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0{'í •* •"lUillo ? Pobre ntncnl Eslá ferido! Tem o rosto a escorrer em sanguet Sejamos justos!... A nossa mãe. F.ou não previu ns Uni--~ i\tm oltie tanto, vôva! .\ão c sangue, <! o earmtn dá tintura a diluir-se. uo suor c no > veis conseqüências da sua curiosidade!..«Ví Id-crcam .'. .. Si ( rio/.
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/louco. « úilelln será tle nüról".ame admarcl!... ¦ dirão ns aprecia-

A DERROTA DECISIVA DA ALIJ^IAMIA

victoria de Combles
início da derrocada tedesca no oceidente

i

iriliinnlcs parados, o numero, a arrogan-
capacete- c n estatura dns soldados lc-
iiluilium o mundo; o soldado alloinuo

resentadp como modelar. íi sua faina che-
aos iiiiiis recônditos paizer, poripie era
..-i-oiilc-ser nni'jliior entre os íiu-lhorcs..
•ande guerra fez ruir por terra essa fama
i:i — o vnlor o b capacete de ponta dc
ò soldado prussiano çsbòrparnm-sc co-
slello de papel soprado pelo vento.
a se salvará do Exercito tedesco, nlém
u orgnnisação e de sim perversidade de
pravia — inferior no franecz, não po-
compelir com o russo, o famoso soldado

jo é bojo batido pelo infílez, que ha dous
I militarmente não existia.
i-stratcjUa c nn taclica, no Jlarne e em
m, rendeu-je à iiitélligencia e ú bravura
íirosos filhos da França heróica'; na or-
leão foi supplaíitiido pelo inglez; na te-
•àde stoica foi vencido pelos russos, que,

que desarmados c trahidos souberam cn-
il-o, para agora vencel-o nn segunda plia-
i campanha do Oriente.
Snoralisadó e aturdido, Itoje supportn a
{ii por toda a parle, balido por todos —
'Spnda não 6 mais a ameaça terrível que
va sobre a Humanidade.
j:i lhe valeu todo o esforço ítiganlesco
éio sccnlo -— cm dous annos seus uUvcrsa-
fizeram ./ora mnis perfeita c segura.
russos, ua campanha dos "boxers", na

i, dcspn-saiido os jiiponczcs nppclidãrálrí-
de "vermes'', devido á insignificancia dc
estatura c :'i cor de sua pelle.
n 100-1 vcrifieariuni (pie o tanianlio phy-

c o úniforime, presenlcma.iile represen-
papel muito secundário :ws acções gucr-

vÇ.
patriolismo c o preparo lecliiiico, no mo-

ilo real da lula, desbancam todas as os-
ações vistosas dc tempo de paz.

Humanidade, illudida, deixou-so impres-
nr-pelo sòldido prussiano, mie. gosava dc
a rio ser invcncivcl — liojc n suu invenci-
!ade passou jiíira :i lenda, parque cm toda
airte, onde enfrenta o adversário, é tlcr-
do e vencido,
jsdcnl •¦dós e dcsprcsailos íiclos tedescos
i.-os soldados inglezes — jogadores de foot-

0 fuiiifldòvcs dc cachimbo, os vendedores
oúcinho de Londres só possuíam boas per-
para, correr e nada valiam no campo dc

( lia — julgavam os. tedescos.
«lc n organisação do Exercito britiinni-

soldado inglez foi réyclundo-se inlelli-
,, enérgico, tenaz e. bravo, e no inicio da
si.vá do Somme começaram os tedescos
itir o peio do valor desse exercito im-
sado de paisanos, quando em luta no

b de batalha — derrubando' uma a uma
formidáveis barreiras levantadas cm toda
(rito do Somme — os soldados inglezes
n levando-os de vencida, o a queda de
lies os'fez confessar que os soldados que
ous annos* desdenhavam, sto adversários
itaveis, capazes de enfrenlal-ps, balel-os
icc-l-os.. .
esse o mais justo e merecido castigo íp-

ilo á arrogr.ncia do kaiscr, c a mais do-
¦a ljçaõ para os que cegamente se agarra-'ás 

lheorias.e princípios guerreiros preço-
los pelos "infiilliveis" gencraes_ ledesco?

, autoritária c insensatamente não odmil-
piirallélò entre seus soldudvs e os de ou-
potências imindiaes.

iando ha ires inezes analysavanios a si-
]o das linhas dc batalha do Oceidente,
•amos, co.n a nomeação de Petain para
Mandante 4o sector SoissoiiS — Vcrdun,
oxiiiin òfferisiva do exercito republicano e
.ícuação de todo o território belga, pelos te-
ps.sse seclor¦ parlirA a onda que irá tragar

o exercito tedesco que) ocetipa a Bel-

is, como a estratégia franecza c diversa
rósseirn brutalidade que a "Knllur" creón

> tedescos denomiriam estratégia prussia-
antes de agir combina a accão, prepara o
fiio, para depois . desfecha." o golpe ler-
i sobre o adversário.
offensiva do Soninie é o descnvolvimcn-

ila primei-a phasc desse grandioso pia-
[strãtegicò dc Jòffrd.

linha, occiílental <lc batalha, começando
Nieuport -Icsre'nté Lillc c Arras, em linha

Ji, de norle para o sul, depois descamba
|a o oriento -íté Vcrdun, pasiando, por Sois-
"3, para ainda ímitra vez seguir rumo sul
jurando Ivancyc a fronteira chi Suissa.

offensiva do Sóinmc^ visa primeiro Pc-
W, depois .St.vfiiientiii, ao norle da frente

ioissoiis.
Hliodicimenle^com calma o. regularidade
>npmetridp os ítfránco-inglczes .vão attin-
o, um por uiíL.os objectivos escolhidos
estado-maior.'' *,-

• victorias de ('dríiblcs e Maurepas, esta
ul daquclla posição, constituem a metade
itape da primeiro objectivo — Peronuog

Pacil será agora ;is heróicas tropas de 1'o.h
o de Sir Douglcs llaig altingirein Peronne.

Depois de vencida essa segunda ct.-ipc, St.
Qiicritin seni fu^il presa dos cCmbnteiites d.-i
Liberdade, por isso que, cniquanlo o valor das
tropas -.aiico-,nglezas._rrç,scc,.jt_.ifilcscos con
vencidos dc suu impoleiicia, ab:ilidos e lutm:-
lhados, cansados i- esgotados; não 'poderão re-
sislir n pressão formidável das hostes vicio-
riosas (jue os \i>o levando dc vencida.

nstará amadurecido o plano dc ,'loffi'C, c os
soldados dc -t-V-tain terão então oceasião dc
sair dn inércia relativa cm que se eoilservam
ha longo tempo, c atacar os tedescos pela r
liiguarda —.de Soissons partira a grande of-
fensiva que jogará os tedescos pnrn bem lon-
gc, varrendo-os da Bélgica.

Vou Falkeuhayin desejava, evitar a derro-
cada de Seíis exércitos do oceidente; propoz a
evacuação da Bélgica e a translação da linha
do batalha do norte da França para a frente
iío Mosa; seria, uma retirada e-iriitegica pro-
veitosa pára os tedescos, conforme analysá-
mos em nosso ultimo artigo de -27 dc .selem-
bro.

Von llindenburgo porem, assim não o quiz,
c ns tropas franeo-ihglczas, a bnioneta, vão
levar os tedescos ao Mosa.

Abalada toda n linha tedesca do norle-da
França, Vcrdun pertencerá ao domínio do pas-
sado, como a p-igina mais br'-lj,anlc da bis-
ioria franeò/n; apenas será uniu recordação
des feitos hoincricos dos soldados rifinbli-
c-inn-;, lembrando ns glorias da raça lalin.i c
a hitmilhação da raça tedesca — os soldados
(io Lronprinz terão que renunciai- dçfiniti-
vãmente suas píentenções sobre a invicta e
inò.xpiignavel pr.-ica cio noroeste franecz,

Toda a linlii do norlej deiNiciiporl. a l^c-
ronne c St. Quentin estorú nnijiiçadadc.scriso-
lida do resto da Bélgica ejtírá que recuar —
o cerco se fechará mjjjj^SaJiíberdnde dá 11c]-
Kica raiará — será lima das h'-.i.iides phnscs
cia derrota decisiva da Allemanha.

.Tenente Aofji.
«*••»"

O papel para jornaes em
Portugal

LISBOA, 1 (A. A.) — Os proprietários,
dircclorcs e administradores dos jornaes o
dc outras publicações periódicas desla ca-
pitai, rciineni-se na próxima quarla-fcira, 4
do corrente, para discutir a questão da ca-
réstia do papel.

Corre como certo que nessa reunião será
apresentada uma proposta, contando grande
numero dc assignaíuras, para pedir ao go-
verno a isenção dc direitos para o pape!
importado, a do pagamento do porte postal
e da censura.

Ficará insfífusdoof-
ficiaímente o áva

da criança
O projecto cio Sr. Lei3e

Ribesro
O Sr. intendente Leite Ribeiro justificaránn sessão de amanhã do Cohiclho o seguiu-

te projcclo :
"O Cousclho Municipal resolve :
Art. 1". Por esta lei é o dia 2 de onlu-

Pro declarado, en, lodo o Dislrirlo FcdernI,
de consagração da creança, não funcciònáii-
do cm tal tinia, sinão para actos testivoi,
as escolas, recolhimentos, officinns u mais
estabelecimentos dc menores, mantidos ou
subvencionados pela Municipalidade'.

Art, 2". (1 produclo de donativos, collc-
clns,_ receila dc fcstiviics, ck-., apurado pelaMunicipalidade, nesse c em outros quaesquerdias, cm favoi da infância necessitada, será
assim distribuído': 1|.1 para as caixas das
escolas muiriipacs; L.1 para o. fundo do ns-
sociações de assistência o menores, do livre
indicação do prefeito; l:;i para a creação c
manutenção dc um hospital, exclusivamente
para creanças.

Art. .1". Fica crendo pela Municipalidade
o "Concurso municipal anmial dc robustez
da creança", para as creanças até um anno
de edade, nascidas nesia cidade, iiã',1 pc-
ciiniariamenltc abastadas, ajeitadas cxclusi-
vãmente pelo seio materno, ficando institui-
dos dous prêmios, que serão dc um conto
de rí-is cada um, para as duas mães que
mais robustos filhos apresentarem (lim de
cada sexo), devendo a entrega dos prêmios
ser feita no intcrynllo dc uni a oulro con-
curso, cm pnfccllas menores, sendo inilisjieiir
savel a existência da creança durante os;:
tempo.

Parngrnplib unico. O prefeito detalhará a¦organisação do concurso acima tratado, es-
tabeleecndo a fói-nia de conslituição o fun-
ecionamcnlo do jury, qnc será honorífico, c
ns demais providencias ao assumpto perli-
nciles.

Ari. 4". Em qualquer época do anno, so-
breludô )inr oceasião dn aberlura c eiicec-
rnniento do concurso de robifolcz — sempre
aclos públicos e solcmiícs — o prefeito pro-
moverá, em todo o Districto Federal, ses-
sõc.s e conferencias educativas, propagando
ns vantagens da propliylaxia do casamcnlí,,
os lions preceitos da íháteriíòlrigia cintgerãl,
ns regras da moderna hygicnc infantil, o
valor da creança no lar, na officina.e pc-
rante a pátria, a guerra' contra o alcoolismo
e contra o pnuperismp iicla vadiagem, e mais
doutrinas dc prolecção, dirccla ou indire-
cia, á creança, da vida inlra-ulcrihn á pu-
herdade.

Art. ,r)°. Pura toda G qualquer acção cm
beneficio da creança necessitada — acção
que o prefeito entender confiar á ph.ylant.hro-
pia de particulares idôneos dc ambos os se-
xos — poderá o prefeito ofíieialmenle con-
vidnl-os, constiluindo-os cm commissão (ou
conimissões), sem outras recompensas sinão
as de ordem moral.

Art. (i°. llcvogam-se as disposições em
contrario,

Sala das sessões, de oulubro de 1916.
— Leite Ribeiro."
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i SENHORIOS- F, INQUILINOS (.
.. .'(Or, senhorios fsigem "gnias"jf

O INQUILÍNO — Até hoje, em assumplj»üommliarws, as orna:: só têm sido nrrrssariciiiu (iwm vae habitar a... Detenção! .Vôo ll\S
IKtrcce excessivo consithirar-nos presidiários ?

'j-iíí,-_-r»--.«.

A GUERRA
»

Lá no morro do Casta l/o, vae para quatro séculos, os jc-uilas construíram a
tãpclla do Senhor Bom Jesus dos Perdões. /la:>ia meio secúlo que não se rca-

Usava ali um casamento. Ilontcm [oi'feita ali a cerimonia do- liymeneu
Honlcm foi o casamento. Ali nasceram,

ali brincaram, creniiç i-;. Passaram dá ínfaii-
cia á juventude, vendo-se, enrpnlrandn-se
naquelUis alturas, amando :e por fim, ideii-
lificádos um com o oulro scín nunca lerem
se apartado daqüeilò lpgnr, onde, us veiilòs
balem, vindos de ;-]o/ige, do mar, chlriúido
jielii barra. ÍSra preciso, ]>oíií, i[iic ali, pndo
haviam nascido, criado e amado, se con-
siiTuriiássc a vOnladi! de ambos, pela benção
do padre á união. E fo, rssim.. Para maio."
realce' o casamento foi ít-ilo — que cousa
pbêl.lbá ! — numa ciipelia ha quatrocentos
annos' construída e ha meio século ausente
dn cerimonia do hymòncu;

, Si, não foi a primeira, foi, pelo menos,
uma das primeiras egrejás construídas aqui,
n do Senlfor Bom .Tc&iis dos Perdões, pois
data de ISO", segundo nos contou o seu
actual cápellão, Arthur Çè.iar dá Bocha.

Lá eslá ainda, desde os seus pesados c
grossos alicerces ale as finas decorações in-
Ici-iias, a- obra dos jesuítas, integra, alies-
tniidò uma época de labor e dc saber. São
as esculpturas das portas, dos nichos c do
coro, como do púlpito; fôo as decorações
dos painéis, são a talha das imagens, como
cm tudo mais de arte que ali se encontra,
o que ha de mais acentuada feição dnqucl-
les tempos e do valor do:-, primeiros jesuítas
que aqui aportaram, Ainda é typica a for-
lalcza de suas obras, dc náo brasil, de cedro
ou de. jacariiudá, como nos grossos paredões
de alvenaria.

Os fundadores da capèilo do Senhor Bom

EYIYA A PENHA I 
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Snhrm os fieis a comhrida escada, qual a de Jacob. Depois, cumprido o voto, descem, c se assentam hor debaixo da$& j\
,,r"»lrsauecircuindaiii a base. da montanha de pedra ou se accommodam pelos abarracamentos,onde as comidas fnas^S- • 

J|
ÁvVinfiosauenles ou as bebidas espumantes se estendem e se derramam, é-completam então a romnria, ouvindo cohlOÁ.':-.''« aB1
dviola e os brados dos mais entlmsiastas. £ isto, qnc começou hoje, será assim cm todos os domingos deste mes.de) Ipll
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Jesus dos re-dões, quando em 17,")9 foram
surprehendidos com a expulsão, já estavam
conlinuarido as suas conslrucçnes nn face la-
liT.nl esquerda, cohsthicçõcs que foram de-
pois o Observalorio Astronômico, c que se-
riam a. sua egreja definitiva.

.Mais para a descida do morro, outra con-
slrucçãò por elles feita ai; c que era desti-
nada ao sen collegio; foi feita, longos annos
depois, hospital do Exercito c uctualmentc
o hòspilal S. /adiarias.

Foi por isso que, passados já quasi quatro
séculos, os jesuítas, que. hoje se acham rc-
duzidos a um estabelecimento da rua Buy
Barbosa, sabendo do 'abandono cm que se
achava a capclla do Bom Jesus dos Per-
does, doada á Santa Cisa, pediram o seu
orago, o que lhes foi dado. Kssc orágo con-
sla dc unv grande crucifixo tle cedro, que ó
uma rica c magnífica oi:,a dc esculptur.i
c talha, também, como tudo o mais, obra
dos jesuítas daqiiello tempo. Com o orago
foram levados para o comento da rua Ruy
Barbosa mais as imagens dc Nossa Senhora
das Dores b S. João Ev&ngclis.Ut, também
talhadas em cedro por •.-.'les.

Em 1914, com a reforma do hospital, fo
também recomposta n egreja, guardandò-se,
felizmente, todas as decorações c obras dc
arlc. Assim, como ha quasi quatrocentos
annos, lá está no mesmo logar o pulpilo
onde Anehicla proferia us seus sermões elo-
quentes c convencedores, cnlechisando os ha-
bitantes do Rio dc Jáiiòlto, que eram cha
niadòs de selvagens.

O altar-mór, apezar dc não ler o seu ora
go, deixa ver ainda o que foro dc magnifi-
cencia. Ao fundo lá está o maravilhoso pai-
ncl, que represen Ia o logar onde assenta ain-
da hoje a capclla, antes dc ser desbravado
pela mão do homem.

