0851 .inia & H»
lbos, 28il; Francisco V. Ooiilitrt, ÜÜ5; C. dos
Itctalldilns, .'18; J.iiu) Piniciila do Abreu, lll;
Oliveira Irmãos d C„ 307; Bnsil o lavnre»,
01: Portluhi) & C„ 100; liilgnrd dc A/.cvc.|o,
lti.-ii Auguslo M. da Motln, 830; F. ». Ollvei-
ra & O, '.10; Alexnndro V, Sobrinha. ÜU. .,
Sobreira «; C„ 100. Total, 4.231.

No entreposto de 8. Dlofio

O Irem chegou com 20 minutos do nTfnsW,
Vendidos: 484 1|4 r„ 20 '-.I 1,8 |i„ 2U c. 0

1!) vllcllos.
Os preços foram os BCgiiiulcsi rezes, uo

8710 n 8770; poruos, de IjOUO li lrlOd; car»
nclros, a Hfiiiio; vitelos, do 8G00 a 19000.

NOTA — N(»s ovinos viciam Incluídos tres
caprinos.

No muttuluuro da Penha

Abatidas hoje: 18 rezes.
Exportação

Foram abatidas por Oliveira Irmãos
•l!!3 rezes destinadas A exportação. Em
Cruz foi rejeitada uma.

& G,
Sant.l

Firmino Itarques Fer-
reira, o afogado

RHUM
De ERNESTO BOUZA.

-CnEOSOTADO-
Dronchites, Rouqul-
dão, Astliina, e tu-
fcerculose pulmonar.

Primeiro de Março 14

Em poucas linhas
Manoel Apóstolo de Andrade, mora-

dor A rua São Carlos n. 143, na Villa Maré-,
cbal Hermes, recebeu uma visita dos ladrões,
que lhe surripiaram 30$ cm dinheiro, além
dc vários objectos dc uso doméstico. A poli-
cia do 23° districto soube do caso.

Queixaram-se á policia do 12» distri-
cto, de terem sido furtados em roupas e ou-
tros objectos dc uso Fioravnnte Maciel e Ma-
ria Fernandes, residentes á casa de comnio-
dos dn rua do Arcos n. 14.

Um din, chegando a casa novamente, nao a
encontrou. Resoluto, procurou esqueeel-n e
assim passaram os tcmi)c_J^A___ha_ia_fimnn*4-nunai
para uma casa alheia. Certa vez a mais pe-
«luenitn perguntou:Papae, quando sc vae pnra casa dc ma-
rcne 1

Hoje ... ,.,,
Esqueceu tudo. Faria a vontade ás filhas.

Iria procurnr ft mulher onde estivesse e trnl-
a-ln. Ainda que soffressc, gosaria com a ale-
grin dns filhais. Trouxe a mulher. Ainda uma
vez cila fugiu de casa. Foi para a companhia
de um companheiro seu. .

Elle saiu disposto a tudo. Havia dc ncabar
aquelle torroento, aquella vergonha. Parte da
noite elle passou A espreita. Tarde jn, ella
saiu,

Voltai ¦ _
Seguiram juntos pela estrada. Em caminho

discutiram. Desvairado, elle matou-a ás faca-
das. Deu-as sem contar. E fugiu.

Trcse annos assim andou ás occultas, sem-
pie a lembrar as filhas.

Hontem não pôde mais. Soube onde esta-
yam ns filhas. Arrostaria tudo, a prisão, a
morte, mas vcl-as-iá. Só temia ser repudiado.
Viu-as. Teve o goso sonhado 13 annos. O
coração alegre, saiu. E ns filhas, as próprias
filhas denunciaram-n'o á policia.

Foi preso. Foi melhor assim.

Ui:> iiu.ii»'- -'»-* - %t 
¦

A porcentagem dos rcos que nau sao pc-
..uenos" c foram condeiniindos não e tao
resumida quanto nffirniaes.

Folheae os processos de "reos" condemnn-
dos no Juizo Federal c verificarei»;¦- de-vi-
su" que quer pela escolha dos ndvogndcB,
tiiier pela excelleucln das defesas, iuo sao
estes réos lão pequenos ou desamparados co-
mo dissestes,

Com relação ás nppcllnçocs c recursos cri-
minaes interpostos para o Supremo Iribu-
nal Federal, houve tnmbem engano nn esta-
tistica «me publicastes, pois 110 decurso tlc
tempo a que ella sc refere houve:

25 appcllações de réos condemuados, dns
quaes 15 já foram julgadas, tendo sido con-
firmadas as sentenças condemnatonas de
primeira instância; .

10 estão cm andamento 110 Supremo ln-

Exames de _ace_ue,„;*r_!!y3cs
tSe ur>[D.a, cie.

Drs. Bruno l.olio c Maurício de Medeiros, da
Faculdade dc Mediei ua — Laboratório de Aua-
lyscs e Pesquizas: ROSÁRIO lüíJ, esq. praça
Gonçalves Dias. Tel. «Io Ub., N 1MI.
__  i-»mm—t ¦

POSSUIR ,
um coírc «Bertá» é ter seus valores g.iran»

i tidos contra o fogo e roubo.

MISSAS ' '¦

Resnm-sc aii....il..i us' seguinte:.
Coronel Januário Pinto de Frei.

na egreja da Misericórdia; Mmc
lü, na 

'Candelária; Julio Teixet:
limes, ás 0, na capclla de Nossa
P.omsticcesso; José Gomes Br

. .1- D 1;2,
/i/.iiui. ás

1 de Mana-
Senhora do

o, us 8, na mn-
trií* dc S. Joaquim; José França da Ornça.as
7, un matriz do Engenho Novo; U. l.iuza Ma»
ria dc Souza, ás 0, na egreja de S. Salvador,
á run Berqüó, Piedade; D. hmilm Lefevre Cn -
rnzedo, ás !>, na matriz de Nossa benhora te
l.ourtlcs, em' Villa Isabel; Arthur Gonzaga

UrriL ladrão
^raLleMxte

As autoridades policiaes do 12° districto
viram-se azafamadas esta madrugada com a
valentia do conhecido ladrão Braulio Passos,
que tem o vulgo de "Hprtinha". Braulio, de-
pois de fazer uma grande desordem no
"chopp" da rua do Lavradio n. 32, levado pn-
ra a delegacia desacatou o commissario de
dia, tentando aggrcdil-o. Não contente com
isso, ao ser recolhio ao xadrez, Braulio Pas-
sos aggrediu ainda o preso Joaquim Moreira.

O valente ladrão es.tá sendo conveniente-
mente processado.

MB (llll
¦ ***** • -

E' essa a commovente historia de João da
Silvn Jatobá, ex-snrgcnto do Exercito, que, ha
13 nnnos, em São Christovão, nn run Esperau-
çn, rantou com 17 faeadns a mulher, Frnncls-
ca Cândida de Oliveira. ,

Hontem, indo ver as filhas, depois de 18
nnnos, na rua da Lnpn 54, foi denunoado e
preso.. •*•**> *

Olhos, ouvidos
,nariz o gargan

Ia. S. José, .'il
3 ás 5.

Um ajudante de carro-
oe&ro atropelado pela

própria carroça
O carroceiro Luiz Martins Ribeiro, con-

duetor da carroça n. 1.746, atropelou esta
tarde o seu ajudante Irineu Alves, quando
este procurava tomar aquelle vehictilo. Iri»
neu recebeu ferimentos pelo corpo, tendo
sido soceorrido pela Assistência Municipal.
A policia do 12-J districto tomou conheci-
mento do facto, apurando a sua casualidade,

Da Procuradoria Criminal houve 12 appcl-
lações, dns quaes 8 já foram julgadas e todas
providas, isto é, foram reformadas ns sen-
tenças dc absolvição, c 4 estão agora cm an-
damento. ,

Recursos crimlnnes de pronuncia dos réos
houve 10, dos quaes 9 não foram providos,
isto é, foram confirmados no Supremo Tri-
bunal os despachos dc primeira instância.

Da Procuradoria Criminai houve 10 recur-
sos de não pronuncia, dos quaes 6 já foram
julgados, teudo sido providos 4, estando ain-
da em andamento no Supremo Tribunal 4.

Pela estatística acima transcripta verifica-
reis, Sr. redaetor, que não houve uma única
sentença condemnatoria reformada no Supre-1
mo Tribunal, ao pnsso que houve algumas de
absolvição reformadas no sentido de serem
os condcinnados aceusados, tle oude sc ha de
Inferir que a Justiça Federal i iudiscutivel-
mente rigorosa no julgamento das causas cri-
minaes.

Antes dc terminar devo ainda dizer-vos,
Sr. redaetor, que "não ha 110 foro federal",
andando a passo de kagiido, nenhum processo
crime relativo ao tenente Puleherio — o que
ha a esse respeito é um inquérito na 3" de-
legacia auxiliar, cm diligencias.

Aguardando da vossa gentileza a publica-
ção desta carta, subscrevo-me vosso assíduo
leitor e admirador — Carlos da Silva Costa,
procurador criminal da Republica. Rio, 22—
ÍI—IOIO.'*

Borges, ás 9, nn matriz tlc Sant Anua; t>- <>1»-
«Una dc Carvalho e Souza, ás-V^Gathf!
dral dc Nictheroy; D- Philòmcna Machado da

ás % i: 1 mesiun'»

Carvalho (üodona), as 9 nn capclla da l-ii-
brica Drasil Industrial; D. Marcolnia Mendes
Trindade, ás 9, na matriz tle S. Jono Bapllsln
da Lagoa; Anlonio Alves lirasil, as 9, na egre-
in dc S. Francisco de Paula; Joaquim de Ara-
ripe Macedo Pimentcl, ás 9, na mesma; Jono
bento Moure, ás 9, nn mesma; ú. Jonqmna
Rodrigues Formosinho, ás 9, lia tiiesinn; lie-
dericor Fernandes dc Almeida, ás 1», na mntriz
do Sacramento; Manoel Fernandes de Utrva-
lbo, ás 9, 11a matriz da Gloria; Ernesto Ferrei.,
ra Martins, ás 10, na mesma; Antônio Lopes)
da Silva Trovão, ás 9, na matriz de Santa Itita.
D. Annn Soledade Hcn.rlques,

ENTERROS

Foram sepultados boje:
No cemitério de S. Frauci

no Lourenço Nunes, rua
n 200; Felismina Gonçalves, rua uuüoso, 1»,
Mario, filho dc Viclorino Simões, avenida
Salvador dc Sá u. 201; Virgniio Moura, lios-
pitai S. Sebastião; Dr, João Leite de Olivei-
ra. rua liarão de Mesquita n. (90; Eunço, fi»
Hio de Olympio Casemiro, praia de S. blui.ss
lovão u. 2t; Laura, filha de Emílio Vach.uiil,
rua Santa Luizn 11. 57, Maracanã; uni feto,
filho de Oclnvia Cortcz, rua Marechal Florin-
110 u. 109; Alcides, filho de N06 Cnltlns dc... ,, .. ... . <jr'alu|o

.'..1 > 1
General

rc: 1.1'tl-
Argollo

Rezende, rua Fonseca Telles n. 21; Orli
de Álvaro Bittencourt, rua Pnrahybn 11. .10;

O coronel Ayrcs Ancora, chefe tio ser-
viço de engenharia da quinta região, ja
fez entrega ao commando desta região tia
fortaleza tia Lage, que soffreu vários me-
llioramentos no seu interior, entre os quaes
a iiistallação tle ventiladores e aperfeiçoa-
mento da installação electrica.

1 
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Amanhã, croat-au-pot
K2TA Casa Assembléa, restaurante de primei-

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

Dr. Telles de Menezes
Clinica em gcial — Esp. molcslias dus senhoras

e partos. Cons, R, Carioca 11. 8, 3 ás 5.—Teleph.
fiUOC.-Hesid., Av. Mem tle Sá, 72. TelcplOUC.

Chamados a qualquer hora.

—¦ *****

A Homoeopaflila progride

Concerto syínpfionico
O maestro Francisco Nunes, presidente

tia Sociedade tie Concertos Symphonicos, não
tem poupado o melhor tlc sua actividade
para que sc realise com brilhantismo o ul-
timo concerto da série tio corrente anno e
XXXV, que terá logar no próximo sabbado,
no theatro Municipal, ás '16 horas.

O t-ySrAa geral desie concerto eíicctuar-
se-á depois dc amanhã.

Entre outros números tle realce, a gran-
dc orchestra, sob a regência tle. Francisco
Braga, executará as «Scenas» napolitanas, tlc
Massenet, numero de real suecesso,

Drs.Leal J unior e Leal Neto
Especialistas cm dcenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consullas de 1 áa a— At
sembléa n. 60.

Os voluntários de um e
dous annos

'Amanhã, 
pela ultima vez, reunir-se-á na

sala tle saude da quinta região, a junta me-
tlica encarregada de examinar os voluntários
dc tini e tlous annos. Será tomado por base
o novo Índice de robustez, hontem por nós
publicado.

Até hoje inscreveram-se apenas 18 vo-
Imifarios dessa classe, sendo que foram da-
dos como promp.tas pela junbs medica eo-
tnciiíe tres.

O incidente Costa Alemão
O Dr, Annibal da Costa 'Alemão, redaetor

do «Diário do Rio», pede-nos para fazermos
publico que constituía seu procurador o ad»
vogado Dr. Adolpho Hollanda Cunha, para
promover cm juizo a responsabilidade cri-
minai do autor ou autores das diffamadoras
noticias fornecidas á imprensa, e contra elle
publicadas em alguns jornaes desta capital,
sobre um incidente policial, entre o joinã-
lista Anuindo tle Andrade e os Srs. Lima
Freire e Lima Braga, incidente esse com
o qual o Dr. Costa Alemão nada tem e a
que assistiu como simples testemunha.

Doenças tío aparelho diges-
üvo e do s^síesiia nervoso. —
à^aSos X. — Úr* Renato de Souza
Liopes; rua S. José, 39, de 2.ás 4.

 ¦ '¦ » '^ao-> » " ""  "".' "¦¦'¦"¦-

Urn atíestado evidente

# mm m
De vários negociantes de Piedade e Caiiu-

tino Bocâyuva, recebemos um abaixo assi-
guado contestando ter sido o turco Martins
Elias, promotor de um conflicto ali havido,
aggrcditlo por quem quer que seja.

Òs dous nypazes «Bahiano» e Manoel Al-
varo, foram por elle nggredidos, sendo Elias
conhecido coinft tívíouleiro naquellas loca-
lidndcs.

» ***** ¦

Esta foi a carta «tue sobre o assumpto nos
escreveu o procurador criminal da Republica.

Quanto aos esforços dc S. S, paru que a
punição conveniente dos que praticam cri-
mes contra a União sejn tal qual merece e
deve ser, nuda temos a oppor, O Supremo,
como na carta o próprio missivista accentua,
tem dado provimento a todos os seus recur-
sos sobre imprònuhcia de tacs réos, ou ap-
pellaçõcs sobre absolvições.

Todavia, a nossa estatística permanece tal
como a divulgámos. Porque si é verdade que"tecbiiicnmente", í?juridicamente", o nome
de "réos" contra os 525 delinqüentes aponta-
dos não se applieá bem ao caso, porque mui-
tos não o chegaram a ser, não teudo passado
de "aceusados", uão é menos certo que, nem
por isso os "delidos" deixaram dc scr pra-
ticados, nem por isso deixou tlc haver grau-
de numero de criminosos aos quaes não se
puniu devidamente, porque si não foram os
levados á Justiça Federa), visto que contra
elles não se colheram provas sufficictites, os
os autores tle taes crimes foram outros que
nem a policia conseguiu capturar, para o de-
vido processo,

Que os "delidos" sc verificaram é prova
bastante o nrcliivamento de processos, por-
que o que o archivameiito significa não é
que não tenha havido crime: é que os seus
autores, cúmplices, etc, não foram aquellcs
que se processaram, mas outros que ninguém
sabe quaes sejam.

Também que 1111 maioria os condciniindos
scjáiii pobres diabos não ha contestação pos-
sivcl. Não quer isto, porém, dizer que a culpa
seja do Dr. Carlos Costa. Absolutamente.

Agora, um crime dc moeda falsa quer nos
parecer que interessa á União e muito, dau»
do-ilic prejuizos sérios c consideráveis...
Não é simplesmente uin crime contra a fé
publica, sem conseqüências para a União.

Quanto ao processo a que nos referimos
sobre o caso da Villa Proletária, qtie 110
foro anda a passo de kngado, referimo-nos ao
levnntnniento requerido pela viuva do tenen-
te Puleherio da quantia seqüestrada pela
União. Esle processo, 110 interesse dos cofres
públicos, espera unia tomada tle coiitas pc-
ditln ao Ministério <la Fazenda, Pois bem, até
ho.ie oesse ministério não so deu uma solu-
ção ao caso, porque, ao que se diz, o proces-so parou onde... não devia parar: parou(fuando começaram a apparccer indivíduos,
de alta cotação social, como envolvidos na
marosca. Dahi as protelações dadas á decisão
do processo, até que o Ministério da 1'iizen-
dn queira ou possa mandar os papeis indis-
pensaveis a tal decisão.
-"--¦—¦¦¦¦ ¦'¦'¦'¦ -» -aqoçr- ********* —

rtilEUMATlSMO. Cura-se com o LUXI0D1ÜM

Liquido para
¦ W-|QpJs

impar •neta.es.

i

Alfredo, filho de Said Ccgeau, rua Senador.
Pompeu ri. 161; Joaquim, filho de Julio
\brantes de Mello, rua Conde de Bomfim n.
1293; José, filho dc José Corrêa, rua Cesaria
11. 29; Julieta Peixoto, rua Padre Mlguelh

—No cemitério de S. João Baptista: Cir-
los, filho tle Aluna da Silva Tavares, rua das
Laranjeiras 11. 45; Delphina Leite.-Basto du
Cunha praia tio rUisscll 11. 192; Humberto,
filho tlc Maria do Carmo, rua das Laraujei-i
rns i). 45; Guilhermiiia Anna de Jesus, rua
Machado de Assis 11. 57; Francisco Antônio
Ribeiro, necrotério da policia; Josephiua Ma»
ria da Silva Neves, rua Monte Alegre; n. b9|
marinheiro nacional dc 211 dasse Avelino 1-c-
Iix da Silva, Hospital tln Marinha, em Copa-
cabana; Oswaldo, filho de José Montes, rua
da Fonte da Saudade 11. 185: Francisco l-.er-s
reira Gaspar, Beneficência Portugueza; Ma-
rio, filho dc Tnhcrcdò Julio da. Silva, traves-
sa Coustantino Coelho u. 27. \

—No cemitério dc S. Francisco de Paula:
barão de íí. Joaquim, cidade dc Petropolis, e
Domingos Mc rides Portclla, rua Sonho;' tios
Passos n, 71.

—Serão inluimados amanhã, no cemitério
de S. Francisco Xavict: Maria Baronl, saiu-
do o feretro ás 9 horas, da rua da Egrejiuha
n. 2; o hinoccule Wnldemâr, filho tlc Agos-
tinbo Rodrigues Silva, saindo o pequeno cs-
quife lambem ás 9 bocas, da rua General
Caklwell 11. 171, c o menor Agostinho, filho
de João Pinto tle Castro, saindo o cortejo
fúnebre ainda ás 9 horas, da rua Souza Fran-
co ií. 19, casa III.* "TUTU * '— '--¦ '¦"*

Enstr-uctot* para o Tit*o Pe-
ia*opoli^arto

Foi nomeado inslructor do Tiro Pctropo-
liUuxs è aepiranie fiernarde fiicudo. ,-

irtlisMUroU =|MobiliasaprestaçÕea!
''I=i ALFÂNDEGA, 111

*r A bomcaopathia tem, nestes últimos'
annos, se desenvolvido rapidamente nesta ci-
dade: já lem uma Faculdade dc Medicina
comparável ás melhores do lirasil; lem um
hospital com largas e isoladas enfermarias,
com dispensado e assistência dcntari»a-.tcm
médicos dos mais illustrados da classe; tem
muitas pliarmacias, algumas de primeira or-
«lem. Lnlre eslas sobresae a dos Srs. Lima
Caslro ci C, á rua S. José. 81.

E' uma pharmacia modelo pela elcgancin
^ de tua itislalincãa m perfeição tie seus labo-

ratorlos, aviando sempre as receitas dos Srs.
clínicos homceopathas com n maior lealdade
c perfeição desde a tintura até as millesimas,
Parn inspirar maior confiança a seus mime-
rosos freguezes obtiveram os Srs, Lima Cas-
tro & C. do illustrc e conhecido clinico Dr.
Thcodoro Gomes a inspeeção freqüente dc
seus laboratórios, para que seja sempre uma
testemunha idônea da pureza de seus prepa-
rados. Esl.ibeiccimeiilo.s como esle dos Srs.
l.ima Castro & C. dão testemunho da vilnli-
dade da honiu-opaUaia. bo -rasil.

Gymnasio Federal
Neste estabelecimento tlc ensino, á rua

21 de Maio n. 355, começarão a 2 dc tie-
zembro os exames finaes dos cursos pri-niario e complementar.

As provas tle cultura physica e cultura
moral- serão realisadas 110 dia 14 para to-
dos os cursos tio Gymnasio, sendo consi-
tlcrado reprovado o aliinino que faltar a
qualquer dellas.

_*-»»M.S»—. ____________

Taúelllão f.OESSO OA SILVEIRA
IlUA DA ALFÂNDEGA SU.—Telephone ttlU»

Um crime estúpido
WS o •!»_*¦ eu a \swiunB tia

de_£5s3sSe5ai,o _1ai"io
Laa^íSBTijespas

Morreu esla madrugada, lia Santa Casa, (t
"chauffeur" Francisco Antônio de Oliveira,
ferido hontem, esíupidamentc, como miiiu-^
ciosamente noticiámos, pelo desordeiro Mario
Laranjeiras.

Ü Cadáver de Anlonio foi removido para
o necrotério, tlc onde saiu á tarde o eiiterrõj
acompanhado por grande numero tle collegas,

Uma commissão dc "cbaúffeurs" represen-
lou o Ccnlro dessa classe 110 chterramento (h*
infeliz,

1 «at>a» —"

PEBE KERUAfW
Fitiissinio licor.

Dr. Et!gai-Al)r;uilcsTKSio;oA
pelo Pueumothorax — Rua S. José J06, ás 2|
horas.-

Cuidado com sua roupa
A Tinturaria Paulista pode lavar, llPSUL

ou limpar a secco sem cslragal-a. }d-VP'.,(H'*
i 574 N. Manda buscar è entregar a iomiclU«.»