Foi ali, dcanle da santa que surge da mat-
ta ainda virgem; que os noivos ouviram os
conselhos do padre e receberam n sua ben-
ção. A cerimonia foi assistida por muita
ücntc, gente simples do morro do Castelio,
que parece giiárdiir com mais carinho as trá-
tliçõcs do morro ciule p'rimeii'o se estabe-
leceram os núcleos que fizeram a cidade de
S. Sebastião tio Rio tle Janeiro.

rovavelmenlc, o casamento dc lionleiii
suggerirá outros casamentos, ali, na egreja
que tem um tão siiggesüvo nome — do Se-
nhor Dom Jesus dos Perdões.,, Depois vi-
rão os baptisados...

Uma capclla que renasce.

:s casados de honlein foram Arlhur da
pa e Alzira de Oliveira, Foi celebrante
ovdmo. Rocha.

A GRÉCIA EM PLENA- ÃNARCHÍ A
A'GRÉCIA PERANTE A GUERRA \

A revolução ganha terreno

Correu Antônio Ramalho
".filSBOA, 1 (Havas) — Fallcceu na Figuei-¦ra ;da Foz o pintor Anlonio Rninalho.
.— ¦ 11» 

^! China vae construir duas; mil milhas de linhas férreas
PEK1N, 1 (Havas) — O governo acaba ds

•firmar ccuitrato com uma empresa norte-'ericanii 
pára a con-lrucção de duas mii

lias dc ¦•linha férrea pelo custo de cein
inilhocs dc dollars.

LONDRES; l <A NOITE).— São verdade!»-
mente alarmantes as noticias que chegam aqui
sobre a situação interna da Grécia. O.tnovi*
mento revolucionário alastra-se rapidamente e,
o que é ainda mais grave, todo o paiz estú do-
minado pela mais profunda anarcliia.

Os próprios jornaes de Berlim, iususpeilis-
simos no caso, declaram que todas as ilhas da
Egeu se levantaram contra o rei Coiistantino.

Em Athenás constava liontem, ii noite, qun
a familia real se prepara par» íiifçir ilnquella
capital. Acreilltava-Sf, entretanto, quo sómen-
te o rei Constantlno e a rainha Sophia se au-
sentariam du Grécia, iuilo para Berlim, veri-
fieaiido-sc aSsiin ns boatos de abdicação que)
ha tempos circulam Esses boatos parecem ter
fundamento, devido ú chamada urgente á Athe-
nas do príncipe Jorge, que se encontrava aqui
e que hontem, pela manhã, partiu para aquel-
In capital.

Os jornaes, em telegrammas do Salonica e
dc Athenas relatam, entre outros, os seguinte»
factos que dão idéa da anarcliia que domina .t
Grécia:

Os habitantes da cidade de Komiani, na Sla-
cedonia, adhei-irain, com Iodas as suns autori-
dados, ao movimento revolucionário. Depois
disso, confiscaram, em nome do Comitê d«
Defesa Nacional '¦!."..000 draêhmás pertencentes
ao Thesouro c que eram enviados pai'a Allie-
nas. Esse dinheiro será enviado para Salonica.

Tendo, sido chamados, por edital, os reser-!
vistas de cinco classes do Exercito, apresentii-
rain-se elles hontem, em grande numero, no
quartel dc Pátras. O comniandanfc da guarnt-1
ção, depois de os reunir, tlisse-lhes quo ellfei,
não deviam obedecer ú convocação e que.dç-
viam voltar para suas casas, visto que o rei,
Constantiiio não podia declarar «uerra i Bul-.
garia, jiorque isso seria o mesmo que declarar
guerra á Allemaiiiia. Os reservistas exaltaram-'
se com estas palavras e fizeram ao conunait-
dante uma grande demonstração de desagrado,
Como P cominandante tentasse reagirmos r*-íi:
sprvistãs, nos gritos de "Viva o rei Constan*
tino!" e "Guerra á Bulgária!", espancaram a
conimandante e outros officiaes que o defetu-
õlam. Espera-se a cada momento a adhesão «10
Pa trás ú revolução.

A situação do Sr. Venizelos
. LONDRES, 1 (A NOITK) — A situação (Io
Sr. Venizelos perante os acontecimentos do
que é theatro a Grecin torna-se cada vez mais-,
embaraçosa. O eminente chefe do partido li-
boral tem resistido a todas as tentativas dos
seus melhores amigos e a todos os convites
para assumir a chefia da revolução. '

Por outro lado, dos gregos residentes no es*
trangeiro começam a chegar também calorosos)
le logra minas de ailhesão ao movimento revo-,
lucronaiio e noa'quaes se insiste com o Sr. Ve-
nizelos paro salvar a Grécia do abysmo em qn«
ella está. 0 Sr. Venizelos tem recebido tam-
bem offcrtas de grandes quantias para fazer
face ás primeiras despesas eom a revolução.!

O prestigio do chefe liberal, apezar da sua
atíitmle do reserva e de fidelidade ao throno,.
cresço cada vez mais. .,;:

A guarnição de Kavalla na AI-
leinánha

NOVA YORK, 1 (A NOITE) -- Radiographani
de Berlim:"Occupanilo 15 vagões, cliegarairi honlcm^
licla manhã, a Goerlitz o coronel Chájmétpota
los, scsscnla officiaes e 9ló soldados "gregos)'
nertenccnles á guarnição de Kavala.

Os gregos foraim recebidos na estação pel«
general von Knzdorff, comniaifcianlc de Gòèi»
lilz, pelo prefeito dá cidade e por'numeroso,
officiaes c demais autoridades civis. Vou En>i
dorff deu as boas vindas ao coronel,ghajracb
poulos, :i q.uctm leu uma carta autograpmi dl
kiii.sor, saudando-ò cm nome da Allemanha. Q
prefeito offcrèceu ramos dc flores ás senhe*
i;is dos officiaes gregos. '•- 

*
Depois, os gregos, tendo á frente as bandas

de musica allenui, c. grega, atravessaram as;
ruas dn cidade o recolhcram-sc aos quartéis."-
As felicitações da alma grega *
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PARIS, 1 (Havas) —NÒ chefe do gabintti»,
Sr. Brinnd, recebeu telegrammas do Sr. VeiU-
zelos e do almironto Coundouriotis enviando-
lhe calorosas applaiisns pelas ultimas victorias
dos aluados no Somme c declarando que se
sentem felizes por participar da alegria das,
nações amigas. ., .

Os telegrammas concluem fazendo ardente*
votos'pela victoria final dos nlliadoá.

A estas mensagens respondeu o Sr. Briand
dizendo quanto era sensível aos votos que ad-
Ias se formulavam. $
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t AÇOITE—'Doroutfo, 1 .tlctXiMbTo^êJW t*
a

•«Ecos ejwvidades
As peqiicnni ollgnrchlns,,,
l .o dos nossos liiullps a prestados n.lla*

liorndorvii nui listados liiiiiiiln-nns n seguinte
n.da sobro a ollgarchin Cru/, Insliillniln nn

ci.Iii.U* do Itueoatliira, un Aniiiiã.nnt.i"I, Miguel l'ruiielsi'n Cruz Júnior, cltoffi po-
ílltieo govurnUtn, nilmiitlslrndor iiirnsentatlo dn

>i. ,. d" lUiuila > vliiiliinvs i.tmlu .I..11.11, cniii
ti onlcuaili. iii.'iO'iil dc fi.Ufflill;

' '.'. I(i..vii..iiiil.i lloilriglius Crtií, filhi. do pri
incli'., official t'i. Miíbii do Hei 'o ii vslnilii u'i>,
«uni o oiiI.mi.mIii inunsiil «lc HlIllíUUÜ i i,,i',! ii.l;

il, Miguel l'i-iiiciM'i. Crus N.lt**, filho do
prliuelru, Iiiiicclonarln do Thosouro lístiuliui!,
viu coniiuissfio nn Mesa de ítonilns esliiiliinos,
com o onlcnatk mensal tle 1í0U0?UUU (me*
«llo.i

i >i, Alli.io linitorntn Monlnen, gonro do pri-
liiilro, cliefo d- sucção do Thcsnuro do JCsl.ul..,
'un conunlssAo í.o cargo «lu administrador <u
Mesa do llendii* ostnriuaei, com a ordenado

'mensal de hüOÜSOüO (media)!
, .'., ilesulno da Cosia Fonseca, s-ibrlnlio do pri-
i; eíro, thcsi.iii ''hi. .ia Mesa tle Huiidiis esta»

itlue"., com o „'dciiudo mensal do 8009000 (ino
Viu);

0, Arlliur Alcides da Silva, genro (Io |.iv
.suviro, lançador do Impostos e.laduiics, unia
'perfeita sínecurn, ordenado mensal do 115031)00;
,'íé tombe», ajudante .lo procurador d.. Ilcpu»
|il*cii) :
. 7, llnnl Oncly da Figueiredo, neto
.tnelro, porlcli.i da Musa dc llundas e
«k. condi, mensal .le 1509000;

i ti, José Pasclioul Onoly, sobrinho do p.-l-
mrfro, ngentu fiscal municipal d

lo pri»
nduaes,

ERRft
Os suecessos dos franco*

inglezes. no Somme
SN <»»V^"V^V*

M FRENTE OCCIDENTAL,

Um aspecto c\'l BJUlOÇ.10

I

LONDRES, I (A NOITE) — O man
continuou huiitcin durante todo <> dia,
vai'..!., ai oporoçoos no .ii.-t.u- do Knmmc

Tempo
rnlrii-

, lll.il*

Boruu e
ordenado montai do SOO? UUdi.icore, com'(média);

!'. Arlliur Rodrigues Oncly, sobrinho do pri-
imciro, guarda dn mercado publico! ordenado
UlCIISill elo l.Ml>'iillO;

i J0, Álvaro do França o Figueiredo (porlti*
Ki.cz), sobrinho do primeiro, juiz muuieipiil do
ilerino, com .. ordenado mensal du 7009000,
fora as cusiíis Judiciarias, que não são para
desprezar;

11, Manoel di Silva Símios, sobrinho do pri-
ipuiro, secretario do Conselho Municipal, com
H ordenado mensal dc 2509000;

12, Rnymuudo Oncly de Plguolrodo. nclo do
lirimciro, porteiro d.» Conselho Municipal, com
v ordenado mensal tle 1509000, c

Kl, Affonso Rodrigues Ouety, sobrinho <1j
friimclro, agente fiscal do consumo, com <> or»
Vendo mensal da 1ÍM8000, fora as porcen-
itagcns sobre inullos, ('orno sc .vê, os cofres'públicos concorrem mcnsnlmoulc paru a oll-
Jgnrchla Crus com (1:40-19000 e> nnnunlmciilc com
70:8089000, numa terra como llncoatfnra, onde

ié complclii a falia do melhoramentos, como
Juz, iigiui, hygicnc, trapiclie, limpeza, assis-

jtcnciii a necessitados, etc, etc. Por estas c
outras é que o Infortuiiado Amazonas não sáu
,tl'. cepa lorlii e vive u engordar malandros.

Nola interessante: não existe um unico luem-
Ifcro da familia Cruz desempregado."

i 
'• 

I
um funecionarío da Impren-'Eserevc-nos

'sa Nácionaj:"A rcspeilnbilísslmn commissão de fin.in-
sus da Câmara, qne so mostra tão intransi-
gente no cárie de tlospczas inultis <.u adia-
\cis, csqucccü-sc lamentavelmente dei uuin
iparcclla dc "il contos na verba geral da Sc-
cretn.-lii da Câmara, c destinada a cinco rc-
^visores c mu chefe ele revisão dos debates
«ili travados. Sou funecionarío dn reparti-
ção ha vários niiiios c alé hoje não atinei
.para que servem esses revisores, visto como
iodo o trabalho do revisão elos trabalhos elo

.Congresso r excltislvamenlc feilo pelo corpo
«Jc revisão do "Diário do Congresso".

i -Esses lugares ele revisores dá Câmara, as-
sim como ps dc revisores do Senado,, são «l.is
mais impagáveis si.neeurns que se conhecem
nesse paiz dc opcrçtn!

Basla dizer que ainda ha pouco lim dos
chefes dessas revisões abriu'um livro ele pon-
to ele seus fünccionurios, escrevendo "PónlO

[dos Rcvisoures". .Mas, ogora c talvez por isvj
•nem o ponto elles assignam mais. Por quenão se siipprimcm esses cargos inúteis quan-
itio sc pensa em siippriinir cargos uteis 1 Apé-
nas porque esses lognres são destinados n
encosto dos filhotes e protegidos elos pare-
«Iros do Legislativo, dos homens que fazem

ias leis... de accordo com teus interesses• pessoaes." ....

Para o verão
;' Camisas, camisetas, ceroulns, pyjnmás, col-
Ir.rinhos, etc, recebeu grande sorlimcnto a
rfUnnisaria Especial — Ouvidor IOS.
g*j" » mot* • _

Imprensa carioca
; Mais dez annos c. o "Jornal elo Cõmrâer-
rio" completará ua data dc hoje um sc-
tulo dc existência. Foi a 1 do outubro de
1&'M> que apparcccu o primeiro numero ;lo
«>rgão que deveria ser mais tarde, pitfos an-
nos a fora, o jornal tradicional por cxecl-
Icncia e representante; como ncnliiim outro,
das classes conservadoras elo paiz. Nessa
linha o "Jornal do Commercio" vem tiill.an-
«Io ha Ü0 annos, sem que se lhe possa acpi-'mar de haver fugido ao parallclo com oi?

jprogressos dn nação em toda a sua iimpli-
ilude. Nós outro-.;, bebes para com os venc-
rimdos collegas, queríamos ter, para no «lia'de hoje cumprimentul-os, com a expressão
da nossa cordialidade, duas palavras com epie•manifestássemos no velho "Jornal" os noa-
sos sentimentos também de uma àffccluòsn
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fí.'i//;irm.*r, ü esquerda, e Lenoir, d direita,
os dous ousados pilolos francezes

te, entretanto, algumas ncçíScs, mas do impor-
li.ncia BÚmcnto local.

Ós inglezes fizeram alguns progressos no
norte do 'JPIitopval. oecupondo ('.uíhi eolllnus de
grondo Importância cslralbgleai Mais a leste,
entro Courcetlctlo «• Morval, esteve empenhado
furte diiollo do artilharia.

No acetor francez nada do grande Imporlr.n-
cia. Apenas ao sul do rio, entre Rtachcs o
Vermondovlllers, alguma:* acçées de patrulhas
o fortes duellpa de artilharia^

Mo ar n+í:c
PAUIS, 1 (.\ NÓÍTÍ3) — Os'-JÕrnacI"ct7Htt»

miam n tratar do aceidciitc soffrido na sex-
ia feiro de mmihãj pelo tenente-aviador Guy-
nemer,

Por consellio do seu medico, foi dada uma
licença do oito dias a fíuynétner. Klle, entre-
tanto, recusa uíilisar-».- delia, dizendo estar
em condições do continuar a prestar ú pátria
os serviços que cllu preeioa,

Ueferem-sü também os jornaes, com elogios;,
ás novas façànhaH «lo snrgcnto-ajü«lante avia-
dor Lenoir, quo abateu o seu liecimo Begundo
apparelho i.llemái», depois «lu um combate «.uc
durou mais do meia l.u.-u contra «lous appcrc-
durou mais «le mela liiirn contra douii appare-
II-,os iniinlgou. Lenoir ficou Inelcmnc, mus o
apparelho eiue tripulava ficou completamente
crivado de balaa.

No sector belga i;

NAS FKS-NTKS RUMAICA.T,

A slltiavào 4
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LONDRES, l (A NOITE) — Informam do
Iliicurest i"OfflcJalmento annuncla-so qim a» no«»as
triipii» alcançaram novoi succcsiofl na» fren.
le>K do nu.iu e «Io tn.KM'.u... Ol.rlgúmi... o inl
mlgo a recuar em muitos pautou, principal
mente na região da Fogttras, oniio flsemoà uni
hilxccnl.iM prihli.nciros,

Nu frentu do Baiitililo, n -itiinçâ» r.mtlnun
Imtllrriula nn Dobrudja. '»•> touto-bulgaroa
tentaram dcsombftrcnr cm (.'«ivnbix, ma:, foram
ronoiíldos com onorines perdas.

Oh Jornaes dc fludupt^l. dl/.ciu que o acgi.n
do oxorclto aii.lrii-alUmu.i iniciou a aua acção
contra os runialcoo naa montanhas do Qoor»
ziny. Afinal, depois «Io um mot, os at.alrlu»
cos confessam Indlroctnmonto i|..u o m'u pri»
ir.iin. exercito, encarregado iiu dofõsn da
Transylvania, foi complclamentò desbaratado,

A ímpronsu «Io Soflu pretende fasor iicrc.li-
lar qu« ns nossas (ropus praticaram vanela-
liamos o actos «lu Holvngorln nu Dobrudja o no
Transylvania. * O catratagoma é per demaio
COI.hocItlu para surllr effelto, pai* Já é bem
conhecida, desde as guerras balkiuiicas, n fe-
rocidadu do:. Moldados búlgaros. Agora, como
..';;.:., atroci.l.itlca lém sido constatadas «lo-
ciiii.cnti.diimcnic, o» búlgaros adcantam»so nu
defesa, attribuKndo-nos oa crimes quo clica prn*ticiim."
Cortimimlcado ofíloial '

BÜCAREST, 1 (Uovns) *^CòlimTimrciu.õ õ?-
ficíiil :

-Nas linhas «Io frente* «Io norte e noroeste
oslú empenhada uma batalha em que já fize»
moii Bclscentos prisioneiros.