. )'?>x
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Da platéa
Hinn iirnvo nmonça do actor

Cario» tftuul
1'niii nuvem do triste*.!, uniu densa nuvem

«lc niiiíim pnlfii sobro os palcos do Brasil..;.
Sumindo uma caria tímida n publico., o eml-
npnto ««.or Carlos l.onl nil» mnls illitmliiii-
n'i i. rllinllit linisllelrn, Jui.liiiueulo aborreci»
¦li, nnrnuo líenlij torro do liotncudos nem to-
lo ji genlo si.lu' nprcclnr o seu «culo orlls-
llco... Houve iuiiiI «lucm llvo.no o topoto do
iouslderar o geiiinl orRiinlindov dn fninosa
,.„Mipri..lilii nuo triibnllioii uo dofuiilò l.ivl«
Uni,, inlornholonnl o que Inntns nolas poli-
raies fornocou ú imprensa, nm nrtlstn me
ili.H'1., sem cntrotíinto lhe nognr "dedo" pa-
,;, o rccrutumeolo do "ostrollns" dn travos»
...i ,la Palha, em Lisboa... Houve quem ti-
vcs«e n pretençáo do chnmnl-o A ordem qunn-
do, nlíiiln ngora lio Carlos Gomes, somente
Mara mirada!* ú pnliiléa Ignara que llie serve
«lc cinque, in liusenr nos esgotos dn City Im-
provoinonU oK condiihoiilos pnra ns suas pi-
jhcrlns mnl cheirosas,'.'. Houve quem llie nc-
/«asse mérito artístico e õ reduzisse As suns
proporções do nollehlnollo, Inferior n quiil-
quer "Tony" ou qualquer llciijiimin do Clr-
eo Spliiellf... Nflo o comprohendornm, no
llr.ir.il... Apeiins niclii «luzia de jornalistas n
quem ompulhou eom n sun "propaganda do'lünsil nn líuròpn" e dous ou tres proprictíi-
Jlos do casas do petlsquelrns, iiolo próprio
í.c.il cllndos, llvornm occnsiiio de lhe hpre-
eii.r ns iiieslin.r.vel,-. qualidades... E' deve-
ras umn cnlomidudc! K é preciso rcmedlnl-n
nuuiilo antes; e'- preciso que todos nquellcs
«lc quem o genial rlvnl dc Uraziio, dos dous
itosns, ile Tnbortbt, tem mollvo dc queixo, fn
<-nm publicamente "nmende honornble", pn-
im sc evitnr ciue se torne em realidade n rc-
solução do precloro nrllsln! Nfiol Decidida-
mente, Carlos I.e-r.l precisa voltar nti'A.1 Essa
-...n decisão uno pode ser definitiva 1 Que- se-
ria elo ll.e-.it.o lio Hrnsil sem o sol rutilante
do seu gênio 1 Façamos uin nppcllo no gran-
«le netor e dcmovnmol-o desse louco intento,
«jnc seria n riiii.ii elo theatro no BrasilI

NOTÍCIAS
A primeira (lo Iinje no S. .Tose

Niio ('• l.;'in umn "primeira". A peça que lioje
n compniiliiii uncioiiíil do S. José vae levnr n
scena, pois .iá foi mio liu muilo lempo repre-
sentada nesse Ihenlro por iiinn "troupe" om
CNlihcln, "O ciipilüo Siiznniin", que tem como
iiulÒrcs, .1. Praxcdcs, do libreto, e Fellppc
Duarte, iin niusien. Isso, porém, não tirará n
iiltrncçno á mudança do cnrtnz do popular then-
Ir.. «Io largo do P.ocio. "O capitão Suzanna"
('¦ uma ope.ela bastante interessante e n sim
distribuição eslú ngorn mnis afinada que dns
suns primitivas representações, que, aliás,
ngrnelniiiiii :.o publico.
O festival (!e Tina Coelho c João Santos

A actriz Tina Coelho e o ponlo dn.conrpnnhin
du Éden Theatro de Lisboa, João Snntos, fnzein
sim feslii hoje, no Carlos Gomes. O espectn-
ei.In começará ús 20 1|2 horas, com o seguinte
interessante prognrtnmn: representação dn re-
vbtii "O '"1". e-.uii os qundros l.iso-lu-asileii-os
"A volta do 31" e "O 17 nò Brasil", e n npo-
t.còsc de l.cvnr.lilo Martins, "Gloria no Ura-
..il": gi¦ande neto «le variedades, cm que se
t.i.viü'i Tinii Coelho nos seus bellos fados.
A primeira clc lioje no Phenlx

A companhia Adelínn Àbrançhcs faz hoje
mudar-se <> cartiiz elo Phenlx-. Será represen-

¦'.¦¦-...;..." 
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«r-oivTís DIANA KAURENE

I ,i!n e..a iieiiie |.»r essa
;. magnífica comedia ele De Flcrs e Cnillnvet,
"Uma hella aventura", cujos priiieipaes papeis
estão assim distribuídos: Helena, Aura Abran-
ches; Siri. ele Trcvillnc, Ailcliiin Abrniichcs;
André (PEgiizon, Mario Duarte; Valentim, An-
tonio Sacramento.
A opera no Republica

E' dcfimlivaineulp sabhado vindoiu-o a es-
livit da companhia lyrica flololi _ Billoro no
liepublica, oifde vne trabalhai i. preços popu-
li.i-cs Essa "Iroupe" italiana, de que faz par-
le a' i.nii.vel actriz?Mclclina AgostincUi; appa-
i-ic.rá nò nosso publico com a opera de Verdi
*'H Trovndor",
Lc film du diablc

A empresn Nacional Film abriu um con-
curso cnlre os nossos artistas do lnpis pnra
lun "nfficlie" ein iliuis cores, destinado i't rc-
clame de "Le film du diablc". Nn secção
"Coiiiiniiii-icadop." encontrarão os intcrcssii-
elos as condições pnra esse concurso.

—Despediu-se Iiontem. dn nossa platca n
companhia iti.lii.na Carambn-Scogmaiiigllo,
que hoje pnrtiu pnrn S. Paulo, onde estreara
íiiiinnlifi, no Ihenlro S. José. ,

—A companhia Adelino Abrnnchcs dam
ii-iiiüulin no Phcnix, n primeira representação
da comedia do Fters c Cnillnvet, "A fiünhn
vermelha" ("Lc bois sacré").

—Ò espectaculo ele ainanliã no Carlos Gomes
é em beneficio do corpo coral da compnnhin
nue nli trabalha. „

¦ — Especfn.iilos para hoje: Plicnix, Uma
bella ovcnlurn"; S. José, "O ciiiiitno Suziin-
»•¦'"• Carlos Gomes. "O 31"; Recreio, "A du-

Foolball
Oo motclimi dc domingo ,

EstA n finnlÍM. « tompornito «ie fuotbnll
quo com lauta nntinnçAo principiou o conti»
nua a transcorrer. Mnls alguns domingos p n
caiuiii v.illiiiA mo» iiosnos ground. com o «les»
canso dns equipes. Mas nau «.bstnnle ter
1'hi'iiailo no fim «• JA serem dc antemão nc»
clnnuulns os vencedores dns tre» «IIvIm.cs, n
Metropolitana indica pnra domingo mula me-
uos «le «'luco inulclics, todos ellcs promettc
dures «lc bons lutas «• melhores desfechos,

Assim, na I" divl.no leremos o mnlcli
Fluminense x Andarahy, uo campo du rua

tiiinnubiira. Demite «In figura brilhante feita
pelo Fluminense nn ultimo miitch jogado, e
do papel saliento que vem representando o
Andam!ly neste campeonato, ô dc esperar «pn*
o próximo encontro se transforme em uma
liclln e forte pclejn.

A li* divisão determina dous inntcbes:
Carioca x Guanabara, no campo do Fin-

nicngo, e
Palmeiras x M .neurlra, no campo do Ame-

rien, por ser inutcli nnnullndo,
Teremos, flnnlinenlc, na .*. divisão, tnm-

bem dous promettedores matclies:
Pnrc Itoynl x Icnrahy, no campo do An-

dnraby, c
Itlvcr x 8. C. nranil, no campo do Suo

CliristovAo.
Thoorlcon x llypotliollcos

Enlrc esses grupos, o primeiro do Uotafo-
go e o segundo do Fluminense, no campo da
¦ un General Scveriano, domingo próximo, As
0 liorns, scrA jogado um interessante niatch
de desafio.

Desafiantes são os Thcorieos, quc lança-
ram o cariei nos seus velhos collegas c Atila-
gonistns. Estes, briosos como silo, ao «ms 'ios
informaram, ncccllnrani o desafio.

Remo
Federação li. S. do Remo

Em sessão rcune-sc boje, As 21 liorns, essa
associação, parn terminar os prepartivos dos
próximos concursos aquáticos.

Entre outras cousas tratará das Inscripções
dos concorrentes ús diversas provas.

ConcuiHos aquáticos
Ilonlem recebeu u Federação Brasilcir.. das

Sociedades do Remo um tclcgrammn da sua
coilega de S. Paulo, pedindo inscripção para
alguns concorrentes paulistas cm diversas
provas do programma do próximo concurso'
aquático a ser rcalisádo na enseada de Uo-
ti. fogo.

Enlrc as provas em as quaes pediram in-
scripção cs paulistas, figura a do "Campco-
nato Brasileiro de Natação", a ser corrido
na distancia de 1.500 metros.

E' de todo agradável essa nova, pois por
falta de concorrentes Iin muito que se não
.-causava essa importante prova. Este anuo,
com o concurso de S. Paulo, cila terá des-
usado brilhantismo, fatalmente.

O^fflESsmo
O resultado da festa do Cyclc-Club

Conforme annuiiciáinos rcalisou-sc domin-
go ultimo a festa promovida por este club.

Com a assistência de grande numero de
pessoas, as diversas provas desenvolveram-se
rrnni grande regularidade, merecendo os seus
vencedores prolongadas r.nlvas dc nalinas.

O resultado geral das pròvhs foi estej——Parco "Dr. Juliu-I .írlado" — Venceu Pi-
nho II. em 2o Fantomas. Tempo. 4* 15" 4|5.

Pnreo "Dr. Azevedo Sodré" — Venceu
Aventureiro; em 2" Serrano. Tempo, 1,20".

Parco "General Olympio Agobar" — Ven-
eeu Falcão; cm 2" Tnlismnu. Tempo, 10,30".

Pnreo "Nelson Magalhães" — Venceu Ca-
vallicr; em 2" Jaymc. Tempo, 29 3|5.

Pnreo "Dr. Aztirem Furtado" -- Itceord
da milha — Venceram! cm 1", Nille, 2 35; em
2°, Opel, cm 2,35 1|5, e em 3", Hild, -
2,45 2!5. • •

Pareô "Majo'.' Dins Jacaré" — Venceu Ser-
rano; em 2" Aviador. Tempo, 0,37 2j5.

Pnreo "Cyclc-Club"—Venceu Hild; em
Goliath. Tempo, 30,10.

JOSE' JUSTO.
- —flCt" 
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Receberá a partir
DE

QUINTA FEIRA
NO

C1NE PAUIS
as Senhoras Cariocas, a quem terá a

honra de apresentar-se, inter-
pretando

A justificação de um advogado
suspenso pela Corte de

Appellaçdo
Um caso complicado

O ndvògndo Dr. Ulyssi.» Cisado l.linn, sus-
penso peln tSorte de ApiiolInçAo; como iioti-
ciámos, pnr ter retido em seu poder os nu-
Ios dc uma acção executiva em quo cm uu»
tor .losé de Almeida Cardoso e réo Joaquim
dc Castro, requereu ao presidente daquclla
Corto relevnçAo dn pciui, Nn petição, longa c
fuiidnniciilnda, explica o advogado, cabalmen.
te, o que o forçou n reter os nutos em <iuc>
.¦.tno, demonstrando que a pena imposlo. cm-
bom justa, não lhe foi absolutamente vergo-
llhosn, peinpie diguns furam ns eniisns.