Nn frente mi! rochassAmoa o inimigo quan-do pretendia operar um desembarque cm Co»
val.is." ——•—:

HAVRE, t (Havas) — r.iiT7miiiTrãií5õ ôTflcIãl
belga:"Na região de !)!\niude vlolcntissimo «luel-
lo do artilharia durunte toda a semana.

Demolimos parte «Ias fortificações inimigas
na região ele llct-Sas."

O «Brcmcn»

NO MAR
li

NOVA-YORK, 1 (A NOITE)''— Ao larí

[consideração.,
í "O Paiz" 1
niinos. O coll

jinais bem fcit
mente, e não

:C.òm prazer. Aos
motivo, A NOIT1
rus felicitações.

nmbem faz amios_Jio,jc — 33
cga apniversari.inle é um dos

)s jornaes cariocas, materiai-
ia epiora n'o não leia sempre

d'"0 Paiz", por lão justo
3 deixa nesta suas sincc-

¦^¦síCE»'"*-*-'

fl Quercis apreciui* bom e puro café?
Só oj|~~~~SóoPM»^SSaS0 j

T*'" ' i "fltiflrn- 

Os que querem ser
eleitores

Passou de mil o numero de petições c[iie
{deram hontem entrada no Gabinete 

'de 
Ideii-

tifictiçãó, pedindo ntlestaclo dc idcntidaeíc
(para fins cleitbracs. O "recorel" entre os
¦vários chefes e chefotes políticos foi balido
pelo Sr. Octacilio de Cnmnrá, que apresentou

jp.oucp mais de sclecculos requerimentos.

ELIXIR DE NOGUEIRA — Cura syphilis.

do
cabo lilizábethi Mãi.ici. foi etiicontrada uma
boia perlencente ao submarino mercante alie-
mão "Ilrcincn".

Ksse facto vciu dar certa veracidade aos boa-
tos que desde hontein, pela manhã, circulam
aqui e segundo os quaes esse submarino fi-
cpu preso nas redes «le fios dc ferro lançadas
pelos navios, de guerra aluados. Segundo nquçl-
Icje mesmos boatos, o "Brcmcn" eiicflulra-sc
ha Ires semanas nn base naval (lc l_),|J'lj,l, no
sül ela Escossia.

A pirataria ailetnã %

LONDRES, 1 (A NOITE) — Os subiiíaílnÕs
alle-mãcs inetternm a pique, desde sexta-feira,
á tarde, ulé hoje, pela manhã, quinze vapores
de pesca, na sua quasi totalidade jio mar do
Norte.
O bombardeio de Kapaladj •

LONDRES, 1 (A. A.) --- Tclcgramínâ' «TcTc-
trogrado informa que nm navio ele guerra da
esquadra russa bombardeou Kapaladj, causau
do grandes damnos ao inimigo.

i ¦¦ —Wfgi wqj^gp- l$S*m ....¦¦¦.¦ *

A' GRÉCIA PERANTE A GUERRA1

Voita-se a falar na <?uerra k

Bulgária

LONDRES, 1 (A. A.) — A "Central News"
recebeu conmuinicaçáo ele Roma, de haver o
ministério grego approvadó a declaração dc
guerra á Bulgária.

Segundo essa comniunieação, ia ser decre-
tnda a mobilisaçãp geral elas tropas gregas.
As tropas gregas na Allcmanha ¦¦ v !

LONDRESi 1 (A. A.) — Segundo Iclcgram
mas aqui recebidos, o corpo elo exercito gre
go que se achava cm Kavala c epie
aprisionado pelos huliJiiros c entregue
lemãos, já chegou a Goçrlitz, onde
(rrnndo,

ali
aos

ficará

foi
ai-
in-

¦: k;:, A ITÁLIA NA üWcRRA)

Ao longo da frenle .i,,.'%i

ROMA, 1 (A NOITE) — Informa"!) 
"TTlíííno

conimunicaclo do gcneralissiiiio Cadoriui :
"Apezar elos grandes temporãos, descnvol-

vemos a nossa acção lio alio do Cimonc, úU-
pcrsaiidò os columnas mistriacus «pie iam to
irinr posições c as ipie caminhavam pela cs-
tratia de rodagem.

Os austríacos continuam a bombardeai Go
rizia com a sua artilharia dc longo alcance.

No Curso, no sector de Cardinal, os alpi-
nos rechassaram os ataques nocturnos dos
austríacos. Ao amanhecer, avançando','os nos-
sos soldados encontraram as trincheiras ini-
migas clickis de cadáveres."

Na Transylvania ;
LONDRES. 1 (A. .V.V--"«Ts' rumorcosr

evitar um envolvimento das sueis forças,
raram-so en. boa ordem para o sul dc
niannsladt.

pari
reli-
Hcr-

fe tts k P
As feslAs da Penhn eorreriiin anlmadai hld

o iiiumeiiiii um «im. ostss Bierevõnioii 13 n"-
tu. O nipeoto do arraial era o niusin.. tle
itiiiiiprc, nas r**Htiis miterlorai i ns rnmciro*.
lios grupos, alegro» e dssouliloioR, corrlnpt-no
cm todas as (Ilivcçoes, siihliun ate a eapella
w eslncionnvain om fronte das barracas, ns
plnturoieas linrracns,

Havia iiiulla gonto nn Pcnlin, mns n nume'»
rn «lu roínfllrosj llnim-so á primeira vliUi
ira inoiior d» quo o de Iodos os i.iiuns.

Ata iiquell» nora nonliiim lucl.lviilir oceor-
rem, O serviço do policiamento lambei.) «o
oitotulla para todoi os cantos dn arraial. Dl»
rlgln»0 o proprl.i oliefó (Io policia, aiixlliaii-
(lo»o os i!" o il" (lologádos auxiliares, o dele»
gado do '-'il' districto a o chefe do Corpo de
Soituriuiça. E a policia prendera, até enlão,
i.ponus <l..ii • pungulsliis e appreheuileni min
como roleta, a cujo nroprleiaiio fôrn dada
llnconçn nnrn o "Piiu-Piiin-IMiiu". A proposl»
Io : ua Penha, esta num., o quo houve mos-
nu. a maior fui o movimento de Jogos no alvo
que, nllos, chegam ao mesmo fim de caça»
nlckels...
..ii i Mtca». i '' .

Drs. Moura Brasil c Gabriel de Andrade.
Üculistiis. Lan;o da Carioc;1. S, sobrado.

—¦——¦ i ¦ ¦ «>—-»sjitg>"» ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' ¦¦¦

AS MAZELLAS DA FEDERAÇÃO

AS INVESTIDAS EM TORNO DA
DOi.NAÇâO DE ALAGOAS

'*

O QUE TEM HAVIDO
ATÉ AGORA

Jii eslo dito quo nmanli.1 figurara na ordem
d., dia dá Câmara «Ihh Doptitados o projeclo
iiutorisníulo o governo n intervir no Eslntlo du
Alagoas pura "restabelecer u ordem naquellii
iii.iilailti da Pcileraçào".

|„su caso «lu Im multo que vem sendo Ira»
(mio nns autc-camanis políticas.

Bondo que o Sr. Clodoalilo da Fonseca pas-
sou o poder ao Sr. Hnpllstu Accioly, «pie os

Exercícios de voluntários
A' medida qne a época dos exames de re-

crutn vão sc npproxlmnudoj os '•eus exerci-
cios vão r.u tor..ando mais aportados, bina
como mnls perfeitos.

Ainda hoje saiüiui os voluntários dos 7" c
ti" hatnlbõos.

Os primeiros sob o comilflimlp do primeiro
tonento Pargas; cm marcha, clicganini até á
prhln dn Hiisscll, ontío fizeram vários c iule-
rcssnntcs exercícios o evoluções.

Estos exercícios flnallsavaiii com seis bem
dadas cargas do baioneta iiue, tronando os jo-
vens voluntários, muito ciithuslasmarnm o
grande numero do pessoas presentes.

O !l" batalhão fez unia marcha mais longa,
indo ntó á praia Vermelha, «mlc rcallsou Iam-
hcni aproveitáveis exercícios,

¦i|>|_ll'" B

-esm .
\ PORTUGAL NA GUERRA/

Resoluções sobre a

rão naval

jnobiiisaw-'
^
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CUKA UA GAGUBZ

e perturbações ela palavra e ela voz
(proc. d» prof. (iiitzinaiin)

1M{. A-UGüSTO LlNUAitES
F.sp«*iialisla em gargantaj narize ou-
vidos.'"Cons. r, üritgiihyann8(sòbr.) K

L1S130A, 1 i'lInva.-,\ — O gom-nõ^TIcTôí-
minou que sejam considorríílos mobillsadoii
Içsde 1- dc março lindo tod«is os indivíduos

(|Ue sc acham servindo nos postos u seções
dc defesa terrestre, a cargo do .Ministério da
Marinha,

%&m$  —

¦mo**

\®t® m®

O Club «los Políticos, á rua der Passeio,
forneceu esta noite mais nm conflicto ao re
gisto da i.oliciii, '" •"'

Serenados os unimos, foi encontrado ferido
um indivíduo de nacionalidade allemã, que,
tal era o seu estado ele embriaguez, não pou-
de precisar a sua identidade.

A policia do 5° .-districto interveiu, lomnn-
elo as precisas providencias,:

Commendador Gomes
Carneiro

Na edade dc 8.1 annos, fiillcccu hojo ò coir,
mci.clador Jogo Gomes Cariiõiro, iinligo iudu-;-
triaí e banqucii-o. O coiiiiiiciidiidor (iomes
Gr.rnoiro ern membro honorário do Conselho
Municipal do Paris es era agraciado por Por-
liigal e pclu llalia. FinnncistaJ foi » autor do
projeclo sobre a reforma monetária elo Halico
do lirasil, em discussão na üamnra dos Dcpu-
lados.

Deixa uni unico filho, o professor publico
Arlliur Heis Carneiro.

O seu ciitçrramenlo foi feilo hoje mesmo,
no cemitério do Carmo, lendo saido da^isa
de suo. residência, ó rua Itapirú n. 350.
-,— .,., —,—...t-agosa o.—-..... .¦-.¦¦,¦—i.—,, ¦_
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A Clinica da inanliã — ás 10 ''üiíis—continua, como
sempre, franqueada a qualquer doente epie deseja duni-
nuiçãu de preços, llua ü. José n. Cl.

—no**-

Quiz i__afar o patrão
sem motivo

© gaagaeã triste úa poiicia
A policia do Io districto oecupou-se foelo o

dia de hoje ainda a apurar a tentativa de mor-
le de qne foi victima o negociante .losé Auto-
nio Martins, dono ela "Gitita do Commercio",
á rua 1" ele Marco, pelo seu cx-cnipregndo
Joaquim Cardoso Mariano.,

O caso ó já conhecido,: Como o negociante
dissesse a Joiupiim que fosse buscar os seus
7Ç, que lhe restavam, elo ordenado, no dia 1°,
que era hoje, Joaquim resolveu tomar um eles-
forço sangrento, tendo propaüido essa sua in-
tenção a ponto eiio amc:içado( chegar a pedir
providencias á policia.

A victima queixa-se agora, Jc com razão, d:i
policia, ii qual não soube eviltar a ameaça de
assassinato, que só por uni», milagre, ficou
cm tentativa c cm prejuízos/ imiterincs jiara
o negociante. Ocpois de coiiKtiinninda a teu-
tiitiva, ainda a policia comrAcltcu irregular!-
dades, não ouvindo duas tcslicmunhas dc vis-
tu, uma tias quaes appreheiideu a arma im
mão elo criminoso e maltratando a senhora
do queixoso, quando a mesma} o procurava na
delegacia.

¦¦¦¦¦¦ ¦ »¦— ^HjB» ¦¦»'¦ ¦¦¦¦—--

Um automóvel da policia
foi de encontro ajjm" 

| poste. ;,j"
C5* CT-7ÂTJFFEUR 'TENTA

SUICIDAR-SE
Nuni automóvel da policia tomou passagem

hoje o medico legisla Dr. Antenor Costa, fa-
zendOrse acompanhar do seu collega Dr. Del-
pliini. O automóvel, dirigido pelo "chauf-
feur" Ncslòr Costa, saiu cm serviço, indo ú

,. ít o 0^WÊM

-.-.":--¦-- *-."¦",¦ j

-n.. ,-.„..,.,, im. „i '!¦„ i.Y.i... _______ —^1

Oi: Srs, linplislu Acclolg e seu rival Guc-
des Nogueira

seus hntngonlstas sc moveram. Tèui elles o
Senado quo .'• no listado o poder verificador.
l-.ii .. Supremo Tribunal, quem o reconheceu.
Ksse Se...'.elo reconheceu governador de Aln-
iíoíiS ò Sr. Guedes Nogueira, liste não tomou
posse-. Por oceasião elo reconhecimento de
poderei n representação do Kst;ii!o foi divi-
ilida ua Guinara, sendo reconhecido tres dcpu-
lados «lc cada facção.

Os partidários do Sr. Guedes Nogueira tra-
balliaraiii lio sentido dc ler andamento no
Congresso a mensagem elo presidente «Ia lie-
publica referente á dualidade alagoana;

JCsln, como cslíi dito acima, foi reconhecida
pelos poderes judiciário c executivo. Paliava
apenas o legislativo se pronunciar sobre ello.
Muilo trabalho foi feito junto da commissão
dc justiça da Camnrn. Queriam uns que ella
desse pnrecer contrário ú intervenção o ou-
Iros hiilinui-se por esta.

Afinal venceram ns opposicionlslns ao Sr.
Accioly c a commissão nssignou qiutsi uuanl»
nicnicnle o parecer que assim terminava:"Portanto, n situação em (|ite se encontra o
Lslado de Alagoas ô claramente excepcional
entre os diversos casos de. intervenção, até
então conhecidos, nn historia do nosso regi-
meu republicano. K' a duplicidade em todo o
organismo institucional do Kslntlo, desde a
composição «los órgãos dos governos munici-
pues, :tlé a suprema autoridade do poder exc-
culivo estadual, perturbando por completo a
vida normal e constitucional elcssa unidade
da Pcdcração."

Daelo tal parecer, a lula foi travada cm
torno da sua inclusão na ordem do dia. Dcscn-
vòlvcu-sò jii.r.t isso uma das maiores cabalas
que tem presenciado a Gamara.

As intrigas, as Iricas da politicagem foram
cultivadas cm larga escala.

Depois de grande luta soube-se que as bali-
cetins dc S. Paulo c Rio Grande votariam pela
intervenção.

A ele Minas dividir-se-ia, votando unia par-

to com os Srs, Mello Franco o Joio Cnncífii
vos, que nsslgnarnm o parecer, e ouln. c.uiríf
a Intervenção. !

O faclo do governo Intervir nesse Jv,lad(>|
não era agradável ú Mln.it., iII/.ií.-m-, .<i.íh o'
ciso não jiodin ficar sem solução. .

Foi, então, lembrado, por luiciutiva uni •.. M
Minas, uni accordo, a» qual. em discurso, -.«.i
referiu o "Icader" da Uinlorla du Cumaru,

Qual poderia ser, porém, osso accordo? Ali
conferências ciitic os homens polIÜcns do1
niiiinr prestl«lo o o Sr. prosldcnlo dn ilcpu»!
Iillcn, succedlanvse.

Os partidários do Sr. tlucdos NogtioIrS pu,,
xoram-sa düntlo logo à disposição dos quo qiiol
riniii encontrai' uma formula conciliatória'.

to. lembrado um accordo baseado no reco.)
nheeimento (lo Senado, numoaiiüo-so o Sr.
Accioly liitorvcntor. Isso rçpugnou a doUrml-
nados políticos. '

Os partidários do Sr. IlaptiSla Accioly, teu.!
do ú frente o Sr, Costa llogo, lombrarain a ru-
milícia do governador, passaiulo o poder uo
presidenta do Conselho Municipal «le Alagoas,
que mandaria proceder n nova eleição.

Tombou essa Idéo foi despreiauu, Não Im.
via num formula conciliatória.

Afinal, um político mineiro, parece que a
Sr. Hcinárdo Monteiro, lembrou uma formu.
Ia que agradou a todos os grandes político»
e.uc estão cjnpenlmdos im solução do caso.

Segundo esta proposta «lar-se-ia um caso,
virgem na vida do regimen. Todas, mus lexlns,
ns autoridades de Alagoas renunciariam oi"
mandatos, com oxccpçfio apenas d» presidente
«Io Conselho, a quem seria passado o poder.

Dando-se um caso de renuncia geral, o pre-»,
sldonto do Conselho pediria, enlão, u iutur-
venção.