O caso foi assim! os Drs. Casado e A.
Jambeiro eram advogados do Sr. .lonqulm An-
tonio dc Caslro, que fora (Iludido mi com-
pra de um nçouguo A rua Cruguayanu, de A.
Barbosa c. C, quc jA o llnbnm vendido a um
terceiro. Deu Castro parte do dinheiro c
duas notas promissórias. Descoberto o "con-
to do vigário", cm quo sc viu burlado, reque-
rcu inquérito A 2' delegacia auxiliar, Ilíqiic»
rito que apurou a criminalidade de Joaquim
Dins Barbosa, o vendedor, que se acha reco-
Ihldo A Dclcnção, Corria esse inquérito
quando foram protestadas as promissórias,
vendo-se o Sr. Caslro ainençado dc prlsno, o
que se não deu por ter dopiisltndn 5:()0l)$000
pnrn garantia das promissórias c custas. O
advogado Casado Lima, então, que estava
com os autos para nrrnxotir, reteve-os, até
que acabasse o inquérito policial c fosse de-
cretndn n prisão preventiva de Barbosa.

Justifica-se assim da retenção dos autos, o
quc fez em beneficio dos direitos do seu
constituinte.
— .. ¦» mmmm ¦

1t i\f_F(_ " "'òholoo «pio garanto n livgicno com-
Oi_.<V.Cli pictn dn cal.cça, prn.lui cnhellos lortt.s c
jo.li.s.is. Vidro IISDOO. Nns 1'crluinurlas c á rua Uni-
giinvni.ii n Ci(l.

•_•_-
PIORDEU-SB a caderneta n. 514 dn secção

dc depósitos populares d» Banco da l .(.viu-
cia do Rio Grande do Sul.

VIDA COMMERCIAL
Preço* corrent»M de dlv.r.o» «enerns

Algodão, pnr 10 klins, sei lio de* !)0? i. 1119 e
primeira iorte de IM. u WflI00i

Arroz iincliniiil, por 00 l.llus, brllhn.t.. d»
.12(1 n :ii'.. «¦ .u-clal de atw ii ilU«, mperlor du
2(1$ n W. bom d»* 3-1* « -'.'.*, rcgulni* do UOS n
\i'l\ branco dn norte de 21. a W e rnjn Io (In
norte (Io IM n 22», e estrangeiro, iigiillui <U jiri.
melra de 511 a WW, e iuglex de 2lí u 22'<H0.

Fdljflo nncloiiiil, pnr «0 liilos, prelo do Por-
to Alegre de llí a IU?, «In Laguna o dn lorrn
de 149 a 11.(1, miilnliiihn de IK? a .li"', branco
dr 208 a 'M. vci.iiellio de W a 121 de mbch
diversas de 119 u 189, manteiga de 'M i
umeuduliii de W u 2(1? e «.....lie de 10?!I00 a
IKÍ200;.eslnii.golro. branco dc Ull? u 129 •
liaillnlio de 4Uf n 4U. illtl.

I .iriiib.i dc ninnillocu, por 15 kllos, de Porto
Alegre, csnoclnl do IRl&OO n 109200. li lo
llílilMI a I5-..MM1, peneirada de Iil? a 189400 0 du
Liigunii, grossu de II? a li..-.iiiu.

Milho, por 02 kllos, umniell» da ter.", do
0S21IO n 7.H0O, branco de 7* n 7.1100 c I .Istluni»
do dc 59500 n R9700.

Ili.li.ti.ri niiclonaes, 220 n '120 réis por Inln.
Manteiga dc Minas, .t*'.'l)0 a 89000 por llllo.
Toucinho iiiliitiro, de 000 réis a l.lim po(

kilo.
Banha, pnr lillo, de Minas, do 1?'.''.!> n 19800

para ns latas dc 2 kllos e 1. lim a 19200 pnrn as
latos grandes; dc Porto Alegre, em lutas de
2 kilos, dc 19120 u l$500 o om Inln» do 20 kl.
Ios, de 1.170 u 19510, «In Lngiiiin dc I 110 n
1M80, e de Ilajiiby, em Inln de 2 Itlli
li».V_(i n 19510, e cm luta do 10 liilos, de l*.il!0
u 19520.

Assuear" por kilo. branco rrystnl de 500
a 000 réis, segundo jnclo de 520 a 500 réb,
crvstnl nmnrcllo de 5(10 a 520 réis, mascavl-
nho de 400 a 520 réis e mnscavo de 380 ti 120
réis.

i «W». « —

Os cigarreiros e a erneicla
Alclndo

EslA convocada pnra hoje, As 10 horris, li
rua da Priiiníin n. 7, unia reunião «In elnsso
dc clgnrrolros. parn proleslnr contra o "I 'usl
dns compuiüiliis e em favor dn emendn Al-
cindo.

ra____a-_»r- ^ .irsjt w.xg

SECÇÃO INEDITORIAL

O "TRUST" DOS Flb .% *»*3
Em resposta no communicado da Cia. Cincmatogrnphicn Brasileira; publicado na

«Secção Livre» do «O Estado dc S. Paulo», cm 19do corrente.
UBO

(Conclusão)

Os casos politicos argen-
tinos

A intervenção na província
de Entre Rios

Elpidio Oonzaic-/., ministro da Guerra, or-
denou ao general Eduardo Ruiz que po-
nha as forças federaes destacadas na pro-
vincia de Entre Rios ás ordens do ititer-
ventor federal Dr. Anchorena, para quo este
possa cumprir a missão de que foi incum-
bido pelo governo.

. .m 1

Outra victima de
trem

Ao necrotério policial foi recolhido lioje
o cadáver de Cicero Cláudio de Souza Rosa,
npprfirin, residiiwt. a* t-"3 Rio Grande do

jjjiieza elo Bai Tiibarin".

Consultório I
____._——

vledico
responde a cartas assignadas com(Só se

iniciaes. )
A. T. 11. A. P. A. L. H. A. D. O—Si

o homem não se tivesse quasi restabelecido
elos membros do Indo esquerdo, emquanto que
persiste, completa, a paralysia cln face, o col-
legi. não teria duvida cm reconhecer nellc o
raríssiino synürome de M.illnrd-Gluber. Mas,
íhesriio assim, é preciso pensar que pnra epie
hduyessc umn perlurbaçãei simiiltanica ein
perna e elo braço (eseiucrdos) e do facial
elireilo, é forçoso ailmittir que a lesão teve

.logar em 11.11 ponlo elo cérebro, onde os fei-
xes motores desses membros eslão cm con-
itaclo eom o nervo facial. Ora, esse ponto
eslá na proluberrinèia. Ahi e. núcleo clò facial
apoi.i-sc peln sun fuce ventrnl sobre o feixe
ijyramidnl. O exagero dos reflexos rotulin-
nos é um;, prova de cjue esse feixe soffrcu.
As fibras desses feixe, como sc sabe, vão se
enlrecruznr depois desse contado com o 1111-
cleo do facial, nn "elccussão" do bulbo; ao
rpnsso que ns fibras elo fnci.nl não se cruzam
mnis. Portanto, a paralysia facial é de ori-
gem periférica c dlrcctn; emquanto que a dos
fiiembros é cruzada: cne-se, portanto, 110 cli-
to syiidromc. Mns que teria havido? Embolo,
troiiilius 011 hemorrhagln? _m se tratando
ac uma lesão cln ponle de Vnrolio devem ser
exci.lidos o embolo c a hemorrhagln'! o pri-
rneiro parle do coração 011 dns arteriasj
énlrn pelas carótidas c vne acabar na
sylviana, dando logar a lesões corlicncs
ou cripsulnrcs (a «"ponte" não recebe
si.iiguc elas carótidas c sim do tronco basi-
•iai- de origem dns subclavins); a hcmorrha-
gia elnrin iuiii. lesão maior, c, certamente, os
inovi.licito:; da perna e do braço não se te-
riuin restabelecido tão cedo. Restn o trombus,
a obturação dc uma dns artérias <lo pro-
prio núcleo elo facial, talvez. Nesse caso terá
iinvido destruição elo dito núcleo e a lesão
será incurável. E' humano tentar, todavio, n
éleclrothernpia e o... mercúrio!

I). ,t. O. S. E'. — Exame.
C. R; G. — E' prudente fazer o trata-

meiilo 110 Instilulo Pasteur.
M. C. P- — Si não deixar, inimcdinlamen-

te, esse vicio, poderá acabai' 110 hospício.
V. A. — Exame.' _\ 7.. _. — ídem,
E. A. M, — Quando clle sentir o tlcscjo

. imprescindível elo vicio, dê-lhe a tomar umn
ou duas colheres desle remédio: Tintura de

' chpslcum anniim, 3 grs.: Espirito de Sylvio,
XXX gólt.-.s; Glycerina, 5 grs.; Infuso de cas-
cnrilha, 70 gi-s.

C-. V.. L. I. —: Ja respondemos á sua
carin.

V I. O. L. O. N. — Exame.
M. A. 11. I. U. S. — Sim, deve; mas com

ns devidas precauções de liyííicnc.
Mme. I). B. í. D. — Exume ele sangue.
.1. P. — Exame.
S. A. P. 15. II. — Não ha dc que.
M. M. clc O. — Uso externo: Calomclanos,

B3 grs.; Lnnoliiia, 07 grs.; Vnsclina, 10 grs.
E' iilil nlé umn hora depois da "operação".
Passado esse tempo não tem valor algum.

L; A. L. r. N. II. — Não ha de que.
P. E. I). II. O. — Tome pela mniiliã, em

jejum, o contendo dc um destes papeis.: En-
xofre sublimado c lavado, Magnesia calcina-
«la, nã 0,50. Tara um papel. N. 8.

DR. NICOLAU CIANCIO.

Cerveja "Park Bier"
Análysada no Laboratório N11cion.il dc

A na lyses, sob o n. 3.735, em 9 dc setembro
dc 1910; é muito nutritiva, recomniendada
pelos médicos ús pessoas fracas. Encontra-se
á venda em todas as casas de 1" ordem. De-
posito : praça Tiradcnles n. 27. Telephone
n. C98, Central. Rio ele. Janeiro.
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AXMYERSAniOS

Fnzoin nniios nhiniibã:
Os Srs.Dr.Soares dos Santos, senador federal;

cnpitffo-lciicnio Anlonio Biiitrque Pinto Gúi-
ninrães, Dr. dulio Vnrgara, Dt-. Genserico Ri-
l.eiro.

Passa hoje o anniversario natalicio do
Sr. coronel Carlos de Suckow Jopperl, corre-
tor desta prnçn c vicc-prcsideutc do Derby.-
PetropolUnno.

Passa hoje o anniversario da menina
Maria José Moreira Couto, filha do Sr. Alfre-
do Pereira Couto, funecionario dn Saúde Pu-
blica.

Faz annos hoje o Sr. Paul Dttprat, fun-
ccionario municipal".

Fez nnnos honlem o Sr. Gilberto Mor-
gado, empregado 110 coniniereio elesln praça,
CASAMENTOS

Como o Caranta conseguiu
tresentos e vinte mil réis ,,;

O solicitador Francisco Caranta foi prócesw
sado peln policia, necusado de ter falsificado
unia certidão do Thesouro pnra receber 320$.
Agora o Dr. juiz federal substituto dn 2" Vn-
rn improiiunciou o aceusado. por haverem os
peritos affirmado não ser do mesmo .1 letra
da referida certidão.