Jissa formula era a melhor porque n iiiler»,
venção perderia o caracter nntlpatl.ico: era
nina medida absolutamente necessária. ¦

llcsolvida a parle mais difficil, liavia outrai
tiiml.cn. «lc importância para serem resolvi»
das. i

Como sc faria a normalisaçúo da vida Ua
Estado? Nnturabncnto os partidos om luta ha»
viam do querír o poder, dominar ludoi

O principal ponto era « organlsação do Sc-
nado, que sc compõe «lo 15 membros. Os Srs,.
Natülicio Ciuilbolni, Lusebio de Andrade, Aifre»
do de Maya, deputados, o senadores Raymiinda
da Miranda, Araújo Góes c liarão «le Tralpú,
concordaram cm eleger seis elos seus partida»
rios para o Senado; outros seis membros sc-.
riam escolhidos dentro os partidários do Sr.
Fernandes Lima c os tres restantes seriam
eleitos pelo Sr. Accioly.

Os gucdislus ficariam assim em minoria no
Senado. Parecia epie. tudo sc tinha conciliado.

Ksso accordo foi proposto pelo Sr. Wences»
lão aos Srs. Mendonça Martins, José Paulino.
u Costa llego, na conferência que leve cora,
estes.

S. Ex. marcou para hontem, ás 21 horas,
uma reunião cm palácio, da bancada guedista
pura ractificar o accordo.

Antes, porém dessa ractifieação, o Sr. Fer»
nandes Lima telcgraphou para o Hio, manifes-.
tiindo-se radicalmente contrario a qualquer ac-
cordo desde que o Sr. Accioly renunciasse.

Fracassou assim todo o grande, o enorme
trabalho feito, devido ó intransigência do Sr.
Fernandes Lima, que embarcou hoje para estai
capital.

Os "gros boiicls" da política ainda não
desanimaram «lc realisar o accordo. |

Conseguirão? ••*,•-;!

COLLYí€SO£Uraas!inflan*naííiMdoí
MOURA BRASIL Rua p$ú$m 87

**¥***
Dr. Hilário de Goiiivêa-^5;
riz o garganta. 20, Assembléa, dali 2 ás A. A's sé;
das, quartas e sextas.
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O automóvel da policia guc fez o destis-
tre do largo da tScgnnda-Feira

Ti jucá. Dc volta, ao entrar o automóvel no
largo da Scguneln-Feiru, encontrou um bonde
pela frento e, querendo o "chauffeur" livrai-
o choque, levou o vcliiculò, tal a velocidade
com que corria, dc encontro a um poste da
Liglit".

O choque foi formidável, partindo o carro
e atirando fora passageiros e "chauffeur.-",
que ficaram feridos, ainda que levemente.

Foi chamada a Assistência, não tendo, po-
rem, os feridos sc sujeitado a curativos. Apc-
nas recebeu soecorro o "cliauffeur", tal o seu
estado ele excitação nervosa, tanto que foi
precisa a intervenção elo medico ela policia,
para que não se suicidasse com uni revólver
com que estava armado.

-» «gfta>i>. t-
12LIXII. DE NOGUEIRA — Grande Depurativo

do Sangue
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Lima Barreto — Triste Fim de Poli-
ccirpó Quaresma

O Triste Fim do Pollcârpo Quaresma prova
, mais uma vez que o Sr. Lima Barreto é um
admirável romancista. O livro tem os molho-
res caraícristicós dos bons romances : suciln,

i de principio a fim, o maior interesse c. eleze-
iihíu.rigorosamcnle tipos, que n nossa iningi-
nafnO' evoca com inteira nitidez.

O aiiíòr lem, cntretiinlo, uma predileção,
que não é de louvar : :i tle jiór em cena per-

| sonajciis cpiiliccidos. Gosla do que os fraii-
cezes chamam o romance, "á elef", romance
cm epie é possível reconhecer quem ti escri-
tpr (piiz evocar. V. assim, niiiilas vezes, so
tem duvida si realmente, essa evocação, (pie
fazemos, vem dos méritos do autor ou de «pie
tTompletiinios as suas indicações com o nosso
próprio conhecimento.

No seu primeiro livro isso era ainda mais
sensível; Neste, a cotiza está menos vizivel,
mais atenuada. Hcsta, porém, ao romancista
a defeza dc que, pintiiiulo o meio cm que
vive, nele buscou os tipos de (Jtic precizava
para a sua ação. li a censura pode parecer
um elojio.

Mas ha no Sr. Lima Barreto um Inl inslin-
io do agressividade e dc caricatura que, tendo

Km todo cazo, ou o autorj copie 03 tipos do
seu livro dc figuras reais (ou, como c o me-
Ihor, os formo com observações diversas, co-
lliidas cm uns c outros, o /incontestável é queos seus personajens tem1'vida, impôem-s'e á
atenção,

O entrecho do ròmancèj é simples : .1 bis-
toria de mu patriota que faina apaixonadamen-
te o Br.izil. Ama-o, por ,'afssfcn dizer, integral-
niente. Só o que é iiokiío lhe parece bom.
Veste-se e alimenta-se eliy, produtos do jiuiz.Pouco a pouco, vai cxajprando suas tendeu-
cias nalivistas, a tal pontb eiue, embora velho,
rezolve aprender a locait viíilão — porque o
Violão c a modinha lhe., .pim-cem as formas

ela arte, nacional. Por fim.íiuiis genuínas
jthcga ao extremo e dirige \áni Congresso 11111:1
íetição para que torne o tifl.)i a Jingua oficial
t;n Drnzir.

i l)';it para a loucura falta\va pouco c esse•tontico ele truns|)oz. Mas (não se demorou
jnntito no Hospício, onde
iniento:

cpleve cm trata-

reconhecido alguns dos seus personajens, fi-
ca-se com a desconfiança dc que tombem os
outros devem ser copiados — e deformados •—-
ela realidade.

E\ por exemplo, o que sucede com um tipo
de funcionário bajulador, que ele põe em
rena. Esse funcionário começa adulando os
chefe:!, com os quais procura encontrar-se.
Depois, (punido os ministros fazem anos, ele
lhes recita uni soneto, sempre o mesmo, que
termina por esta %vtiriuvel fraze : "Salve,,
tres vezes salve !" i. Saído dc lã, pensou em finstnlar-so como

(A este respeito pode dizer-se que o 1 '•^"agricultor, num sitio distante! Foi 11I um agrl-
funcionário sempre linha algum mcrccimc..-} cultor fantazista, iu% gênero «los heróis ceie-
lo, porque, como os sonetos não dispensam1' hres de Flauhert: : 'Bouvard 

t-t Pécuchet. A
rimas c a palavra "Salve" é das que não tem politicajcm local uomeçava a persegui-lo,
Consounlej cm portüguCz, a tarefa não deix.i- quando rçbchtoit u revolta naval dc 1898 e
vu ele ser tlificll...) |, jgC-lle veio oferece:; os seus serviços ao mure-

Mais larelc o mesmo homenzinhp escrevei, ¦ l/hal Floriano. Vfm eliu, porém, tendo assisti-
um trabalho sobre os princípios científicos (!'¦; • *'" ,:l un,:l cena abominável, escreveu ao ma-
cpn.tabilielii.de publica e, para obter a suai rechttl, protcst.-Aido. Isso lhe valeu ser prezo
promoção :. diretor, andava, por fim, empe-' c o romance termina,'cm um:», espécie dc reti-
nliailo cm 11111 livro sobre o Tribunal ele Con-Í çència trajica, 'deixaudõ entrever que Policar-
taa Nos Paizes Aziáticos í-po Quaresma, fscrâ fuzilado.

nisso a caricatura dev A ação, qire é muito beira (Iczenvolvida,
perguntando: "Quei1 ' ' ¦¦-'

Schte-se tanto que
nlguciíi que se lê
será '.'" - - -

ha de'-,. A ação,
111V prende, d

1 ção «io 1
1 prii:dciv:i

leitor. Ha
í ulllinia pajina, o ulcíi

ulimcrozos pcrsòjlnjens i

Mel Estrclla, o melhor do abelhas, Co-
lombo, praça José Alencar.
«mm

acessórios, que eslão tratados com um gran-
dc vigor ele estilo.

Parece que, falando de um romance, «lo
ponto de vista literário, nada haveria a elizev
sobre fl justiça ou injustiça das opiniões do
ítulor acerca desta 011 daquclla figura bislo-
rica. O autor podia, por exemplo, ter posto
em cena um Floriano, como ele o imiijini:,

,'cpm todos os defeitos que lhe épiizesse ntri-
buir. Li.terariiimenlc, haveria apenas epie per-
guiilur si a essa figura, embora falsa, dera
toda a vida.

Alas o Sr. Lima Barreto sc esquece ás vc-
zcs que eslá fazendo um romance e abre
parentezis para discutir'. E' como si um dra-
ínaturgo surjisse, de repente, no palco, atra-
pnlhântlo a rcprczentaçâo, para nos dizer jiot-
(liie dera tais ou quais qualidades aos seus
personajens.

Em ccrlo ponlo, por exemplo, o ronianch-
ta escreve : "li' curiosa esta cotiza das adnii-
11 i si rações militares: as comissões são me-
rccimcíito, mas só sc as d; (sic) aos prole-
jidos."

O comentário é talvez justo, caberia muito
bem cm um artigo tle jornal, poderia ainda
ser admitido, si fosse algum dos persona-
jens do romance que o formulasse. Mas
quem o formula é o próprio autor, por con-
ta própria. Forçozo é convir que, nesses ter-
mos, não vem muito n propósito.

Do mesmo modo, não satisfeito de pôr em
cena o marechal Floriano de um modo noto-
rinmento injusto, o autor interrompe a ação
elo livro para tlisenlir-lho a personalidade.
Faz para isso comparações históricas e ex-
plica; á sua maneira, porque o marechal quizconservar-se 110 cargo : porque precizava
deszipotccar duas fazendas que possuía I

Ai escreve mesmo estatuo esuantoza : "A

Buy Barfeesa
Medeiros e Albuquerque e

Olavo Bilac
tiV As ideas cxplcndieliis pela palavra e pela

penna dos tres vultos cujos nomes encimam
estas linhas, sobre a necessidade ela regenera-
ção social, iilcvantaiiieiito do iiinoc pátrio c as
dolorosas conseqüências ele uma guerra, tcl-
íis-a o publico exemplificadas em scciins da
mais flagrante verdade, no drama cm um pro-
logo o cinco actos, sob o titulo

DEFESA NACIONAL 
'¦ '¦}]-: ¦

Invasão dos listados Unidos da America do
Norte

que V
CINE-TI1EATRO PARISIENSE

fará cxhibir amanhã, 2 do corrente.- 
O assumplo da áctiiiilidaelc, que tanto com-

move os povos, c que vem preocenpáudo os
pensadores elo mundo inteiro, encontrou nos
tres festejados patrícios os interpretes segu-
ros e sinceros que souberam dizer ao povo
verdade tal qual clln é,

A extraordinária peça que amanhã encela asun
carreira, que deve ser brilhante, tlada á sua
iudescriplivel riqueza e exeepcioi.nlidadc ele
execução, é, portanto, a corporificação cios vu-
licinios ele Olavo Bilac c Medeiros e Albuqucr-
que, como dos quadros emocionantes traçados
pelo grande brasileiro.

A notável ctuncideuicin que vincula o film
ciiiemiitogriiphicV<4g .idé.is dos referidos ho-
nicns públicos signiTl^tpie o thema do dra-
ma é uma doutrina digna du attenção da col-
leetivielade social elo p"'í.

Vinte e «itiatro bolas mais de espera, e os
conceitos que ithi ficam serão consultados!

A descripção ela peça, cm folhetos illiistr.i-
dos com capa cm triclironiia, está á disposição
do publico, gratuitamente, no

PARISIENSE

e outro...
li

Quasi uma tragédia
Fora o ciúme. Eslava sendo enganado pel\

anui 11 lc, com quem muito gastava. File é ne-.
gociaiite 110 Mercado Novo e cila mora na ni4
dos Arcos.

O negociante tomou então uma vingança,'
Applicaria uma surra 110 preferido, para isso
peitando esta noite uni negro alto e músculo-
so, carregador do mercado. O ameaçado sou-
bc ela cousa, porém, e. queixou-se á policia,
que prendeu o negociante c o negro, quandoiam levar a cffeito a aggressão.

Maelame, que vivia muritalniente com o ne-j
goeianle, foi chamada lambem á delegacia d.»
I'J" districto, nada negando c ainda adean-
laudo que. :

—- Supportava apenas o negociante. Elle;
era rico.,.

Houve uma scena de comedia na delcgaci.f
mas tudo ficou cm paz...

ProscguiiulD nus diligencias sobre o conto
do vigário dc que foram victimas os dous ir-
mãos João e José Rodrigues Pires, nego-
ciuntes fio Hitddock Lobo, por parlo dc
José Vasqucs, que também foi illudielo por
outros, num negocio do anilinas, como _hou-
tem noticiámos, foi preso pelo agente 2", elo
7» districto, um elos cúmplices do negocio, o
hcspanhol Santiago Pcrcz. O dinheiro, SUOS,
que os dous irmãos deram pelas nnilinas, fi-
co.i com uni marinheiro da embarcação onde
cí.tivérnm e f!ue ainda não foi preso.

hipoteca do Brejão e do Duarte foi o seu na-
riz de Cleopatrá... "

Huinildcnicnlc confesso que não entendo
bem o que o autor quiz dizer. Há, sobre o
nariz dc Clcópalra unia fraze celebre, de Pas-
cal, Mas ela não tem a menor aplicação1 ao
cazo. Si desejava fazer uma iiluzão literária
clássica, talvez o Sr. Lima Barreto podesse
escrever que essa hipoteca fora o calcanhar
ele Aquiles, o ponto fraco do Marechal. Mas
ainda isso não se afigura dc unia propriedade
admirável de expressão,

O autor escreve sobre, o marechal Floriano
achándò-o um tipo acabado ele indolência é
preguiça'. E* um cumulo I Seria talvez mais
justo alguém (pie o achasse louro e tle olhos
azuis, cllc que era moreno e ele cabelos bem
pretos.

Floriano, preguiçozo I Preguiçoso, o homem
que durante mais ele oito incises concentrou
cm suas mãos toda a administração nacional-- e concentrou, vendo e examinando tudo,
hiinuciozamcntc, papel por papel 1

Ora, é exatamente da época cm epie ele fazia
isso que fala o autor.

Pode-se discutir si Floriano era ou não
um homem superior; pode-se, c aliás com in-
leii-a razão, reconhecer que, pela sua falta dc
instrução, ele não tinha largas idéias gerais;lc uma injustiça que chega no absurdo

o preguiçozo. O que ele tinha era oás exterioridades, a tudo o que con-il etiqueta. Vestido cazeiramente, comslcixo de sertanejo, trabalhava horas en fio, passando noites cm claro Fezisso durante mezes. Mas ejuc não o forças-sem a ...cnvc.rgar um uniforme solene e virdar audiências, prejsidjr a festas, figurai-, exi-Ul.r-se... I.s.^.-j lhe era insuportável.
O autor de» T.-wX« Fim do Policarpo. Qua*

"São Leraço"-
hrimlc?. LOPES SA' A COMP.

Cigarros populares, da
fumo - Itio Novo, para
-Otl réií, com valiosos

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

Os vôos da manha de hoje no
Campo dos Affonsos

Itealisarám-se hoje, pela mainhã, novffV
provas, ele aviação, no campo dos Affonsos.A s 8 horas, quando foram iniciados o*vôos, ja sc achavam nos "hungars" os di-reetores elo Ac. C. B., sócios c grande nu-mero de pessoas.
«,í} P.1''"'6'1'0 aviSo a »"bir foi o h:plancHcnrt 1-nrmnn", de 80 II.P„ pilotado pelotenente Bento Bibeiro, que se conservou noar durante seis minutos.

Darioli, pilotando um monoplano "Mo-
rane Saulnier", do 100 H.P., elcvou-sc, emseguida, a grande altura, cffcctuando umbellissi.no "vol 

plane" sobre o aerodromo.As 10 horas terminaram ns provas.

'{-,

Elixir de Nogueira — Para moléstias da peUe
mo**

mas e
chama-
horror
stiluia
lim dc
horas

Dr. Pimenta de Mello- -R0uuar4°;
n. 5, ás 3 horas. - Itesid. Àtfonsp Penna n. 49.

resma pinta-o no Itamaraty, falando com as-*
pirantcs, que lhe batiuin familiarmente no
homhro.

li' um exajéro. O que se via era o contra-
no : o Marechal c que acolhia todos esse»rapazes, quando o procuravam, com uma afa-
bilidade simples c chã, tuivez excessiva, qu»não respeitava pragmática nenhuma. Ai as
cmfim, desde que o Sr. Lima Barreto, ea
vez de fazer considerações administrativas e
polilicas, descreve, cenas — o que so pode pe-dir, mesmo quando as faça historicamente fnl-
sas, 6 que sejam bem descritas. E isso acon-tece sempre 1.0 livro do Sr. Lima Baríeto.