Norte n. 88.
Cicero, quando hontem passava pela es-

tação do Mcyer, foi ahi pilhado por um
trem, quc o contundiu bastante. Soccorrido
pela Assistência foi elle recolhido á Santa
Casa, onde teve entrada como desconhe-
cido, vindo a fallccer pela madrugada.

O seu cadáver momentos antes de ser
autopsiado foi reconhecido por duas pes-
soas da familia.

¦ m»m. ¦

Especialidade
Queijo Petropolis recebido diariamente,

fabricação especial; depositário: Camarada.
Rua Buenos Aires .225. Pedidos directos.
Preços-unicosi Teleph. Norte 3.298.
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HELENA MAKOWSKA
'AMANHÃ

Últimos dins
i»q lp?m> A sereia de olhos verdes no romance
utt__eid__ <-e Paixão

O "Valle das Oliveiras
E o bello romance

policial
•_•-:¦"¦ -'

Realisa-se 110 dia 30 do corrente, na cidade
de Ponte Nova, Estudo de Minas Geraes. o cn-
sameúlo elo Sr. Dr. Maurillo Modesto de Mel-
lo com D. Ifa Vieira Martins, filha do Sr. Dr.
Francisco Vieira Martins. Serão pariinyni-
phos, por parte elo noivo, 110 religioso, o prof.
Abreu Fialho c o Sr. Dr. Jnrbas ele Carvalho;
no civil, seu irmão Sr. Dr. Gustavo de Mello
e o Sr. Dr. Francisco Vieira Martins; por
parte da noiva, 110 religioso, seu tio Sr. Dr.
,'l'osc Vieira Martins c o engenheiro industrial
Sr. Dr. Urban Woolninn; 110 civil, o Sr. Luiz
Vieira Martins c o Sr. Dr. Modesto de Mello.

— Real-isar-sc-A 110 dia 12 do próximo mez
o enlace matrimonial de Mllc. Hylda Hiln-
rino Alves da Silva, filha da Exmn. viuva Hi-
iarião Alves dn Silva, eom o Sr. Arthur Leal
Nnbuco de Araújo Filho, funecionario da He-
partição Gorai dos Telegraphos.
NASCIMENTOS

MU. PINSQN, DETECTIVE gjEggSS tà£*
r_______

QUINTA-FEIRA

Um espectaculo de arteIII

Mathilde di Marzio
• -E-

André Habay,—
O elegante interprete da «A Falení*.'

no • magistral film

0010 ®,ue m

Por ultimo, afim dc relembrarmos .103 ei-
iicniatogrnphistas que com u famosa Compa-
nliia tiveram transacções, citaremos a lenta-
Uva feita por ella — não vae lá muilo tem-
po — dc fechar muitos cinemalographos de
S. Paulo e justamente os que estorvavam os
seus negócios, por se acharem situados pro-
ximos ás suas casas dc exhibição, c isto tudo
com o fito claro c patente tle predominar lio
mercado, em prejuízo exclusivo dos peque-
nos cxhibidores e, consequentemente, do pu-
blico em geral, que estaria sujeito ao nlvitre
c vontade absurda da poderosa Companhia.

Muito ainda poderíamos contrapor si não
fosse nosso desejo acabar, ele vez, com ce_e__.
mas inúteis, através das secções livres dos
jornaes.

Não podemos agradecer á benemérita Com-
panhia Cincniatograpliica Brasileira, espe-
eialineute ao digno director Bittencourt Fi-
lho, que é a alma e o expoente mais apaixo-
lindo do fumoso monopólio, mas quc faria
melhor, em Jogar dc semear desavenças c 111-
tritos, prejudicando desta fôrma os interes-
ses da Companhia, so procurasse enrobuste-
ecr as forças, ti 111 lanlo enfraquecidas da
mesma; não podemos agrndecel-a, dizíamos,
pelos conselhos que nos dá, porque, aeccitan-
do-os, poderíamos suppôr que esses mesmos
conselhos occultasscm alguns fins utilitários...
Por outro lado, repetimos, nada pretendemos
do Sr. Bittencourt Filho, visto c considerado
o amor que elle tem para com os interesses
da nossa classe.

E uma palavra ainda aos nossos amigos, a
todos os exhibidorcs da capital e do interior
do Estado, que concordam c concordarão per-
feitamente com o nosso movimento ele pro-
testo, dirigido quasi que exclusivamente con-
tra a Companhia Ciiieinatògraphicà Brasilei-
ra : a qualquer custo, preciso é vencer, é pre-
ciso triuniplinr, demonstrando aos quo visa-
vnm aiiniquilar-nos, que somos nós quem fa-
zemos a fortuna das empresas fornecedoras
de "films" c que, por isso, nós, cxhibidores,
temos o direito ele gosar de todos os privile-
gios e de todas as concessões. Rogamos-lhes,
portanto, encarccidamenlc, de sc reunirem
todos cm torno ela sociedade que constitui-
mos, sociedade essa que, muito em breve, cn-
cotará seus trabalhos, cie um modo mais útil
e consoante. A nossa tarefa está marcada :
precisámos garantir uma liberdade maior e
melhor fortuna a cada um de nós, combateu-,
do a todo momento qualquer Bittencourt Fl-
lho, presente ou futuro, que venha a pôr-se
110 nosso caminho.

Havíamos escriplo o que vae acima, quan-
elo nos chegou ás mãos uni numero da A
NOITE, do Hio de .laneiro, contendo outras
fantasiosas o absurdas affirmativas do já ee-
lebre Sr. José Alves Ne-tto, que, servindo mais
á Companhia Cinematpgrnpliicu Brasileira elo
que aos outros firniálariõs do "trust", dá-se

ao trabalho de tomar-lhe as defesas nccumiK
laudo mentiras sobre mentiras, com unia cara
tal que faria ruborisnr alé... um negro. Não
respondemos ás investidas grosseiras quc- ('"o
dirige ao ciiiprcsurlo Staffa, porque Isso po-
deria interessar, em tilllma iinnl.se; aòr; pro-
prios componentes do monopólio c fozcl-os
rir n bandeiras de .írcgndns; uno á classe dos
clnemalographisliis que tratam dos próprios
interesses, defendendo-os contra quem quer
que seja; mas, pclb amor á verdade, tno mnl
tintado pelo fnmosissiiiío escrevedor «tu A
NOITE (cujo artigo foi reproduzido ante-
honlem, 24, nas secções livres do "Estado, o
«In "Fniifullu"). precisamos dizer que "mios
os exhibidorcs ele b. Paulo, iiiiiílo .intrr-qtte-
o Sr. Sliiffa clicgn se nesta cidade, estavam no
pnr dn formação do "trust" e "cspontiincn-
mente", uni grupo delles (esses mesníoH 1111
cujo nome falamos) protestou "ipso fucto"
perante ns empresas que o compõem, rasouf-
dos a romperem com estas, caso ns absurdas
pretenções dc não poderem mnis servir-^e cln
Empresa Staffa, ainda subsistissem.

Pnrn que depois o egrégio Sr. .losé Alies
Netlo, com uma franqueza' digna dc melhor
causa," venha¦ dizar-nc*. (_.(*. rcnliwrilc, o
"trust" em questão representa umn vrsln-
cção odiosa para o livre eoiiiinci-ci.., di. .ido _ -
entender que tal não visaram os que muízc-
rnm... erenl-o, isso demonstra sobejamente
que as empre-as eolligndns querem rc!.uhir-
sc, nmoelroi.tndíis pelns c.tisequcncins çpi-j 11
nossa ntr.li.de contra cilas certamente llics
acarretará

Fiilsissinia é, portanto, n affirmaçno desse
beüo paladino da Companhia Cinemalogra»
phien Brasileira, quando diz que os siglinla-
rios do nosso manifesto voltaram atrás, en-
l.-iiiiilo novamente nas fileiras... adversa-
rias, convencidos dn... lealdade c... Jiou.es-
tidiide dos que compõem us n.esiinn .'que iil-
genuidnde !), clliqunnto eslá provado cjue,
para obter o "boycoltnge" completo da em-
presn Staffa, uma das empresas monopolisn-
doras chegou a offerccer a todos os einema-
tographistas quc sc declararam solidários
com áquella o fornecimento gratuito dns
films... sem garantia dc continuação. I...

Veja bem o celebre senhor que dc lão boa
vontade :-:e encarrega de... mentir quo os
fartos são como os expomos e não eoiiin dc-
sejaria que fossem, razão peln qur.l cremos
que muito melhor serira si a siri neli i.l.ide
tosse despendida com menor zelo... .1 paga»
mento e com um pouco mnis dc verdade, se 111
reco. rer a toda uma série tlc mentirii-i iimlcis
e pueris.

Pela comniissão :
G-_._A.V7 CAUÜGGl.

Amanhã, ás 2 horas da tarde, reunião 110
salão do Cinema Congresso".

(Do Eslado dc S. Pauto, dc 20 dc novcin-
bro de 1916.)

E^l@_ii
O "TRUST" DOS

.s-sreaesSãata
"FILMS"

A seduetora
Mlle. FAB1ENNE FABREGES

No delicado lavor artistico

Armas !_R,fe____ii__xii_ia©
SO' NO ODEON

Com o nascimento de um menino que 11a
pia bnptismnl receberá o nome de Ernesto, foi
iuignicntado o lar do Sr. Heitor Constantino
de Faria, official da nossa marinha mercante.

— Tem recebido muitos cumprimentos e
felicritnções de seus nmigos e deninis pessoas
ele suas relações o Sr. Armando Lessa, nosso
coilega cie imprensa, e Exma. senhora, D.
Oclettc Horta da Fonseca Lessa, pelo nasci-
menlo, oceorrido ha dins, c]e mais uma filhi-
nha, a menina Ellen Mnriricttó.
IIODAS DE PRATA

O Sr. Francisco Eugênio Leal, negociante
o vice-presidente ela Associação Comniereial,
c n Exma. Sra. D. Marcoliun Ferreira Leal
completam hoje o 25° nlinivcrsario dc seu
consórcio. Comniemorando tão festivn data,
o easal Leal, a noite, receberá cm seu palacc-
le na Tijuca os seus amigos. Haverá concerto
c dniísns.
FESTAS

Gnpi* os& t®is»3 e essi^o-
as

Na matriz da Gloria realisa-sc amanhã, ás
20 horas, a primeira novena, cantada por
amadoras. A missa solenine será 110 dia 8 dc
dezembro, ás 11 lioras, c o "Te Doum" ás 20
horas.
COi)..U_iUO/.Ac_õ_..

A turma de bacharéis de 1911 da Faculdncle
Livre dc Scioncins .Turidiciis c Socines do Hio
dc Janeiro vae festejar o 5d qniiiversnrio de
formiitura em 27 de dezembro próximo. As
ndhc__.es devem ser enviadas ao Dr. Mozart
Lago, nn redaeção do "Jornal do Commercio''.
CONCERTOS

Esteve hoje nesta redaeção o professor João
Achar, afim de pedir que esclarecêssemos a
noticio dada no numero da A NOITb ele non-
lem sobre um caso dc jóias, em que Íoi cn-
volvido o seu nome como principal autor. U
professor Achar nega quc tivesse saído do llio
até esta data, pois que' tem sempre permitiu*;
cido em «eus fcslabelecimentos escolares, nao
tendo ftiTcdado pé da capital. Disse mais que
as jóias citadas foram compradas c nao cm-
prestadas. . ,

Attribue essa campanha a vingança qe
um seu coilega que montou agora um Collegio
é que lhe quer mal. Que ao 3o delegndo rela-
tou tudo c deu queixa contra o autor da dft-
famação.