Ha no volume nutnerozissimas incorreções
tle linguajem. Hlc escreve, por exemplo, de
Pohcnrpo Quaresma, quando não ponde as-
sentar praça : "Impossibilitado 

dc evoluir-
se sob os bordados elo exercito..." Diz de um
velho italiano enriquecido : "amando estar
sentado em chinelas..." Põe ainela em outro
lugar : "quazi não respondia As perguntas e
si as respondia..." Filiando dn forma de bar-
ba mic os francezes chamam "favoris" e nós"suissus", ele só as designa com a extrauha
tradução dc "favoritos". 

|Mas tudo isso são imperfeições relativa-
mente .secundarias, ltclativamcntc — porqueo autor do Triste Fim «le Policarpo Quaresmatem todos os merecimentos que não se podcir*adquirir ainda com a maior das aplicações
tem talento, tem vigor de pena, evoca pessoasc^paizajcns com uma nitidez extraordinária,
li' na mais rigoroza acepção do termo mq,
excelente romancista; Mas tendo o que nãose aprende, falta-lhe o que lliò será fácil tia,
aprender : um pouco mais dc correção dc lin»i
guxijçm.;

Medeiros e Albuduevquf.
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Âs festas de amanha vão
revestir-se de muito brilho

«•,"S^*^'\*-"W"N f\éf^ * ^.\ .- .,-V.» • t ¦ -"N^"V -l^V^N^^V-*^

õ praijpaiMtna rio que haverá

K

Va? ler ,,m 1'i'ilhn excepcional a fc-.ln du
•rv.inçn, que so rcnlliiirn amanha por lul»
cjstlva do Pnlvonnlo .Io Menores;

Ortfihlsiidii em menos de t Mo dias -- o
Au.' vale bem por um altejia.lo do aeiiv.-

pSlade d,« (ini|»> do Konlior.it que m» cneiirra»
,;m. da sita reallsaçlio — n feda de oinnnliíi
liiarvaríi um ucoutccJmcnla uo mundo inl.n.-
li rarii..-a.-

, o progrnmmn das resloa «!• o seguinte:
,. inversões gmluttns t' 

i — .lardi.n Zoológico: estará nbcrln du)
ranle todo o dia, sendo franca a onlradlí
para as creançns.

li - Malson Moderno: diversões, c.iin rn-
traila franca para as crcnnçus: roda, espo-

Lição de firas, banda:» (Io musico, diversos
brinquedos e dlslrit-uição do doces e bis-
coutos. A entrada será franqueada a pari.»'
das 13 horas.

IU — Passeio Publico: será franqueado
ís irreanças ás 13 hora,. No thcalrlnho será
rciireseniada a "Gato, bòrrulheirn" pelai
rreanças do .Inrdlm da Infância dn praça .li
liepublic.i. Guignol. Distribuição cie docos

« hiscouUu. Dlvcrslw bandas de musica to»
«•nrilo nesse jardim.

IV -- (K cinema:! Veiius, A rua S. Chi-i-
1 -lovão, e lladdoclc Lobo, dertio cm Iodar, ns

suas sessões curadas gratuitas para as
rreanças. .

. - • Div.irsocs cm beneficio dn obra iV.
'Patronato de Menoics :

I — Theatro S. José, "matinéc".-
i| _ Cinemas Odcon, dns 21 úr; 22 hora--;

ipntlií, Hi ói 17: ("lae-Palnis, 15 ás 18; Ave-
Ilida. !K :'.'• I'.»: ideal.

III — "I-Volba!'.' ni> campo d.> Fli.mi-
lictisc. Campeonato entro ns "Icnnu" ínfiin-
lis dor. diversos clubs de "íonlhall" dcst.-l
capital. ii Patronato do Menores c o Cii'-
«Itiliiho >l-> "Tico-Tico" nfferecem taças aos
vencedores. O campeonato terá inicio ái li
horas,

IV — N'n Thealro Municipal; A noilç, es-
bv.i da senhorito Cnrincn I ydia, reverteu-
«in tiú "]' do produeto- dos bi hetés para as
rreanças pobres.
SI-SSÃO CIVICA NO THEATllO MUNICIPAL

ii progrãm.ma da sessão quc s.. rculiso rã
í; i,, horas, no Municipal, á qual compare-
ecrão o Kxmu. Sr. presidente da ltepuhli.a
c altas autoridades, é o seguinte: n) ulln-

rtlçílCfi pelos Hr
Plulwiro: p.u
Quelrox o Dr.
limos Nacional,
sarlnlm, pelas

¦:.- Plfitò «Ia Itocha c llniilinol«¦ias por Mui.', Albcrlo uri
Goulart .VAndrade; lu hy«
ii» r.i miei ra, Tempo c- Pfts»

menina i «la-; escolas muiiicl»

A GUERRA

pnes, em numero du mil; e) distribuição do
prêmio-, conferidos pelo Piilrnni.lo ús ..lu-
ninai mais uppllcnd.tsi d) concurso do h.l-
Iczn infantil, com ricos premira,Para a sessão foiam expodldos eoiivlles,
A festa é cívica o, poriam», :ino remunerada,

PAllADA INFANTIL
Tomam parlo n-„ seguintes eollogloB. Mili-

lar, Pedro II. Escola Proniunllõrin, Escola
do.-. Abandonados o Pln Aiueiicnno, Desfila-
rfin cn continência ao pres-deute «la Itepu-
bllea, quo cl.-.rá As 15 horas no Municipal.
Ai meninas das escola; nr.inlelpncs espargi»
rãn flore-, «obre «S» balalliúcn Infantis.

Foram designadas, pela directoria do Pa-
Ironnlo d.< Menores, ns seguintes conimis-
s.us, que tomarão a seu cargo a dirccção
dns festejo» j»is seguintea Incucs:

Passeio Publico — As dlrccloras: Mme-!.
Plncidn Barbosa o Alberto dn Cunha o Ml Io.
Vera Alvos Barbosa; nuxilindis por: Mmcs,
Abreu I'Iallio, Caldas Vinhna, Souza «• 811-
v.-i <¦ Alherlo BeUpi Paes l.ent.. e Mllc. S.>lü-
In Oliveira, u S-s. Drs. Villoiiilr d.> Amaral,
Dento do llnrros Plmentcl, Francisco Ccsn-
lio Alvim, (>il Dlnlz Goulart, Plácido liar-
hnnn e Prudente de Moraes.

Malson Moderno — As directoras: Mmcs.
Nahuco de Abreu e Eugênio de Barros, nv.-
xillndns por: Mme. Ilurlnmnqui c Mllc-. N'a-
hui-o de Abreu, Kugcuio de liarros, Alves de
.Souza o M,vr>.ãm Cordeiro, p Sr-,. Drs; l!d-
giird Costa, _ Alfredo linlthnznr dn Silveira.
Salvador Fròcs, Ovidio llomciro e Eugênio
dc Hnrros."l-ooíbí.n" — As directoras: Mines, liei-
lor Cordeiro, Souza l.eá... cnndessn de Pn?a-
iinguii c Mllc. Slella Wllsori .utxlliltilnr. iior:
.Mmcs, Cnslrn e Silva c Teixeira l.ima, e
Srs. Drs. Moraes Sarmento,
conde de Paranaguá, Jnynic d
c- Mario Pollo.

_-Th"eatro .Municipal — Todas ns comini-.-
soes pnrciaçs, c mais ns seguintes: barone-
r.a Flislario llarhnsa, Mines, Antônio Azere-
dn, Franltlin Sampaio, Heloísa Figueiredo.
Adclina Lopes Vieira, Fajardo, Charca i'J-
ria o 1-uiz Guimarães Filho.

»

Fundou-se hofe o Centro
Nacional dos Empregados

em Escripíorio
Na sede da Liga do Conuncrcio reuniram-

st, á tardo, os empregados em oscriptoi-iosj
jura n fundação de unia sociedade dc classe.

] iniciados os trabalhos, depois de constituída
a mesa directorá, o que. foi feito com difflcúl-

.dade, em vista ele todos ns convidado:; haverem
:i irso se recusado, foi lida a aeta. O Sr. ISIy-

¦ «lio Nunes falou, prol estando contra o facto
j!e havei- o presidente declarado fundado o
dentro Nacional dor. Empregados em Escriplo-
rio. Não concordava que sv considerasse, eom
meia dúzia de reuniões, muito intimas, sem

.estatutos c sem mais formalidades o Centro.
I- meio pratico seria convocar unia grande rcu-
|'.i:íu da classe; os que estavam presentes, tres

|..ii quatro dúzias não representavam :i classe,
.embora animados dos melhores intuitos. He-
.feriu-se ao programma divulgado, tnxaiido-o
ii.' pretenciosn e vasio.'¦ Rcspondcú-lhe o presidente, declarando la-

.iiientar que o orador só falasse depois de ap-
lirovndti u nela razão ).or «pie a» suas colisi-
ileraçõcs não tinham mais cabimento.' Falaram ainda os Srs. .loão liaptista dei Cos-

j!it Pinto, conlraditandp o Sr. Elydiò, que fa-
ilou novamente, repisnndo os scm.s nrgtuncii'-
Ios.

ii Sr. Francisco A, de. Lacerda aventou que,a asscmbléa se pronunciasse sobre o que foi
feito pela assistência. Apenas, o Sr. Elydio e
irnis dons outros assistentes volarnm contra,
i(lirando-sc.

Em seguida foi fixado o numero ele cinco
membros para a commissão de estatutos e
sele para a directoria provisória e bem assim
per proposta do Sr. Ueliniro de Almeida, foi
approvada a constituição de uma comniissão
do ^propaganda de cinco membros.

Feita a eleição, foi constatado o seguinte
resultado:

Directoria — Presidente, Francisco A. dcLacerda; vice-presidente., Antônio Coelho Oli-
Ivt-ira; Io secretario, .José Jlodrigucs úq Amo-¦nni; 2o secretario, Iteynaido lloeha; l" Ihesoii-
irc.ro, Arthur Harhósa Filho'; '1" Ihesoiir
iihdio da Silva liamalho; procurador,reriiandes.

I ('binmissuo do cstolulos •— Antônio .T. Mi-rnncln Junior, João Haptistn da Costa Brito,'.'varo di Lhmos Pereira, Arlhur .losé dc Saiii-
> o Antônio .Itistino Peí.-eirn.
comniissão dc propaganda até á hora de
rrannos a presenle noticia não havia sido

UITIMAS NOTAS DAS FESTAS
DA PENHA

Os feridos—Os presos—As
barracas—Os romeiros

¦ ¦ <ui> i

L revolução m
Grécia

Consílíuitisoo uoverno '
provisório oni Crola
l»ARIS, 1 (A NOITE) Pdde-se cüii»

siderar liitiniphante o movimento revo-
lucioncrio na Grécia.

Nn ilhu de Crei;i, ficou lionlcm conslí-
(tiido o Governo Provisório Nacional,
num comício motulro cm qne iomaram'parle mtiis de 50.000 pessoas, tia sua
maioria homens cm cdatlè militar e .quecrrnparcctiraiu armados.

Depois de terem sido lidos tdvyvam-
mas patrióticos do Sr. Venizelos e do
contra-alrnirantc Condouriotis, o povo dc
Crcla acclamoti a constituição do Govcr-
rio Provisório, que lera* l're:> membros,
com poderes (iictatoriaes até a norma-
liriiição da vida nacional.

Cs tres membros do Governo Pro-
visorios são os Srs. Venixelos, c contra-
flimiranlo Condouriotis e um terceiro,
que estes ilntis tGtn poderes para no-
mear. Acrcdilr.-.ne quc será escolhido pa-ra aquelle cargo o .'{eneral Simirkakis,
quc faz parie cio Comitê de Defesa Na-
ciciial, instállado cm Salonica.

Nn ordem do dia approvada no co
micio "
ç
na política externa, unindo-se ás nações
da «Entenle» c declarando guerra iiiime-
diatamenie á Bulgária.

Estas resoluções íorain communicadas
aos «'comitês:) dc Deiesa Nacional de Sa-
Icnica e das ili.ar, de Mylilene c dc
Chies, quc a ellas adheriram.

Dos 2.5C0 homens do regimenio de
infantaria que fazia parte da guarniçãode Herakleion, Crcla, apenas 25 ofíiciaes
e 19 soldados se conservaram fieis ao

VascoticoHos\rcl Cons':iI,t!n0- °« «"''"os revoltaram-
se e adheriram ao movimenio naciona-
lisí?. Parte desses soldados já embar-
caram na bahia Suda c dirigiram-se paraa ?«lacedonia, afim dc combater os bul-
gaios.

Todo o corpo de aviação grego adhe-
riu egualmente á revoluãço.

Egualinente adheriu ao movimento re-
velucionario ouiro conira-íorpedeiro quese juntou Jogo :í esquadra ailiada, quese encontra em Salonica

..o n„ vivi ii hu «lia upp.uvuuil no co-nicio de honterii, foram dados plenos:oderes no Governo Provisório, para agir

A chegada triumpliante
de Olavo Bilac a Porto

Alegre
PORTO ALI-X.nK, 1 (Ai A.)' h Hoje, Ai I

linras, partiu no encontro do jinquolo "Merco
llOS1' cm qne viajava o poeta Sr. Olavo lilluc,
0 relii.cud»!' ".lullo de Claiillllios", cedido peln
governo «Io listado, levando o liilendenti-, o
Conselho .Municipal, os renrcscntanles do go<liernl Salvador Piuliclro Machado o «Io Dr.
liorties «Io Mviliiii-uk, «.» iijiidanlos «lu ordens
dcsles, bem coino os coniiiifludantcs da re-
glno mltllnr o du Ul' brigada, represenlanlcs
da JmpiviiMi a mitorldadeH civis e- inllllnrcs,
.Saiu lai.iheiu umn esquadrilha dc "glgs",

N.-i altura das Feirar, lirauras pasgaram to-
dos par., bordo .!., paquete. ".Mercedes", onde
loram trocadas oa prlnieiras saudações,

A's 11 liorns, oiíi ponto, ., "Mercedes'' atra-
cava oo caos, unde o Tiro n. •!, or nlunmos «Io
Colleglo .Militar e do (iymnásio .lullo de Cus-
lllhos, além de uma cnormo iiiuliid.in, aguar-
davam n Sr. Olavo líilac, quc foi recebido com
prolongadas pnlmao ò coberto de flores pelassenhoras o senhorltas cpie ali lambem sc acha-
Víim.

Formou-se depois um longo preslilo que o
ncompnnhon ::.> Orande Hotel, tocando iiu.au-
Io o trajécto q.inlr.i bandas du musica.

O Sr. Olavo Uilue, assomando n nina das ja-ncllas do bolei, pronunciou um vibrante (lis-
curso, no qual leve n seguinte phrase: "De
longe, o llio Grando é bom <• forte, dc perto c
mais forlo c melhor", sendo mitlllsslmò ac-
clniundo.

d Tiro n, t canlnu depois o seu hvmnn, quefoi coberto de applnunos, c- cm seguida as for-
ças do Tiro u du Gyinnnsio desfllnrnni. dando
vivas ao poeta,

Prometia revcslir-oe de excepcional brilhan-
lismo a reespção que leri logar, á tarde, nu
Conselho Municipal,

Devido no forte mar, «la esquadrilha do
glgs , quo fora ao encontro do Sr. Olavo

Uilne, naufragou um, pertencente no Club de
Uegotns Almirante Barroso. Outro "glg" do
(Iromio Almirante Tnmnnelniá fazia esforços
para salvar os seus camaradas, nada consc-
guindo devido á inipctudsldndo das flgtias c
dos ventos.

O rebocador «Júlio de Caslilhos", avistando
essa scena, foi em socçorro dos náufragos,
conseguindo salvar quatro; ó quinto tripolnii-
te, quc .-ra <> timoneiro, não foi encontrado,
suppoiido-sc que lenha perecido, pois estava
de capa de borracha;

O facto causou grande pozar, N'.> local cs-
tão outros barcos para descobrir U de lado
O infeliz tripulante sucumbiu,
———— »—as>. i.

¦ 1 lll 11 -

toffijs "5-1»»

-WI'.M&S1Ii.i>Ii f.-ir-V»•

Corridas
No Deihy-Cluli f

Muito concorridas o animadas cllvernm ,is
oorrldn» de hoje, no Dirhy Cltih, cujo rvsul»
lado f..l o.iieguliile:

l* pare» — 1,1500 metros — Correram! ri-
tnuguolras .L. Arayn), llorodós (O. llmitl-
nho.l, Dyjian.lte (A, Alnnso), F .liüi.n-.i (Tm-
lorolil) c ICspnlela (l>. Va/.,i.

Venceu l-Ispoleluj CHI -' J»>-Ht»inlli*t (lll ,'l'
Pllniiguolrns.j -í-te.»i-Wtv

Tempo JO.l'.- OiMÂÜ^k
1'onles, .'.IT.n.l; duplas, -ilOj.lOO. ¦í^*^^-
Falou ua ponta Pltaiigutlras, «pie l.igo a

cedeu n lístlíliaÇO. Kste tirinnu-si- na pont.',
soguido (Io Pll.inguclrar, com :. qual so juu-
lati DynnmitCj cm luta. No final da rccla do
rio Uspololn neeionoii, enllncniido-so em sa»
g.indo logar, para hntei' lÍJlllhuço .... posto (Ia
milha v- vencer, com hastento esforço, por
pallcia, «lc Dynumlte, quo foi scguiula, Pi-
laiigue-iras foi terceira a corpo o meio.