1 ¦»_.»_¦ »

Casa Viuva Henry
(Fundada lia 5o annos)

Bcbidqs finas de todas as qualidados só so encon-
Iram ú rua da Asscmbléa 11. Ui (próximo ao largo
da Carioca),

O calçamento das estradas
ffe rodagem na Argentina
r 

BUENOS AIRES, 28 (A. A.) — O sytídi-
cato norte-americano, de ique faz parte o
i3r. Barret, propoz ao Dr. Paulo Torello,
ministro das Obras Publicas, d"-- construcção
üe um novo systema de calçamento para as
estradas de rodagem. O riílnistro resolveu
mandar proceder a ensaios do novo syste-
ma, para se verificar si realmente apresenta
áá vantagens apregoadas.

0r. Dantas de Queiroz Ir'.™™:
thorax o outros methodos modernos do tratamento. Con-
lultnsdas s ns 11 da ninnliã. Itua llriigu.iyana, n. 13.
|. -¦ mmmm 

| Os desoecupados da Ar-
gentina

. BUENOS AIRES, 28 (A. A.) — Atei á
hieia noite de hontem haviam sido reccn-
seados 5.200 desoecupados, cuja maioria «.
cie pedreiros e outros operários de con-
strucção. .

O baixo lyrieo Sr. Mario Pinheiro, por mo-
tivo de moléstia, transferiu o seu conceito,
annumdaeto pnrá hontem 110 salão da Asso-
ciação dos Empregados u« Commercio, para a
próxima quinln-fclra.

e na

ante o mez de novembro
Teremos em EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior do ARMAZÉM

a secção de ROUPAS FEITAS, grandes SALDOS de camisas, ecroulas,

pyjamns, roupinhas de creanças, roupas para homens, çollarinhos e chapéos,
mercadorias todas de PI.ÍMEIRA QUALIDADE qué vendemos por preços
baiatissimos.

Ê A U CARNAVAL DE„ VENISE
Rua Ouvidor, 136

A MIRAGEM ITOS CftETINOS
ís^iii como os viandantes ao atravessar os

desertos avistam a cndii passo miragens ciue
vão desappareccndo ú medida que das mesmas
se approxininni, assim os cretinos, quando pre-
tendem estudar ou comineiitar os casos so-
ciaes mostram nos seus argumentos factos
que dcsápparecetm e sc extingucni como as mi-
ragens do deserto.

O Sr. J. R. Staffa, desafiado duas vezes
para vir á arena da imprensa terçar armas
com o signatário deste artigo, não teve a co-
rngein precisa pnra o fazer, mas soltou a nl-
gumas milhas de distancia um poelengo le-
proso que pelas columnas livres dos jornaes
de S. Paulo late aos seus calcanhares-,

Infelizmente o Sr. Staffa demonstra; mais
uma vez o quanto é torpe, covarde c igno-
rnrite.

Torpe, porque manda um amigo insultar .1
um desconhecido a algumas leguas de clistan
cia.

Covarde, porque não assume a responsabili-
cli.eie cios insultos exarados.

Ignorante, porque teve a coragem de trans
crever asneiras e insultos, quc se derrocam
dc uma pennada.

Assim, deu a entender o meu gratuito deira-
ctor que eu escrevendo os meus artigos sobre
a leonina lei municipal e sobre o seu impei*-
lerrito defensor Jacomo Rosário Staffa esta-
va servindo á Companhia Cinematographia
Brasileira (por quem era remunerado, natural-
mente), perdendo o meu tempo que poderia
ser aproveitado em cousas mais uteis.

Em primeiro logar devo dizer que para es-
crever um artigo eu não perco sinão alguns
momentos de ócio, pois para isso Deus me deu
um pouco de intclligenciii c meus paes n ins-
trticção precisa para que possa elcsassombra-
da c rapidamente externar meus pensamen-
tos.

Em segundo logar devo dizer quc não foi a
Companhia Cinciititograpliica Brasileira cjue
me impelliu para a luta, mas sim o próprio
Sr. Slnffn, insultahdo-mè cm uma carta, que
particularmente teve a resposta que merecia
nn oceasião (carta que lhe tlirigi em 9 do cor-
rente) e publicamente a quc se fazia mister,
pois o documento c,m que fui insultado não era
o de homem parn homem, mas um documento
publico dirigido .1 uma coiiumissno cpie reuni-
da se achava em assembléa.

Por isso, o tal Giovannino que subscreveu
um artigo escripto por oulrcm, verá Ciue o "ce-
ielire" Sr. .tose Alves Netlo não é um merco-
nario que alugou a sua peiinoá Companhia Ci-
nomatographica Brasileira, mns um moço que
teve um pouco de educação moral e social, c
que sabe corajosamente repc.Hr insultos, que
lhe scjnm dirigidos, tnnlo mais quando elles

liartcin de indivíduos de baixa esphera, euibo- Ne,lt»

ra pensando que são grandes senhores, porque
possuem alguns vinténs gnnhos não sei cnnio.

A Companhia CiiiQiniitogrnphica Brasileira
penso que não necessita ela minha defesa, pois
dcllà fazem parte pessoas ele talento e dc vas-
ta eruilição jurídica, como são os Drs. Vcris-
simo dc Mello e Domingos Loi.ziidn, dous or-
iiamonlos elo foro brasileiro, e seria, portanto,
inacreditável que ella viesse recorrer n qticih
nem dc longe pode sc equiparar a estes l.uiii-
n.-.rcri da jurisprudência, pnrn atacar um igno-
rnntão arrogante, que julga com os seus falsos
milhões, não só tudo dominar, c reduzir ao
silencio as consciências cultas e honestas.

Já epie entretanto me arvoraram cm .-vivo-
gado da Companhia Cinematogrnphica Brasi-
leira, elevo dizer a bem cln verdade que, não
só esta empresa, como as demais nunca de-i-
xaram de importar regulai-me'.ile "films" ds
vnlor, c si algumas dellas exhibiu "films" cm
"reprise", nunca deixaram clc fornecer 11 sun
freguezia programmns ilieelietós.

Ao passo que seu concorreutej que ngorn
solta a matilha parn a atacar, nao só deixou
por algum tempo tle importar, nllcgandó (como
eu já disse em artigo anterior) assim proce-
der, por não lerem os mercados estrangeiros
trabalhos que prestassem, na mesma época cm
que de lá recebíamos o quc de melhor lem
sido editndo em eincinatograpliin, como tam-
liem tem dado "reprises" c Iriprises dos pou-
cos "films" de suecesso quc lhe tem cuido
nas mãos, como: "Joclecy cln morte", "Circo
dn morte", "Esposa ela morte", 6111 fim, es-
íes grandes mausoléos de cemitério cihèmalo-
graphico,

Agora, no mandatário dos insultos, quc deve
ser tão digno quanto o mandante, e quc leve
a ousndin dc ncoimnr de "mentiroso" um ho-
mem de bem, cumpre-mc dar o troco quo niiC-
i'ece. Si mentira fora o qunnlo disse e sub-
serevi da personalidade iitilln do Sr. Slaffa,
por certo os seus vassnllos não se importa-
riam tanto, pois a mentira sc elestroc por si
mesma, ao passo que ns uccusnçõcs verdadei-
ras são estygmas quc níarÒnin as iiidividuali-
dades, como outr'orn a Flor de I.ys mareava
a homoplata dos criminosos.

Viclor Hugo, o gênio da França, já resumira
isto neste pensamento sublime: "11 11'y a quc
blesse qui In veríte".

De ahi os latidos d:t cninçnllia contra a ml-
nha insignificante personalidade esquecendo-
se elles que que.n incute é o Sr. Slnffn, fnzeii-
do propalar que despenderá 300 coiilos men-
snlmentc na ncquisição de "films" pnra resis-
tir ao "trust quando todo o mundo sabe quc
dcsla importância ellc necessita para resgatai-
seus compromissos.

Já tenho escriplo muito sobre individual!-,
lindes que linda valem, ou melhor, -tenho gns-
to boa cera com ru!im defunto, por isso acho
opporluno terminar1 dizendo mais mnn vç£
que " o "trust" dos "films" não é a fmilasiii
clc um concorrente arguto, mas a miragem do
cérebro ele ura cretino"!

Rio, 28 de novembro de 1916. r— Josó Alves

m
¦

IWe ià^^skmâMià^^^S^^È^hi i«!_H__siísjK*_<ass;_<6^ _*,_' _S!':-. •¦•¦¦¦? -_



r»^> -^ V-;V 'j-~ - ¦'"^*•»"-> m -MRP

í»
* * «•*•

IMipi.!!!,,»,.,.,..,,^.! ,j... ^q.,.u.y^ ^
íí' '*•

•"""¦-¦¦cr^*" ~r** •¦ "- '-w••»*' v '

H
f-w-^t^fffir^mmm

i A NOITB—Terça-felrt» 28 de Novembro de 1916

r

EXTERNATO BOAVENTUHA
Director, Dr. Oswaldo Boavtntura

Cursos de preparatórios c cursos primário e Intermediário
Aulas diurno» c nocturnm

Docentes - Ore. Joio Rlbtlro, Uu
tio Ruoli, Oliveira Meneiee, Álvaro loplnhelra, Ar-
Ihur ThlréeMentfeedoAoular,profeoiorootfo Podre
II—Dr.MIouel Tenorlo de Albuquerque, ex-tento da
Cioole Militar --Profttior Irant Horta, do Eeeola

Normal-Profiiior fluido Monfortt~Drt. J. Moetren-
Qloll o Otwaldo Boaventura. Auloe pratleoe de phy-•íoa, ohlmloa o hlitorla natural.

22, RUA DA ASSEMBLÉA, 22RIO PE JANEIRq
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Eslraecdei publicas, sob • flscall-sa«flo do governo federal, és i 113 •«os sabbadoa tm 3 horas: A ruaVJseomlo de Ituborahy o. 45
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*'

337- 2r

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

Crundo sortimento do procíuclos clilmlcoj c enpucialidndcsnlinniiacoulicaj, impoilaçno dn-eui dos melhores faluicanles daLinopu n Aiiieiicn.
i i iii.***J'-r,cl'?t'0 •cn|,"n ''o iiliiirinncla c mtioiatorio por pessoallialiililiiilo, soli a uiroiçiío do plunnaceulico Cândido Gulniei.
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Por 15600, em mcfoi

Sabbado, 2 dc dczmbro
A's 3 horas da tarde
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LOTERIA

S. PAULO
Oaranllda pele governo, de

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

•¦ «ovo plano - 349—i-i mm
Por 3."(i50o em quintos

Os pedidos dc bilhetes do inte»
rior devem ser acoinimnliados dc
mais 600 réis pnra o porte do Cor-
feio e dirigidos aos ««tentes fieraesNazarclli ft C, run do Ouvidorn. 94, caixa n. 817. Teleg. LUS-\EL c lin cnsn F. Guimarães. Ro-biiiio, 71, esquina do beco dn» Cnn-celliis. caixa do Correio n. J.273.

O ELECTRICO CONCERTADOR
Meias solas o saltos em 4o minutosdesde IÇSoo a ")$.1uu.
Sulns inteiras c saltos desde Sífeoo a

0$5uo.
Saltos cm 10 minutos a )$ooo.
Não niiiuilo concertar o seu calçado

sem vislttir o
Electrico Concerlador

lliin Senador Euzcbio n. 107
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a Teleplione n. 250 — Norte
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-OAMPESTRE-
Ourives 37. Te!. 3.666 Norte

Amanhi «o almoço.:
Colossal feijoada, língua do

Rio Grande, carne secca com
abóbora.