ü* parco ••- 1*500 metros . •• Correram:
Imago i.F. Uorroso), Plstachlo (Mnrcelilno),
Guerreiro íl). Ferreira;, Palmeira (.11. Cruz...
Mnjeslic (lí; Ho.lriguez) c liucnos Aires (Lc
Lc Menor),

Voiiecu linage; cm 2' Majcslie, em ÍI' lltic-
nos Aires*! ... •

Tempo !>rr. •¦ m&fà
Poules, 029200; duplas, '.'7iíl0il.-
Gitcrreiro pulou nn ponta; seguido de Ma»

jcslie «• Iluenos Aires. J,'á rela d<> Itaini.ra-
ty, Plstachlo balou Iluenos AIrea «¦ no final
da d., rio Majqstic dominou GuerreirOí no
mesmo tempo cjuo linage avançava forte»
mente. 3s'o meii) cia recto do chegada linage
dominou Majcstlc, para vencer fácil por dous
corpos. Mnjcstlu foi segundo por meio corpo
de ltucnos Aires, terceiro,

¦'!'' parco — 3.000 metros^— Correram : l!-.'l-
Angcviiie (L. Araya), Dinnéa .1). 1'crrcl»

A QUESTÃO .'AHAX.V-S.WTA CATIÍAIlI N'A

M

fes-

ire.ro,
Arlhur

Animadas c em ordem continuaram a
Ias da Penha, alé ás 18 horas,

.'i Assistência soecorreu as seguintes pes-
r.rar.: .Maria Fernandes, moradora á rua Ala-
i-hado de Asm?, victima de uma vertigem'; c
Miignrd Faria, emjiregndo do conunerei» e re-
si.lõiíle :'i ladeira Guararapes, o qual «lestron-
cou um pulso.

A polieia prendeu mais tres pnnguislas.
Na Pcnlin fiinccipiinm -lí! barrai-as, sendo

2) grande:; e 2.'l pequenas Houve licença para'ii I vendedorí¦•:. ambulantes.
A Leopoldiiii. vendeu para o arraial, até ás

IV horas, 7.100 passagens.

A's 13 horas a policia prendeu o tcnenle da
Guarda .Nacional Henrique de .Mello c os dous
meios do Tiro 7, Arlhur lloeha c Silva e An-
lonio do Oliveira I-Tlho, listes, que proiho-
viam desore!'eiis, foram escoltados por outro.;
sócios daquelle Tiro, e mandados á presença
da autoridade superior competente, Quanto
ao tenente Henrique de Mello, aehava-so esle
official eom o anilho exacerbado, por isso que
provocava quantos pobres mortaes sc perniit-
ti: m olhar a sua figura...

-»'D»Ml— '¦

A nova campanha sub-marüta
que devia ser iniciada hoje

PARIS, 1 ftlavas) — Os jornaes) — ()-> jornaes desta e-npl-
tal fazem varias apreciações sobre :i nova
c.inpanlia submarina, cujo inicio os allemães
r.i.ui nciaram para boje, com a declaração de que
lhe dariam maior amplitude do que ale
agora.

O "Malin" considera a ameaça como uma
manobra ou "chnhtoge", para obter a media-
ção do presidente Wilson, (pia.ido n Allemã-
nha sente os effeilos dn superioridade dos ai-
liados: e o "Petit Parisieíi", j.or seu turno,
acha que o gabinete de. Jierlim, prevendo a
elcrrotu, proenru um novo inimigo na Ameri-
co, afim de attenuor a gravidade du liunii-
lhação.

Ferve a politica em Fri-
burgo

Um protesto
Fríburgo o seguinte fole

Vds façanhas do fams-
mê chefe de bandidos

Antônio Do
IJ5LLO IIOinzO.NTF, 1 (A NOITF.) — O cc-
re haiidido Antônio Dó, rei do São Francis-
cujo vaile médio domina, após os ucoíiteci-
.tos de 1 i'3,4, no nmnieipio de São Fran-

:o. acossada pela policia; fugiu para o Esta-'e: Goyaz im julho ul limo. A policia daqui
iíjc de.sse facto c. logo se entendeu eom a po-
a goyana, r.fim de capturarem o bandido.

.,,'uiu então desta capital um official, ncòin-
aliado de parte do uma escolta, com dcsl'-

: ao município de Parncatu', visinho elo de
írmosn, onde se dizia achar foragido Anto--, Dó. liste, cifiqunn.tò a polieia agia para u

i prisão, assaltou a fazenda Pernambuco,
ipriedade c.e 1). Maria llita, ligando-se
nbcni ao grupo político de Formosa, con-
,-io ao do tenente Itnsilio Souza, a epiem Dó
.ineumhido de matar, ganhando por esse
ne a qunujln ele vinte contos.

ílri Forniosn foi assassinado por gcnlc de
çfnio i)ó i- ex-ineiriiiho da comarca de Pii-
ti.', Joaquim Silva.

Piccebcmns
grainma :"Acabo ilo tclcgrnpliar ao presidenle do
Supremo Tribunal, ao reiátor do accordão
e ao juiz seccional, prot-.stindo contra o
Oclo do governo da rcmcss.i dc grande, con-
tifigeiite de. força c ela presença aqui do dc-
legado auxiliai-, impedindò-mo de exercer
livremente as funeções iiitiiiu-ipr.os, garanti-
das cm lermos claros da sei.'cnçn. A Prefei-
tiirn, creada . jmslerio.-nici.t... á decisão (io
Supremo, com o intuito de Inalar ejí effcitiis
elo "habeas-corpus", i.islullniwj^inima - casa
particular, fazendo seus -juiií^gados ou seus.
serviços acompanhados rts noMciaes. Fstáo
coagidos meus si.bordina4-A., •— Galdiuo
Filho, presidente da wa.iftjSV.-i,

——  ¦ i -«aK fcw c* —«—*— m
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Que haverá em Matto-
Grosso?

UMA SERIE DE BOATOS.

Diz-nos o Sr. Cosia Kefjo
que

fflorrer.M_eDil)riagaáa...

! Morrerei.
alio do "ctagérc"

Joaquim
ni.pareeia.

da
Iv.i

Fri
Si

I

UM tSUiCIDIO»
| - Ji horas! O ingrnlo não vem. Já não
I tou n noite que .'.assei -ó, ehora.uio

ausência. Ingrato
•catriz chorava. No

...são onde mora, á rua
'V 71, uma garrafa branca

Vtity.
Uentriz cpnnhou-a. Abriu-a. Dentro, jtt.

I u ura pouco de còcaina. Sacudiu. Deilou-
[. Lavou a garrafa :i boca c foi bebendo,
I - jifot-r:-.-... embriagada...',''..-am-n':i ns companheiras ar.si.n. Cha-

;ram a Assistência. Aminònea, ninitn a.in-
ii ea, tomou « Jlcatriz Corrêa. Voltou a

Fm outro logar noticiamos cm que pé
csiá o accordo sobre a intervenção cm Ala-
goas. Pfocuíúmori os Ires deputados contra-
rios no Sr. Accioly e lhes pedimos irifcr-
.nações a esse respeito. Todos se mostraram
reservados. Narrámos-lhes o eme sabiainps.
Files não confirmaram nem negaram. Dos
outros tres apenas um conseguimos encõu-
trai- por um mero acaso.

Acabava clle de sair de tuna agencia dc
mensageiro. Sobre a mesa citava unia car-
t:i endereçada ao Sr. Antônio (iarlos. Pouco
adeante abordámos o deputado alagoano.

Dlsâemos-lhe o que querianios o o que sn-
b'ainos com relação ao caso dc Alagoas.

O Sr. Costa Rego não quevia falar, mas,
deante dn nossa insistência c com ares de
quem queria livrar-se lie uni importuno, dc-
clnrou:

— Pois bem. Pôde dizer quc o accordo
já está feito. Não esse de que acaha de me
falar, mas um outro, liste foi traindo entro
nós, o Dr. Antônio Carlos o o Dr. Weneci-
lúo liraz. Ii só o que posso dizer.

li nada mais disse, nem' lhe foi pergun-
tado,..

Indagando do Sr. Antônio Carlos, a quem
cõmmuriicáinos a informação a nós fornecida
pelo Sr. Costa Pego, do que. havia de verdade
a tal respeito, clle nos disse apenas:

—O Costa Hego já respondeu ú sua pergun-
ta. File é um interesado,

—Quaes são as bases, doutor? indagámos;
—Nada mais lhe posso dizer, respondei.

As iníoprnaaSas do Si*, üze-
E-ecSo

Desde (pie os Tclcgraphos cessaram dc fun-
ccionar em Matto Grosso que os boatos de
graves acontecimentos naquelle listado cir-
criam com insistência;.

Hoje, principalmente, elles se. acechlua-
l-ani e havia até quem líffirmasse que, os
deputados i.':.llo-gro.-senses haviam ' renun-
cinde) os niiiiidaUos. Não havia, porém, noti-
eíüii positiva;;.

Proetiránios á tarde o Sr. senador Anto-
nin Azeredo, afim de pedirmos informações.

Demos conhecimento oó representante de
Malto Grosso dos boatos que circularam c
S. lix. nos respondeu:

— Não duvido que elles tenham algum fun-
elamentó, pois acabo dc receber o seguinte te-
Icgrammn: "Tres Lagoas. 110, ás 1(1 horas •—
Senador Azeredo, 11 jp — Affirriuimos a V. K>:.
eslfir o Tolegrapho chi poder ele Pedro Ceieisti-
nu, eiii virtuilc de no léxto do télcgràinma
Irãiismiltldo hontem a seus correligionários
e!;i.q'ui' haver es seguintes termos: "Deputados
i em. i.ei ara in. Saudações".

Tenha eerlçzu, aee.resecntou o senador Aze-
Jg j redo, que os partidário:; de Pedro Celestino

atacaram e se apossaram ela estação de Ge-
nevosò Ponee. Sei também que o agente dc
Aquiduua.ia deu seiencin á repartição dos te-
Icgrnriimas transiuitüdos de Cu.vnbá, cpie não
são nada Iríiuqúillisndorcs.tDennte de ludo
ir.-so não posso achar o boato destituído de
fundamento, porque uma violência por parle
dò governo não me admira. Demais a força
federal que hí está compõe-se de uiis quatro-
eciitós homens; Os nossos adversário:) dispõem
dc l.CiOO ou 2.000 lionien-.;. Não duvido que o
presidente Caetano lenha praticado mais este
iiifeii.tado: obrigar os deputados a renunciar.
Mas essa "truc", si for verdadeiro, não surti-
rti cffeito, pais sendo a renuíiein feita sob
cbacção, não tem valor algum. Como vè, não
duvido que. esses boatos tenham fundamento.
Deante de uma situação anormal, quando se
pi-rilica toda «. sorte de violências, tudo é.
ai.ieditavel.

 * -«tfOSBw I ¦ ¦- ¦
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ia, comlincorilrámp-nos ú tarde. na'Avcni<:
n Sr. genial Alberto de. Abreu, depíilado l'e
dc-riil pelo Paraná. Pedimdsáqiielle parla-n enlar, que é conhecido em todo o listado, :i
mü: opinião sobre o accordo.

-— Pôde escrever --• disse-nos o Sr. general
Abreu — que como bom paranaense, stui eoii-
Ira; radicalmente contra qualquer accordo
[.ara resolver a questão de limites.

Acha o accordo inviável '.' — pergunta-mos.
Mas o Sr. general Abreu repeliu:Escreva o que lhe estou dizendo...-
CUltlTYUA, 30 (retardado) (A NOITIi) —

A opinião publica é contraria aos lermos do ac-
cordo feito para a solução do caso ele limites
enirc este. Estado c Santa Catharinn, pois sc
aeredita que clle esbulha o Paraná. Houve já
hoje um "mceting". O Dr. Corrêa llefreiliis
annuneiura «pie. falaroia, mas se esqueceu da
hora do "nureting", na fôrma do costume.

(i "Conuiioicio do Paraná" e "A Tribuna"
romperão contra o accordo.

A agitação entre os
pilotos

«â aoêria Jiilãa

ii::l

¦ "Resaea"..
12? ilisirielo

. formidável...
soube da "..iiicidio".

1
Quiz morrer, esta tarde, a aciriz .Tuliq Vi-' residente á ma do Lavradto n. 107. Para

levar ;. cffeito tão trágica resolução, a desgos-
tosa ingeriu uma grainma de oXyanurelo dc
mercúrio a eliloridrato de amonnia.

A's líi noras, a tresloucada aetriz, depois dos
medicamentos mais urgentes, era removida cm
estado grave para a Santa Casa.

Na po!i.:ia do IL'" districto foi aberto inque-
bendo ainda dos motivos cp.

ii Jitlia Vidnl a tentar con
I-j-;.o, 

nao se sa
varam a acíri

,vida..

Fim de tarde
DESASTRE DOLOROSO

An anoitece.-, quando já começava a cstrel-
lo.iar, um triste acontecimento veiu conimò-
ver as famílias hospedadas no Fluminense
Hotel, n:i praça da Itepubliea. Hospede tain-
liem do estabelecimento, o Dr. José Lopes
Pontes, tem um filhinho de G annos de edade,
Àluizíu Pontes, Menino esperto, ti-aqúinas, ã
uma distraceão dc seu pagem, delirnçou-se n
nina jancllã interna do 1u andar, olhando ri
arca. A uni movimenio mal dado, Aluizio
caiu de grande altura sobre a claraboia dc
vidro, eortando-sc e ainda vindo pròjccfar-sc
no solo.

li.n eslado gravissiniò foi transportado para
o posto da Assistência, onde, á hora de fe-
chanuos a folha, eslava cm curativos.

>—aK». i

Um encontro de vehiculos
Quem era o ferido ?

Chocaram-se os vehiculos: um bonde do Le-
me e o auto n. l-.()0g, na rua da Gloria. Dí
cíentro do automóvel surgiu a cabeça enr.an-
gucntndn de lim hòinein. Um guarda appro-
ximou-sc e, vendo o ferido, mandou o motor-
neiro e o "c.hauffcur" esperarem e fui dia-
mar a Assistência.

Una.ido voltou, n passageiro ferido tinha
ciasapparecido, tomando uni laxi. A Assiste..-

.vehiculos fo-
ue le- ciasapparecido, tomai.do um laxi
tra a ei:, vdllou. On eonduelores dor;

iram explicar o caso jui policia.

Eslcve, ã tarde, cm nossa redaeção, liina com-
missão u'e offleiiíes-pilotòs das cbnípáhhias
Costeira, Commercio e Navegação e S. .loão da
Ilarra, aetualniente cm greve, que vieram pro-
testar contra os lermos de uma nota forneci-
da pelo gabinete do ministro da .Marinha aos
jornaes dn manha;

Declaram os officiaes-p.lòlos que a questão
que provocou a greve ela classe estava offectu
;•« almirante inspector do Portos e Costas des-
dc o dia lã de setembro. Por conselhos dessa
autoridade, os offichics-pilotos conservaram-
:;e numa altitude de expectativa até 2li, quun-
do uma comniissão, composta dos Srs'. Fran-
cisco elo Albuquerque Maranhão, João Muno;
Armando Mo.tta e Al.ilio de Oliveira, se foi
entender com o inspector dc Portos o Costas,
afim dc ouvir ele S. S. quaes as resoluções to-
.nadas pelos armadores. Como não houvesse
nada resolvido, foi apresentado "a S, S. um
officio da Associarão dos Pilotos, que naeriiej-
le mesmo dia ia ser entregue aos Srs. Lago
Irmãos e concebido nos seguintes lermos:"Exrnon. Srs. Jorge Luge e mais directoras
Ari Companhia Nacional de Navegarão Costei-
ra — A Associação dos Pilotos Marítimos so-
licita-vos a fineza de, no mais breve possível,
hoje, dar conhecimento da vossa ultima decí-
são eom relação ao pedido dos pilotos dessa
eòiripaiihin, feito cm memorial de 12 do cor-
rente, por intermédio desta directoria. Os
officiacs do paquete "Papem::", a partir qnin-ta-feirn, 28, esperam as vossas ordens no sen-
tido cie estrearam o novo regime., ã observar-
se a bordo. Em caso contrario. VV. lilix. as.
sumirão perante as autoridades da Nação ús
responsabilidades do que. possa acontecer."

A comniissão nconselhou-sc com o Sr. ins-
pector de Portos c Costas si havia algum in-
conveniente em entregar este officio, que era
como so vè, um verdadeiro "ultimiili.m". (.;'
Sr. almirante Adelino Martins respondeu ne-
gativamente c ãecrcsccntoü que ia mandar
ehuinar urgentemente os Srs. Lago para apres-
sarem a solução da questão, de accordo com õ
pedido dos qffiçiaes-pilolos!

Como a resposta aquelle officio não tivesse
sido recebida até ás 21 horas, nem os Srs. Lage
dessem ao menos signaès dc o terem recebi-
do, ficou resolvido, pela directoria da Associa-
i;."o, mandar-sc: uma circulai' u bordo do "Ila-
peina", pedindo o desembarque dos seus offi-
ciaes e dos officiacs dos demais navios da Com-
panhia Costeira que estavam no porto.Como a Costeira fizesse sair o "Itapcma"
com o conimandantc e um aprendiz de pilotoo movimento grevista alastrou-se aos officiacs;
pilotos das outras companhias, como uín pro-testo contra o procedimento da directoria da
Costeira.

Declararam ainda os officiacs que. estiveram
lia nossa redaeção, (pie os navios da Costeira
Commercio e Navegação c mais companhias'
particulares, como o "Tibagy", o "llupuy"
o "Itupura", o "Planela" c o rebocador"Rüth", este para a Europa, saira.m apenas
com o coinmandante, o immediató c um on
dous praticanles de piloto, o que é tuna fia-
grante illegalidade.

—-»—«goa» ,

Um naufrágio sem
conseqüências

Unia embarcação do Club de Natação e lie-
g:.las, cpie andava a passeio nela bahia, nau-
tragou esta ti.rde, em frente ao antigo Arse-
nnl de Guer.-a. A eanôa, devido ao mar forlo
que fazia, virou e os seus tres tripolantes fo-
ram sbceorridos pelo barco "Nossa Schhhra
do Desterro", do qual é proprietaHo c mestre
o Sr. Elias Aiilonio Ferreira e tem como tri -
pedantes os pescadores José Neves, José Gomes
IL-az, Francisco Novo c José Ferreira»

ra), You-Yoii (Gihbons)', Mnipu', li. Kodrl
giieü), Trunfo .)). Suareü), Vollaire .F. liar-
roso), o Velhinha (II; Coelho),

Venceu Trunfo; cm -V .Voltnire, cm .'!' Dcllc
Angcviiie.

Tempo 10»». fttS$-ÍS$ír
Poules, 559; duplas. 85500.0;- Vetfff"?
JM.Ioii nu ponta Dcllc Angcviiie*, seguida d:

Muipu' e Dionéfi, tendo esta, n:i jirímelra pus-
sagein pelos archlbancadns, passado por Mal-
pu'. Assim correram até a rccla do rio, otirt.»
Mnipu' c Vollairo passaram em luta para a
.segunda e . terceira collçiciiçôcs. No começo
da rccla final, Voltairò conseguiu a ponta,
para ser balido quasi na chegada por Tnm-
fo, habilmente corrido do alcance, que ve-n-
ceu com esforço, por pescoço. Voltail-B foi
segundo a um corpo de líclle Angcviiie.

•1' pareô — 1,7011 metro-; — Correram : Fia-
morigo fl.. Araya), Lord Cannlrig (F; Bar-
roso). Monto Chrlsto (li. Hodriguez), GOyla-
caz ti). Ferreiral i- Ihsignjn 11). Suarcz).

Venceu Monte Chrlsto; em '2- !-'!:imci.igo, cni
a", Insígnia.

Tempo 112". ^xèv^r!
Poules. 429200; duplas, 2,".?-lf.n.- " '"^
Lord Canning puxou n corrida, seguido de

Flamengo e Insígnia. No meio dn rccla do
ifainaraly Insígnia atacou l-lamcngn e, jun-103, no final «In mesma rccla, derrotaram
Lord Canning. Na reclu do rio, Flamengo fir-
mou-se na principal posição, ao mesmo tem-
po quc .Monle Chrlsto atacava os ponteiroscom energia. No poste dos 1.700 metros já.Monte Chrlsto havia dominado os adversa-
rios, vindo a vencer com facilidade, por uni
corpo de Flamengo, ctue foi segundo. Insi-
guia conservou o terceiro posto, também a
um corpo.

í>° pareô —
Mogy Guassn',
Marvellous (li.

Venceu Mògy
cm ,"i" Nyon.

Tempo llã".
Poules, 489000; duplas. 40S0Ò0.-
Dada a saida, correram perfeitamente cm-

parelhados Jacy, por dentro, Marvellous, nomeio, e Nyon, por fora. O piloto desle apor-lava os dous outros, o «pie motivou que o de
Jacy os abrisse nn primeira curva. Feito isto,
Jacy firmou-se na ponta, cmquanlo .Marvel-
lons e Nyon lutavam ainda. Assim correram
alé a recta do rio, onde Jacy foi dominada
e passou para a uitima posição. Na recta de
chegada, Mogy Guâssu', que correra alheio
ás iiitas «ios tres outros competidores, as»-.:-
nhoreou-sc da ponta, para vencer firme porcorpo c meio. Marvellous foi segundo a ires
corpos ele Nyon, terceiro.

II" parco — Grande Prêmio Excelsior —
1.7,".n metros — Correram: Mont lirn.ge (E.Hodriguez), Salpicou (Michacls), Arancania
(Zobula), Pooh Pòôh (Walderhnr); Hiirrah iltele Oliveira) c Pirquc (D. Ferreira I.

Venceu Salpicou; cni 2- Arancania c cm3° Mont Rotige.
Tempo ll(i" \'~,.
Poules. 139800: dupla, SCstíOO.-
7J parco — Venceu Sultão; em

c em .'!" Corncoh.
Tempo Lll" '2'í.
Poules, 32Ç800; dupla, 5õ-?700. '

Os empregados no
commercio e o fecha-

mento das portas
A Uúlflo «h.s liniprcgridoi po Comnicrc!»

ronllsoil, a larili", uniu iviiuif.. de classe, ira-
laiiiln «Io projecto orçamonvirio pari scr«iciclo vindouro, na parto Itfcionlo an fecha.,
mento dns parlas, A dlsciusSo gj'rou cm'
tom., dns (luas turmas du oiup/ogniíns, illspn.i
afeito de lei ipio esl.i soinln hn.-l.-.da. Js*es*i
rounlão foi i.d.i i, inomciriil enviado, sohio.
n i.sMiuiptn, no Sr, ii|vfvi;.i, c do qual lira»!
mo.; pito Inilio :"l)t-|it.!r:, porém, «pio. foi o\lliiela a com*
missão do fisetillsaçiio dn Prefcllurn, e cm
lace «hr; dlfflculdiidcí quo encontramos n/.o-i
ra paru os nossos trí.h:.l'i.,-i. sua o auxílio,
necessário dos guardas, o (Xpi-diei.lc publi»endo, d., governo niunlci|i:.í, não reglsl.i
mais niuli.i imposta a ''ron'.mut-chin|u ai»,
guio". As inlrnee.ui ú |%., ciitivlanlo, con»
limiiiiii a dnr-sc.

Iniinineras são lamliem ;.s tpio funéiin»!
na.ii ecm licença, nos donilimcs o fcrludos, j
portas fecliadns, inniilendn lá denlio. encer-í
rados, empregados a quem a Icgislnçün uni-'
nlclpnt cm «Ig.,:- garante o descanso nossci,
dias. li muitas s.ío, lamliem, finalmente, a»'
que, precisando fuiicclníini' alem das l!i ho-
ras, mediante n obrigação do manter du...'
turmas de empregados, o fazem sem suball-i
luiçã.i nlgumn, porque c<;.:-. «Iiuts lurnin-i'ao. .'I-V.ll-ÜCi

do grosselriit
os noinca d >.
assim a vigi''

i'1-.-l'..-illll-...''
% chegadas á União fi-i

i dc padarias, confeita-,
c mo Fado; «> outras.:,
dirigir-se uo Coiisclhu,'

1.750 mclros — Correram :
(D. Vaz), Jacy (D. Suarcz'),
Hodriguez), e Nyon (Zahala).

Gunssu'; cm 2» Marvellous.

Wmfà

nua passam da uma simples
dn-íV alguns co..itii>civianl.v."truc" ou òmhusto do in-iidni'
mesmos empregndos, hurlntiiSo
I a nela dos agentes dn

Entro as íeclamaçóc
gurani dc cinprcgildns
rias, Icileria.;, secos

A União vac, ngrn
lembrando n idéa de, dc .líciU-do com a i -i
municipal, ser eolloeiulo, :... lado da ilccnçrij
do cstahuleciinonlo, uni quadro com os no-
mes dos. empregados e turmas em que tra-'I;.ill.em.

Foi Isro que ficou resolvido'.; • ''''-'i ' 
~^..,.

. -ajfem: ,

ínaugiirou-se em Juiz tlej
Fora uma praça sporiiva
JIMZ DE 1-0'HA, 1 ,'A NOITE; -- l-'ni

Inaugurada hoje n prne
(In pelo Sport ('.!:.li, no'
A' hora em cpie lei"malch" de -'footbull"
daqiielltt noeicelãde e do liverest I'.
dnhi.

SB5BSSBBB53BBSSJ^Jj^^*^^JI

;a sporiiva cnnslru
largo elo Rinchuc In
cgr.ípho, inicia-se
enlco o l" "lenin

:!..h.i
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1» DIVISÃO ''¦'¦•¦-.
America X Flamengo r'

encontro, o mais ancioshment r-ípr-

dlspu'-
a mo-

sc-
sc-

resu.
que

lado

rado da tarde cie hoje, rcalisou-sc no .íicld dnrua Campos SalJcs.
A assistência numerosa que afflniu ao cam-

po dos americanos, encherido ns suas nrclii-bancadas c animando o.s playcrs quelavam o triumpho dc dons pontos, foi
lhor prova da importância da peleja.Kneoritrárnrii-so cn. primeiro logar os
gundps lòíims; verificando-se no final o
gúinle resultado

America — 1.
Flamengo — 1
Seguiu-se a peleja dos primeiros toamtranscorreu animada, dando como

o seguinte desfecho :
Amei.ca —- ;l. ,- "y.^.-íiíw ¦
Flamengo — 1. ?'''''r,''''.^'*í'-»;'-!¦

«augú v S- ciuistovão :';
Nó distante mas excellente campo da cs-taçno di; Hangú foi esto o outro graiidc. matei,cia tarde, em disputa do campeonato destaclasse.
Apezar da distancia desle centrodo cli.b suburbano achava-se

sisteucla numerosa e animada
Nos segundos teanis

resultado :
llangu' ~ 7, ¦í'*i'r;^-^i-'i^,"W-
S. Christovão — 0.- 

'• ^"'^sv^fiüfii^Z:
Foi bastante apreciável a peleja queguiu a esta, entre os primeiros tcams,nando com este final : ' ¦,
liangu' — a.' ^:1ríc--;:•;-;:... .
S. Christovão ¦— \. "i{m.

BíIOVJSl® í
Vendas a dinheiro e a prestaçues. — 0, largo da,

Carioca, 9, (inalo ao portão clãoròlcin) Sül/..v OAfTIS-i
TA & COMP.

E' indiscutível que.
nossa casa tem aí
supremacia na con-1
fecção t!o moljilinrio•no'artístico, mpdè-i
e coníoríavel.

LSAIaJQRO BflIARTBHS &
43

opes

o ground
repleto de as-

vcrifiçòu-sc o seguinte

se se-
tenüi-

2» DIVISÃO %fâiÚ
Cattete x Boqueirão 

'-'V'*''
As confortáveis archibancadas do S. Cliris-tovao, ú rua Figueira de Mello, em cujo

ground houve esse encontro, encheu-se deuma multidão énthüsiasmãda, que ora áppínii-dia um, ora outro dos licitantes, animando-os a lula.
Quando o juiz apitou, flnaiisãndó a pugni.vcntieoii-se o seguinte resultado : '
Primeiros tcams ,,,....
( iilete — 4. >i#;4:.;í.; . ;"..
Loqueirão — 1. '-:¦••''''>
O Çaltetó não disputa o campeonato

segundos tcams.

F,' quem dá a lorluna mais rápida nas 1 ot:rhs o offo»
tece maiores vantagens ao publico.

Casa matriz, rim Ouvidor líil — Filiaos Oiiviiln.'
181; Quitanda, 71); Primeiro de Março, 5.'); [.. líslacio do
Sá, 8y; llci.e.-al Câmara, iiOU. — S; Paulo: rua Qitiiizodu Kdvé.ntiro", 50; ,

José Borrajo Vasques Ozorio
.(KALLIvCIDO EM POllTUGAL;.

Joaquim Borrajo
sua esposa Eugenia
Ozorio. e filho, José,
do fnllceiiio JOSli'

Vasques Ozorio,
Souza Oliveira

filho, nora c neto
LOlUí.UO vás-;

QUÊS OZORIO, convidam as pessoas
de suas relações c amisade para assistir á
missa do trigesimo clia, amanhã, 2 ele outubro,
corrente, que será rosada ás í) 1 [2 horas, na
egreja ele S. José, pelo que, desde jú penha-.!nulamente agradecni, ,

dos

¦Í-ÍVV3» DIVISÃO
S. C. Brasil x Pare líoyal '^"

Foi o iinien encontro determinado pela ta-
bellal, sta- divisão. O cimpo dn sua realisa-
çiio ..o. o do Botafogo, á rua General Sevir-
riano; Apezar <lo grande numero de jogoshoje. rcalisndos. uni grande numero dc assis-
tentes npplaudjii as peripécias deste encon-
tro, que terminou da seguinte fóriua:

Seg ridos tcams •  . - "' i
iln. 1
.Pare — .'!
Prineiros
Dr.isíí —
Pi' 

'c - 2

teams

.y

Giuseppe Calancha
Vineenzo Calandri e sua senhora',

convidai.i os parentes e amigos ].:;.:.assistir a uma missa mandada res:;.-
por alma de seu pranteado irmão es
cunhado GIUSEPPE CAl.AXDHA, n.na.t
nliã, ás 9 horas, na egreja de S. Fran- icisco de Paula, na capclln Victoria. \

Carlpla Moreira, Mincrvinn Morei.a •
c Posa Moreira convidam iodos os na-
rentes e amigos a comparecer á missa ,
de seti.no dia, que farão rosai' ].or atina ;
de sua irmã JAQUELINA MOIllillíA,
amanhã, seguiiila-feira,- na egreja de i

SanfAnna, ás 8 1|2 horas. Desde já se eúnfe-;-
sam muito gratas.

EURYDICE DE PAIVA
(PEBY)

A viuva Paiva faz celebrar ama- ,
nhã, ás 0 l|-2 horas, na egreja do.
Espirito Sanlo, no Estaiio cie S'...
unia missa por alma dc su.-i prezada,
uóra EUltroi.GE DE PAIVA. ... ,

m
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.NOTICIAS

Vm iiilnliial brasileiro nn Plienix — 0 <pi» nos
ill..» .» lUlt principal Interpreto
llolinr Uollrao, nosso eolloftn do Imprcuin,

•prosonln-iu «uioiihu noa freqüentadores •!•»
Pheulx como ottorlplor lltuilrnl, lisoreVtnl
um encantador noloi "Alma i|Uo roflpiiu'.
classificado nu coiieuno do Thenlro Peque-*
ho, I-.' esta poço i|iti! solio niiinului » bcbho,
sendo i» mui principal Inlorprolo Hlclvina
Serra. Arllsln phrluuuiün iio valor, Blelviim
niiiii-ii havia trabalhado cm companhia* na»
rlonaos o nunca roprosonloii pçcas hrasiloh
ras, Um palestra comunico dlssc-nos ollu i

—..(junmlii firmei contrato eom <» Tltcalro
rc(|iicii". o meu cmitcntamcntii fui grande:
In trabalhar nu Indo da artistas naclonnos o
iiaclonallsodós, dirigidas por mocos Intollc-
cttinos, como soo o» dlroclOres da compo-
nhia do 1'liunlx, Logo opôs o Inicio dos
meus trabalhos no Thenlro Poquono, nllmoii-
u<l um Brando dosclo : rcprusonlnr um orl-
«IiiíiI brasileiro. Nesse sehlldo falei «ni

im-iis dlroctorcs o ollos mo deram para jor"Almn (|iti< roflorlu", dliondoi "o uma IIii-
«In neva. oscrlpla por üm rapo* du talento" •
l.l n peço do Dr. Uollrlhii An lorinlnal-a vi

.tini! ns dlroetnrcs do Tliootvo Pequeno li-
jilunn roxílo. "Alma qiio rotlorlu" o nm cn-
canto c só mesmo uni oscrlptor de lnlcnln
jiiidcriii tcl-n folio. .

F. a personagem quo vnc Interpretar/
: ~-K' a principal. Sinto-mo bom nelln o
por isso estudoí-u com muito amor. Uma
única counn lnmcntoi á nilo ter lido o
tempo sufliclcnlo para dar a Fernanda da
'•Almn <|iie roflorlu" lodo O brilho que me-
reco li""> bello popol. Mas v senhor sabe...
•> Ihcalro por sessões...

--0 thenlro por sessões 1 IV o mnrlyrlo
dns nri islãs.

Dor. nrllslns, dos autores, da arte, cm-
fim. .Mas que liávamos do fazer? O meio
A assim c tomos (juo no» adaptar n elle.

O que, aliás, é uma manifestação da
Inlelllgoneln.

Mais duas plirnses, um sorriso, um nperto
de mau o litcivinu berra dcipcdllt-SO do nós:

Até amanhã,
Até amanhã sem falto, porque írcnior.