Ao Jantai:
Pcrú á brasileira, arroz em

canoa, frango com batutas.1
Todos os dias ostras cruas,
ovas de tainhas, boas peixadas
e bacalhoadas, camarões tor--
rados, sardinhas frescas nas
brasas, polvo fresco.

PREÇOS BO COSTUME

uvouw
¦qP^IVl«.ThM •*% \j-T ¦'"

189, Avenida Rio Branco, 169
(Em irente ao Hotel Avenida)

í i PREDILECTA"
Estabelecimento lie confiança, recommendado pelo va-

riado e bom sortimento de
todos os seus artigos que são vendidos a preço sem

competência devido á sua qualidade
seperior e real

Alfaiataria e artigos finos pa ra
homens, senhoras e creanças

Para Olhos Doantes
Niio ollwc mnis para o cspcll.o

ciiKinnnto nno (iverdos lavado osolhos com — LAVOLIIO •»-; a lio-va descoberto maraviúiosa.
Depois olliac: — As vossas pci-tanas sc tornarão rortes e avcl-

Iudndns; as vossas palpebras fi-
Ciirão claras; os vossos olhos ad-«niiriião um brilho fascinado!* so
bro uma superfície límpida c
clara.

Rapldamcnto e com segurança
este grande re.mcdio tornará cia-
ros os olhos vermelhos c as pai-nebriis doentias c mm «-««1»
lunir-sc-iio. üs olhos fracos lor-

nar-se-ão vigorosos e sadios.
LAVOLHO, descoberta dc um es.

pçcialista «n moléstias dos órgãos
visiiiies, dc fama mundial, abso-
lutiiinentc inoffcnsivo aos olhos
mais sensíveis.

A* venda, com conta-gotas, nasPliannacias, Drogarias e casasConuncrciacs.
Granado & Cia., Drogaria Pa-,

checo, Araujo Freitas & Cia., Rio.

IflUÍ PE PENHORES
JÓIAS

Em 9 de dezembro ;.
Na antiga casa • •-•

E. Samuel Hoffmann
DE

M. Gomes & C.
13 Tpbvcssb do Rosário 13
Dai cautelas vencidas» po»rtendo oi Srs. mutuarioi refor-

mar ou resgatar suai cautelai
até • hora de principiar o leilão.

1 í:doõIooo

Admissão á ESCOLA NORMAL
No «íamado CURSO NORMAL DE PREPARA-TO*
^Mr.8A«'L«mcnsuil<,a<,C8 reduxi<ln« o leccionado nor EX.
ÇELLENTES proftHsorea, íiiícíoii-no o CURSO ESPECIAL

de iulmissAo & ICttcoln Normal

URUGUAYANA. 39 H' ANDAR)
Informações de 15 horas cm deante

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
ns casis lotericas.

4^L^mdMk
O Jortifícantc rápido, de gos-to agradável, resultado ideal

nos casos de debilidade geral
F.H. BETEILLE

Representante para o Brasil
Caixa do Correio, 1.907

Itij Ue Janeiro

Compra-se
qualquer quimtidnilo «Io joiai velhas*nin uu siiiii nv.liii», «In quulqiier valor o

cauloliis ilo «Moiiii! do Soceorro»; nuga-sa
liem, nu rua <ion*,'alvc> Dias u. 117.

Joalheria Valentim
Trlc|iliono 01)1 Contrai

,*BaaaaW'Bãi

aflíati
0 BOM FUMADOR oto p oali hamr outra
PAPEL DE CIGARROS a mi

do BRAÜNSTEW frérei. - PARIS
rct.ice.orti li tiii» rruen i tu

KliclKii lildcii iriillilr-i
para PAPEL da CIQARROS
em Resmos a Bobinas

Fort «Io Concurso :
Londros 1908 - Turin 1011

FUWAD0BE8. Exijam em todas as labacarlaao &1\'&Q

Smr Fétido
Malas

— •

tllllll uiilcu iiiiiiliciictlo lio
FHACOI, (1'0'J haslii (mmfiiíoi* (losiipiiniccor INH-
TANTANIIAMUNTE K POR
ÇOMPI.KTO imlii o i|iial»
quei* siiiii* 1'étMo do (Oi'|io
(pis,. xillas, c|c.) A'vi'11- kf ~

da na pciTiimaria A NOIVA, nm ItodiÍRii Silvn n. aü.c em todas ns <li»sa-riaa o porluiiiariiiH.-i^iiixii 2$000, polo Ciirroin 2g500. — Amostras griijultas

¦—•

Fnl
<skj- •>* *>*¦ ¦"''

A Miiln Cliinczii, ú rua do Lavradio
n. Gt, t a rasa quo iiiiií.i bnnito vendo,
vi-.li! o grande surtiinenlo quc tem; chama
ii attemiío dos senhores viajuntes.

fl

Pá de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-íumado. Lata 2$ooo.
Pirlumarla Criando Cangai

Grande armazém eom chã-
eara por 135$ mensaes
Aluga-se na rua São Luiz

Gonzaga n° 132 novo, próprio
para fabrica, deposito, ou qual-
quer negocio, com ,ou sehi''
conttato.

[fliPÍOS
PARA SEfBHORAS

E SENH0RITAS
maior sortimento

Sú na casa

lagazín dos Éfes
Rua Gonçalves Dias, 20 A

Telephone -1.83*2

Vendem-se
Jolaa a preços baralissimos: 1rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone u. 994 — Central

-m
matr—t

adquirida ou hcroililaiia em iodas as
iiitinilestnçõM. Illiüuiiiutisino, toe-
ma.', Uloeias, Tiiinurcs, Dores museu-
lares c ósseas, Dures de cabeça no-
ctiiinas, dc.. e todas duenças'rcsul-
laiiies de impurezas do sangue,

. .- cuiam-so iiiliillivelmciitè com w —
umeo que com ura sò frasco faz desapparecer qualquer mamlcstação. Umacollier apus as releiçucs. Em todas as pharmacias,

lül
^^m^mmwmmmmmmm

^^JSm^&^^mMBmmJSmmmmimm^f *»^

Petisquelras í portygueza
Filial da Casa Barrocas. Tel. H.972 Norte
105, rua do Posai io, 1C5, entre Quitanda

e Aveni.ia
Casa matriz Teleplione 1.955 Norte.

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

AMANHÃ, ao almoço:
Salada de bacaihao, cozido

especial, mocotó á portugueza.
Ao jantar:

Sopa á brasileira, bacalháo
nas brasas, caça au salmih,
peru recheado.

Todos os dias ostras frescas, mexilhões
c caças.

Vinhos superiores.
Chopp da llansciilica.

Manoel Fernandes Barrocas

Rheumatismo.syphilis e impurezas
D0 SANGUE—Cura segura e efílcaz
pelo nfainiido Rol) de Summa Salsadode Alfredo de Carvalho—Milhares deattestados—A' venda nas boas phar-macias e drogarias do Hio c dos Ks-lados—Deposito: Alfredo de Carvalho

4 C—Primeiro de Março n. Io

DINHEIRO
Einpresía-sc sobre jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, e tudo que repre-

sente valor

Rua Luiz de Camões n, 60
— Tiam-iiÚxiTuna noiite —
(Ahevlo dns 7 horas du

manhã ás 7 da noiteJ

J.UBERÁL&C.

IM€ürso de ctfrte
Senhora iranceza, di-

plomada pela Academia de Paris, ga-ranle ensinar cm lá liçflcs a cortar
e confeccionar qualquer vestido. Cur-
so especial de colletc e chapéus.
Corta c alinhava qualquer vestido ou(ituilleuri por preços módicos
Av. Rio Branco 103, 2» andar—Tel.

• 3.383 N.

agentes locaes e
viajantes

BONS LUCROS
¦ ¦

Ncccssiliinios «lc pessoas uctivns e
idôneas «pie queiiam sc occupnr com a
venda dc um urtigo dc incontestável uti-
li.lade c dc fácil collocação. Damos vnnti-
jo-ns commissões u era casos especiac-i'
luxilios paru viagem. )

li' desnecessário nprcscntar-.se quem
não teiilin os predicados exigidas c não
oftercça garantias indiscutíveis.

Propostas a Ideal," no escriptorio desta
tolha, com as preiisas indicações.

E 5TA';> CON S^Uf^ftbO ?í'fe;

nr'n/*'[*irhf nrriKy/-innrc- . nnAr. ni'. iis".*; . ,'ili W, ''. •"âttVíl! -.ÍA .-

^•¦flBOrWORIO^

Tuberculose
O mais moderno especifi o que enra é

o STENOLINO, receitado e admirado pelai
iiiitiibilidiidcs médicas do paiz e da Eu-
ropa. Cicatriza os pulmões, mata os mi-
iTobios, dá vidu e sande ás pessoas lia-
cas, anêmicas, djspcpticas. ncurãstlieni-
i*ns e fortalece os nervos, dando o vigor
da mocidade. Drogaria Granailu & Filhos,
mu uruguayana, 91. Vidro Ií$; pelo cor-
icio, 7$50U. Centenas de attestados I

CORAÇÃO
Moléstias do coração, com falta de ar,cansaço, hydropisias, pés inchados, palpi-lações, dores do lado esquerdo, rheuma-

tismo e syphilis do coração, latcjanieiito
das artérias do pescoço, suffocaçõcs, le-sõos, endoenrdite.", dilatações (ks vasos
desapparccem com o uuico especifico des-
coberto e APPROVADO PELA SAÚDE
PUBLICA, O CAHDIOGENOL. Brilhantes
curas! Receitado pelas notahilidades
indicas!

Encontra-se nas boas pharmacias edrtgarias. Granado & Filhos — Rua daUuruguàyana n. 91, Rio de Janeiro.

MOV EIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; ú
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
gresso.

A NOTRE-DÂME DE PARiS
Ssslâoss em

sóo^d^s a preços-sesn preço-
mA .m. —. A — —

posis? i^nes

RHEÜMATISMO
de qualquer natureza edores em geral—RHEU-
MATINA, de Adolpho Vas-conceitos. — 27, rua da
Quitanda.

Um livro sensacional
O DR. MANOEL DE ARHIAGA NA PRI-

MEIRA PRESIDÊNCIA I)*.l REPUBLICA
PORTUGUEZA

Difficuldades com que iniciou
a magistratura presidencial, As
relações com a egreja, Medidas
de clemência, Dilficuldadcs na
constituição de ministérios, A
questão ingleza, Porque se de-
mittiu ò general Pimenta dc
Castro, etc, etc. Um gros„o vo-

jlume 5$ooo. A' venda na livra-'ria Editora — Rua doHospicio
n. 145.

Ágoa Phyllis
'EBnbeSiesam-snto 

da
icief is

haJ: 1 \f- 
°r de.P,an!as« Hortaliças. Destróe : piolhos,.gaitas, abelhas formigas, msectos cortantes, etc. De garantia.absoluta, tabneado por Mac Dougall Bros., Ltd. Mancnler?

Pedidos em grosso a Roberto Rochfort.- Rua do
Mercado, 49,

Casa Crashley, Ouvidor, 58 \
Casa Flora, Ouvidor, 61, e
CasaJardim, Gonçalves Dias, 38

i^isss^^Èfaisffaasítrjiggígvgl

SESTIVO
(A BASE DE

INFANTIL
PA PAI NA)

Poderoso eupeptico, digestivo e iegulàrisador dailuncçoes gastro-ihtèstihaes das creanças
Péçãm prospecíos á
= PHARMACIA SILVA ARAUJO ==~

Rua Primeiro de Março n. -\ 1

Petróleo Haja
O melhor tônico para os ca-

bellos. Vidro 4^000, pelo Cor-
reio 5$000. Encontra-se em
todas perlumarias e no deposi-
tario A. Abel de Andrade. Casa
A Noiva, rua Rodrigo Silva 36.Telephone 1.027

Vendei as vossas jóias a
Teixeira «Sc C, que pagam o
maior preço por jóias, brilhan-
tes, ouro, prata, platina e
moedas.

OUVIDOR, 03

CAFÉ' SANTA RITA

flua do Acic n. 81. Telephone t4<U Norte
? o«u0**vMírechal I'l0"*•"',. 22. Telephone1.218 Norte.

Não se llln^am!
Com os prepa rados para a

pelle. UsemsiJn PEI10LINA ESMAL-ÍE, uuico que adquire e conservaa belleza du cutis. Approvado peloInstituto do Belleza de Paris e pre-mindo-* pela Exposição de Milano. Pre-
(O 3JO0O.
Eiicòntra-se ú venda cm todas as

peiTumarias aqui e em S. Paulo.•Q"B"P ' f SETEMBRO 18G

Gran Bar e Rot.sserie
PROGRESSE

Urgo de S. Francisco de Paula, 44
Telephone 3.8II NorteJ0SÈ MIGUEIZ DOAHNGUES-

0 mais confortável salão.
Primorosa cozinha.
Secções espeeiaes de char-

crutçria, frutas, manteigas,
queijos e comestíveis tinos.

Menu
AMANHA AO ALMOÇO:

Mayonnàise de gallinha, cal-
do verde ao progresse,familiar
feijoada, suceulento angu â
bahiana. badejo ao gratem.

AO JANTAR:
Cabrito com purê deervi-

lhas, ganso em geléa, frango
com aspargos, ostras frescas,
legumes paulistas, mimosa
garrafeira.

Latim
Portuguez, arithmetica parao Gymnasio. A' noite curso

commercial repetições de latim
para o exame da 2a época.
Rua do Rosário, 69,2o andar.

ESCOLA DE CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com_ perfeição a cortar sob
medida e com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.
Moldes experimentados e ali-

nhavados.
Acceitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião «tenLis-

ta pela Faculdade de Medicina do lliu
de Janeiro, com longa pratica. Tralm-
lhos gaiiinlidos. Consultas diarinmonto.
Consultório, .-ua da Quitanda 11. 48.

HOTEL AVENIDA

ALTA NOVIDADE
ÜM

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

CÀBÁniiT hÉSTAÜhANT DO
CLUB MOZART

0 primeiro recreio do mundo elegante
HOJE, ás 9 horas—Continuação de cs-tromloso suecesso do programma dc ar-listas sol) a diiecção do aristocrático

cabaretier GJUSTINO MIiNEIlVINÍ, cômicomoderno, o mais querido da elite ca-nuca.

THEATRO CARLOS GOMES

II0JI3 — Monumental suecesso — HOJE
r,Ji,.l\;''lr,A' «•nçonelista russa -LlLI
ILOIIY, chanteuse françaisc.

1'rograhima:
W-3, Il}m' eanlaillc Ijrica italiana.
LA BELLA SILIANA, cslrclíã italiana.
0. c M. MINIillVIXI, no novo repertório.
LA 1.11,1, cliiinlciisc française.
JUANITA, çnnçonetista russa.
LA CARMELITA, dansarnia a transfur-inação.
RAUL, fadista porlugiiez.II0SITA, cançonetista hespanhola.

Orchestra dc tziganos, sob a direeção
do distmeto professor brasileiro ERNESTONtRi.

CKKJ álftiHUI AATgl

Companhia de sessões do Edcn-Tlicatro
nn,!'isb0oa 

*" Emprêsa TEIXEIRA MAR-
liUliS-Gerencia de A. Gorjão,

HOJE- HOJE
Espeetaculo complclo-A's 8 1/2 da noiteFesta, artística dc TINA COELHO e de

»iiJ-í!«. SANT0S (ponto da companhia)
ULII.MA representação da celebro revista
m~----m--iM-mmmmma-mlmm-mWmm\mmmmUm^mmVm^mmm

Io SI |
c reprise dos quadros lusu-brasileiros_« ° lJ no Crasü » e « A volta do 31»O caboclo, por Henrique Alves; Mulato,

por José Moraes; Mulata, por Tina Coe-lho-
üm acto de cabaret, em quo tomarão

parte todos os distinetos artistas da com-
panliia. «A canção da Samaritana» ea rados», cnlro os quaes o seiitimqnial
fado da (( Mario Victoria >, pela netiizTINA COELHO. Pela orclièslra,\ Pa-
psodias dp fados », do maijslro da coto-
panliia, Sr, BERNARDO FtltllEIiU.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

« Tournée s Cremilda «('Oliveira

HOÜE-AS8314-HOÍJE
Quatro wpresenlaçòes com quatroenchentes

ADI
Tradücção de LUIZ PALMEIRIM cREGO BARROS, versos do BASTOS TIGREPiolagonista, CREMILDA D'0LIVEIRA
Brilliaiite descinpcnlio dc ADRIANADU NORONHA, JUDITII RODIIIGUES

ALEXANDRE AZEVEDO, ANTÔNIO SERRASALLES RIBEIRO, etc. •'
Grandiosa i misc-en-scèno t. Novos

fl-nrMn,."0 2* aCl° P01' JÜS1'' V0LP1 O

Amanhã c todas as noites, ás 8 3/4-
i-SUt^*"**-*4 mU

Leitura Portugueza
Aprendo-se a ler cm 30 lições (demeia hora) pelu arte maravilhosa do

grande poeta ljrico João de Deus.
Vontade c mcinoiia, e todos aprendem

em 30 lições, homens, senhoras e cio-ancas. Explieadores: Santos Braga e Vio-leta Braga.
S. J0SE' 30, 2- andar '

CASIN0 THEATRO PHENIX"

O maior e mais Importante doBrasil. Occupundo a melhor si»
tuação da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electrleos.
Freqüência animal de 20.000 clien-¦ninn3?laritt «o-nP1*5**»! a Partir de

End. Te4eg. - AVENIDA
IUO DE JANEIRO

fae. Julia Caldeira
Aconselha o uso da Agua

Phyllis ii. 2 ás pessoas quc, iiin-
da moças, tenham o rosto e o
pescoço enrugados ou mancha-
ilos, tle piimo ou surdas, e ás
sénhoritas o uso da Agua Phvl-
lis n. 1, que torna a cutis ro-
sada, macia, evitando cravos, cs-
pinhas c afõrinòseándò a pelle.Este tratamento, ainda poucoconhecido, é de uni effeito ma-
ravilhoso, sem egual até hoje.

Estas águas acham-se "á 
ven-

da na avenida Rio Branco nu-
mero 183, 2o andar. Telephone
n. 4.215-CentraI, de 2 ás 6 da
tarde.

Eduardo Boucas Cavanellas
Participa aos seus freguezes

que reabre o seu estabeleci-
mento e Casa de Petisqueiras,
á rua Luiz Gama, 45,

QUARTA-FrJRA, 29

A3THMA
A cura só se ontem com o especifico

descoberto pelo Di*. King's Palmei*, oCAttDlOGKNOI.; não falha nus afllicções,
chiados 110 peito, falta de ar, accessos.
Drogaria Granado & Filhos, rua Um-
guajana, 01, Hio de Janeiro.

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

DELICIOSA BEBIDA

-* Jf^^k t 9 £3m+

Companhia ADELINA-AUHA ADRANCHES

HOJE-A'8 3|4-HOJE
Primeira representação d» linissimae encantadora comedia em lies actos.deHera e CaiIIavet

UMA BELLA AVENTURA
(Grande creação da illustre actri»ADIiLINA ABRANCIIES).

rn-iív'^1'^: .l,I,c,enil> AUI*^ ADRAN-
r -5' blm',!l',!,v*ll*'r* ADIiLINA ADRAN-UltS.i.André ITEguzon, Mario Duarte;Valentim, Antônio Sacramento;

« Misc-en-scènq » de Anlonio Sacra-mento.
UMA DEIXA AVENTURA, já represen-tinia por esta companhia 110 Rio tle Ja-neiro constituo um enorme suecesso

pela brilhantíssima interpretação (iue Ihoo dada pelos principaes artistas.Amanhã, 1» recita da moda, às 8 3/ia notavol comedia do Flors o Ciiillnvcl-
ORE). Abso ata novidade nara o publico

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Cinenia-Tli@a£>i'0 g. «Sc-sé

Jóias a preços baratissimoa
Na Avenida Rio Branco, 137

(Junto ao Oilcon)

Teleph. 1179 Central

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unliolino, as

tinhas adquirem uni lindo hrilho e ex-
cçllcnte cor rosada, que nàu defiippiirccc,
ninda nicsiiio depois de lavar ns mãos
diversas vezes. Um vidro, I$íi00. Ro-
niette-so pelo Correio por í$ÜÜ0. Na
jA' Gairalii Grande)), rua Uiügiiiijaiia
n. 00.

Empresa Pasehoal Scgreto

Companhia nacional, fundada em t de
julho de 1911 —Direeção secnica do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra, Josó Nunes,

IIOJE-28 do novembro de 19I0-1IOJE
Tres sessões — A's 7, 8 3/1 e 101/2
1», 2» e 3» representações, por e«tacompanhia, da lindíssima opereta riacio-nal, em tres netos, original du festejado

escriploi* J. Praxòilc;, musica do insni-rado maestro Fêlippe Dinirle
rnna;

0 CAPITÃO SUZANNA
¦—^¦¦i imn 11 11 aa in in 1 aiweBwytaãa
Monlngem luxuosa e dcslumbranlo

A maior victoria do theatro popular
Os cspectaculos começam pela exhi-biçao dc films cinematogmphicos.

Amanhã-Ò CAPITÃO SUZANNA. Emlensaioâ-MOitRO JM FAVELLA.

A Cooperativa Avicola dn rua Sete (fc
Setembro 3 recebeu pelo (l.iger) liiidissiuia
collecção do ciiiiarioj friuicezes que eslá
vendendo á preços fira do coirimiiiii.

Esta casa tem sempre lijllissimas eol-
lecçõos dc aves c ovos de raças, cucar-
regãiidó-se de qualquer ehcòiniiiciida
neste goiiero.

m»BMi
CA IIA li ET RESTA l'I|Ãn71kT

CííüB DOS PObITIGOS
RUA DO PASSEIO X, 78

0 mais chie e elegante desla capital»».
Rendoz-vous da elite carioca.

CONfOUTO, I.UXQ, ARTE, BELLEZA
II0.IE-A's 12 horas cm ponto—1I0JS28-11-910

Suecesso crescente dc ROSITA C0I.M-
DRA, eolelire ciuilora a translorniiição
liispnnorlusitiiiia.

INEGUALAYEL suecesso dn « tr.itipo»
dç artistas sidi a direeção ilu cleganloca-
baroliei* brasileiro (único nu generdlJULIOMORAES.

ÓI.GA llliANDINI, oslrella ilaliana. .
. ANITA ROSCIIETTI, excciilricn italiana.

NIN0N 1'UKI.OR, cantora francesa.
MARGELLE NIÍ1US, cantern fimiccza.
ROSITA COIMBRA; cantora liispniio-lu-

si lana.
Todos estes artistas são contratados cx-

çliisivaincntq poln empresa A. PARISl & C.
Orchestra de tziganos snli a direeção

do popular maestro IMCKMANN.
Quinta-feira—Estréa «lo:UA l!Y GRAN-

DAIS, lanioiíi friinpeza.
Brovcmchle-Eslrcá da BELLA SUZETTB.

• i'— a-. . ¦;_ £:.:¦.