üpplaudll-a na "Alma 'luo rclloriu".-

A revista "O Pistolúo"
]¦: com grando nticlrdadé que p*i:x sendo

esperada a "premiero" du revista "O Pis-
tolno", original do Ignaclo /Raposo c llosticr
Júnior, musica do Pntillno Sacramento, mar-
cada iinrn n dia I do eoncnle. A empresa
Pnsclioal Segrelo não lem poupado esfor-

ços nem medido sncrlflfcios para quo O
Pistolão" tenha uma inojhlagem dcslumbrnn-
io, do modo n fazer "poindnnt" com o libro-

,to. Assim ú quo os scouãrios de .ln.vmc Silva' 
sõo comple-tamcneo novos; ó guarda-roupa

luxuoso confeccionado no "ntOAicr" (Ia om-
presa, soli n dircwçiio dn "oosliuiiiérc" Pau-
tilln Azevedo, obedeceu nos desenhos do ca-
ricatnrlsln Ncry. A maior nòvittadc, porem,
serão os bailados, pnra o que foi contratado

bailarino cnsniador João Volpi, dn ' troti-
Molassu. Sobro ;i distribuiçfío guarda

segredo, porém po-

II fflil. I Ulll II
petróleo Io Wl

ÀWlTlT-" "Domingo, * tio ÔutOtro tio iVfiS1

Notas de Arte

Unia propaganda necessária

O Club de Engenharia si frente
dessa campanha tle alto

patriotismo
Do Sr. almirante João Caríòs de Carvalho,

do conselho director do Club do líllgeilhnrla,
recebemos ns seguintes Unham

"Embora Jil lenha apresentado ao conaa*
llio director do club do Engenharia ns con-
clusões do parecer da cominlssKo especial,
éucarróffadá do estudo do niirovollnincnlu
Immeillato do oorvfld nacional, conolusoo»
quo foram improvada* nn itllinis soturno or-
«ilniirln (Io mesmo coiisolho, ciilendeino*
mio parar nbl o nosso trabalho, lendo muito
cm vista n Importância do nÚUinpto o a
áravldodo du sltüacAo do Hrai.li; em fuce dis
dirflcúldadcs que vfio nufinientatiiln de dln
para dio, devido i\ falto de comlnullvcli quo
recebíamos do estrangeiro.

Oneremos tirar dn torra quo é nossa aquel-
Ias riquezas quo nos possuiu assegurai', com
o seu nprovelliimcrilOi n nossa Independência
dns similares que Importamos ilo estraiiRel-
ro ú ciislã dc multo dinheiro c trabalho.

A primeira exposição quo fixemos no Club
dó Engenharia, no começo desle nnno, do
nosso carvão o dn nossn turfn, dc diversas
procedências, serviu para mostrar <> que j.i
Unhamos do aproveitável, o ns experiências
iiiiu se seguiram em mncUtnns fixas, om lo-
comolivns o n bordo do Innchos o voporos,
foi um começo de propaganda bem nconsç-
lliado pelo nosso patriotismo o pela vontnüo
decidida do sermos útil no pai/, tratando
de uma questão importante para nos llbçr-
liirmos dn luloln estrangeira no referente uo
combustível Indispensável parn movimentar

th

«
•pc'
a empresa <> nlnsinio
<lcinos ndcaiiíar quo serão "comperos os
«ctoros AlfrwJó Silva, no "Pobre, ninho", "

Cloão de Deics. no "IMsuilinba". subdilo
i".S. M. El-irey 1'istolão". personagem que
;scrá interptKtndó pelo netor Carlos Torras.

IO S de outubro no 1'aiaco

A grande dàln da Ropubücn Porlugucza
'vae ser condigunmonte commomoradn oo
Ipulace-Tlieatrc. A coiuptínliia nncionaP dc
.comédias c vnudovilícs L-.jcüi.i Péres-Lcopol-
'('Ib Fróes orghiilsou par-ri 5 do corrente um
bello espectaculo em ^íomenagcm á colônia

orluguezn. Será rc/jreseiitr.du n festejada

n nossa Industria dos transportes, principal-
monte, que so iitiiisntii dn força do vapor.

Os interessados nn explornçfln comiiicrcltil
do nosso carvão o os proprietários das_ jn-
zldas cnrbonircrns, viram nossa exposição o
aprenderam nessas nxperlnclns tudo qtinuto
precisavam conhecer, pnra beneficiarem o
carvão nacional o pôl-o apto parn merece.-
ncccllação nos mercados consumidores, n-
cando iodos habilitados a diiügir com todo
o nprovoilnmento possível <>> Irajmllios uo
extracção o limpeza do carvão nacional, cv-
tnndo deste modo o dcserodlló desse nosso
produeto rico e lão necessário para nlteiuier
n tantas necessidades urgcutcí da nossa viu.i
industrial ò econômica;

Agora ns bons lições vuo dando cxecllci.-
tes resultados o a nossn persoverançu-c con-
fiança na nossa orientação podo mostrar n»

primeiras conquistas dn propaganda que lç-
mos feilo om favor do carvão nncmnal c nn
Ütilishçüo dns incomparnveis liir.eirns çm
riqueza o abundância, que temos espalhadas
desde S. Paula até n Uniu...

Amanho apresentaremos no Club «'c_ '-<•-
gcnbnrin uma nova exposição de carvão e
turfn, procedonlo do Santa Catborinn e do
Espirito Santo, prouuctos bem tratados o
nada parecidos com ns amostras da primei-
ra exposição; para 'iue se veja quanto vnc
sendo bem cómprclicndidn- a- propaganda na
commissão especial que temes a honra "5
presidir. ... :,

As amostras tiradas do uma partida rio
ntc toneladas de carvão das ml nas (10 C.1'0»-

são admiráveis, da mesma maneira
i lurfa cm estado bruto extrabidas diis

llio Preto dns Torres, distncio

-Flor''. O espe-;jioça 
"A mórgadinlia de

Iclnctllo será complct/j.

; Ah fitao (!c amanhã
Amanhã ê dia d/.- progrnminns novos nas

.nossos principnes cinemas. Entro as fitas
«pio serão esllibiútas destacam-se. pela sua

I imporbaucin: "A defesa nacional" <m -.-A
invasão dos E. ?'. dn America do Norte',

•tio Parisiense; "!> ficrificio", no Pathé; Bçl-
'Ia Hesperia", no- C.inc Palais: "Tigre Heal_,
Ino Odeon: "Os .'mysterios dc uma noite oe
.primavera", no "ítlenl.

Podem jo» lioje melhor esclarecer a
nossa noticia fie hontem. O actor João Bar-
liosa, que acs/ia dc deixar a companhia Ale-

'Xiindre Azevr/ilo, entrará para a companhia
'do Thenlro fciítieno, assumindo já nmnnhii
',ns funeções hlc seu cnsaiador. em substitui-
ição ao aetc*- Olympio Nogacüra, que sc It-
cenein.

! _— For.rm liontcm distribuídos os papes
do vauuev»Jo.-.-do Feydcaii "A dnqueza das
'l^olies-Beifát*^'" (continuação da "A I.agar-
'lixa"), 

que. ;i companbín Lucili.i Peres-Leo-
poldo FnV-s rojircseiifeu-á dcnlro de breves
«lias no Pnlfiico Theatí'0.

Eiitnju para o elenco da companhia
Ido Theatro Pequeno, a actriz .ludilli Carc.cz.

 ICslJ-éa sabbadó próximo no Itepub.i-
ca a cale/m: lrans/1'ormist.i Fátima Miris..'

1  Efcpcctaeulds pnra lioje: Palace. O
'café do "Felisbertrí"; Plienix, "Os Harbndi-

|iihos": .Ttccrcio, 'f*0 Canário?..;. S. .Tose. Av
Pereira

vi
ei ti ma
que
jazidas de
ilf, S. Pedro do Itabapoann.

Em todo este nosso trabalho so nos ncoin-
panba uma tristeza: é da rshlsteneln impi-".-
cavei do illustrndo patrício Dr. Arrojado
Lisboa, iictual director da listrada de J-erro
Central do Brasil!!!...-

Não imporia que isso aconteça, porque
estamos muito acostumados a ter desses cn-
contros nn nossa longa vida de serviços "

pátria c. nestes últimos tempos, a
cm momentos bem tristes paraca,

dolorosos porn os

llepubn-
a sun

seus so-

118-
(lif-

I-

"Õ café

Carlos íioanes, ".M.iré dc rosas

AS PRIMEIKAS
do iVisberto", no PalacC?

"ri

ijm cxcelleirtor-étspectaculo offercceu-nos ante-
hontem n coróijninhia, Lucilla Péres-Lcbpoldp
iFrócs, com a Toprcscntação, om "premierç ,
<lii magnifica,. comedia de Trislan Bernord, t)
café do Folijsbérbo". Essa peça já tinha aqui

'sido applawlidn, interpretada por dous dis-
tini-tos nrtiétas — Lucien Guitry c Cliaby._h
'digamos com justiça que a sua graça uno foi
tlcsiiierecidn na edição que hontem tivemos
00 Palace. Leopoldo Fróes foi um cornoclo in-
Itèrprete do Alberto Loriflãn, cm que se por-
itou como um cômico de linha, (pie innegayel-
.mente é. Ssu trabalho mereceu os applausos
(jiló recebeu, tia platéa, que lambem muito
apreciou o Fclisberto, que nos deu Altiln de

'Moraes, c o Bigredori, de Eduardo Pereira,'dr.us trabalhos egualmente bons. Luciliá Pé-
res, distilieta e intciligonte, na Bcrengére

'd'Eçiüitnino. A Sra. Elvira Ojnclieta fez com
corta propriedade a Ethviges, a cantora hun-
giira. Amalia Capitálii, graciosa c bem, nu fi-
lha do bolequlnoiro Eclisberto. que apanhou

,-tamhem uma boa caixeira, graciosa e intelli-
•gente, cm Iislrclla Santos. Noutros papeis,
cooperando para o bom desempenho que obtc-
¦ve a comedia de Tristan Bcrnnrd, estiveram
lítnygdio Campos. João Colúfi, César dc Lima,'Henrique Machado, Gccilia Neves, Estevão
'Santos, Aroucn, Costa, etc.

"Maré de rosas", no Carlos Gomes

Não bastavam a habilidade e iulclligoncin
Jda conhecida e festejada parceria lisboeta Fc-
lix Bermudes-Erncsto Hodrigues-João linslos,
para assegurar o suecesso dn nova revista;
'•.Maré de rosas" teve ainda dous fortes ele-
íi-entos, juntando-se úquellos: ])artitura e
"mise-en-scéne" magnificus.. E foi essa dc-
certo, a julgar polo» muitos applausos, a im-
[piessão que teve o publico, ante-hòntcin,
jio Carlos Comes. Effòctivamentc a nova re-
¦\ista |)òrlugueza tciii todas as condições para
(agradar; Com um enredo, ligadas as seohas
]>or um fio lógico, a revista começa e acaba
iiigradavclmcntc para o espectador, que duran-
lie seu desenrolar tem occasiíio dc dèsopilar o
.ligado á audição de graças sus, plirnses e "jcu
ide mo.ts" dc espirito e de se. deslumbrar com
jiíin.a serie de seonas mngiiiücaménte pintadas,
cjni uma "mise-en-scéne" luxuosamente or-

fgiiiiisadn. 13 a isso juntaiulo-so, ])ara melhor
cfleilo no publico, uma bclla musica, ás vezes
liilgo prelcncibsa, dos maestros Thomaz De!
,'Negro o Bernardo Ferreira. "Maré de rosa:;"
enhsègüiu também uni desempenho bem nfi-

•jir.do. Os compadres foram excellentcmehte
interpretados por Carlos Leal e Luiz Bravo',

Noutros papeis destacaram-se João Silva, ,Iay-
line Silva, Klisa Santos, Berthe Barolie, Mar-'garida Vclloso o. Tina Coelho. Celeste de Oli-
veira, além de um gracioso "travesti", teve
[r\iis dous impeis, em que se saiu com brilho.
José Moraes, Ma'ry Sollor, Sarali Medeiros,
Amellh Perry e Augusto Costa, bom.

administração
SCX\ "questão 

do aprovei lamento do carvão
nacional para aeiulir a todas ns nossas "'-

cessidades, como cm todas as demais
fieuldades da vida nacional, a nossa pp
çáo é sempre dc vigilância c combate, pou-
co nos Importando as cnlego.ios dos postos
que oecupam e o valor dos encostos que po..-
sam ter oecasioiialmente.

Lameiílamos, entretanto, que uma causa
tão iustii, tão patriótica o honesta, como e u

do aproveitamento do nosso carvão, CllCOil-
tre resistências tão caprichosas da parlo do
illustrado Dr. Arrojado Lisboa, director
Estrada de Ferro Central do Brasil.

Não será da nossa parle, ném pçios_no:
sos caprichos quo. o Sr. Dr. Wcnceslao Ura

presidente da Republica,
demorada c dolorosa, ale
verno.

—. «gas—

tora uma
o fim do

da

agonia
seu go-

Cabaret Restaurant do Club
Tenentes do Diabo

HOJE--D0MING0--HOJE
Suecesso sem egual das estréas-Ã'pa-
Cilliieííe, cstrella mundial; Vera
LVZ, dansarina clássica; Flor de
Cuba, cantora cubana; duetto
Pepe-IWonteneflPO,iUicttistas ly-

ricos

*m*Z-lb&i—~ «-

Poderoso fortificante do sangue e regnladoi
ae Iodas ns funcçõas orgânicas: Coração, Fi-
gado, Hins, Estômago, Intestinos e enfrsrrae-

'cimento dos Órgãos Genitnes. Pão, yçãUÜ. De-
'positarios no llio —• ÇIIAUUTAIUA PARA' —
Ouvidor, 120a -.-.-..

Exposição de íiygsene
Alinexa ao Primsíro

Medico Paulisía», a realizar-se cm
dezembro de 1916 emS. Paulo

Comihu'nicriin-nos: '"A conimissão organisadora do ]'nmciio
Congresso Medico Paulista, no intuito de es-
tender quanto possível n sua ncçao cm lione-
l':cio da siiíule publica e interessada em con-
correr com o ícu esforço para a solução rncio-
nal desse, problema, resolveu a abertura de
uma exposição que virá offerçcer as íiuliis-
Irias (|iic sc relacionam com a liygiciie, e ao
commercio em geral, uma ópportunldade de
tomar conhecidos os seus produetos.

EsSít exposição, promovida no interesse da
comiiTiinhão social o a bem do dcsenvolyimen-
to industrial, comjportnrá produetos ehiniieos,
pharmaeetilieos, alimentícios e accessòrios
(luo. dircctaniehte sc prendem á hygieiie e it
snivílc publica;

As* inseripções dos Srs. fabrican.los come-
çarão a partir de 1" de oulubro, na sede do
Congresso Medico, á rua Quintino Hoeayuva
o. 4 (sobrado), das 13 ás 15 horas".

O (SAhAO) DE 1010
Ptil tombem assim cm Paris; num, ha trinta

nnnos, l)o fãllõ, J. K. Kuyjnmn» onerovoHi
liproolundo o "Saluti Off çlol" do I;rança, do
iflNHt "Jo nlnlni I"» mnlhcrciix nolnlrva QU]
na loiil nl iHiompU du Jury d'auniliiloni ni
Imrs voiicniirs. On a cinpllò lunrs lollcs, mi
itiunrd, púle-mèlc, los unes, nu-dossus drs nu-
ivi k.dniis los iiiilm» da rebul ot ler, donotplra uun
fiml, n do lollc» linutoür», (jii'11 .foiidrall nn
Ulricopa uour les doeouvrli'.' A çoiiiinlMno
ciitanlsndorn di\ SJCIII líxiiosloilo íleral do
üellas Artes, que limitem se onccií'011, ruiu ICUS
itiijs do pintura, esculpllirn, gravura de mo-
t'i llins c pedras preciosas, archllCclura, Rra-
vnia o lltograpttln o artes applleadasi nllo
leve, pur ccrlo, o tempo necessário pnra roo-
llu.r disposição dnr aos iiunicronos Irnbalhos
que nlõ enlfio ciieliernm nlgiiinas, salas c dons
ii.riTilorcs dn.Kicola Nacional', do telas Ar-
li». A culpa disso, porém, cabu ainda, so o
só, u cila própria (juo occojtou, imperdoável-
HivhtCi quanta léln sujn o dcnjonslroíoe» ou-
Iras da incohsclencla hrllitlca Indígena foram
miindados pnra o nosso "Salão', precisa-
menti! nquolki cohnnoniorntlyq do primeiro
centenário da Instlluleilo olllolal do ensino
dns bollns nrles no Brasil, ou por Isso mesmo,
Havia innls que In estiveram também ninas
dezenas do quadros. Ja vistos eni exposições
isoladas de seus nlitorus, o qno devia do ser
(".liado, quando llflo por liiuls pela IICCOSSl-
dnde do eerlanioii deixar 11 quem quer nina
1'inii'Cfsão nova... "Nlllil lioviiin Mil» sole —
lt-Jo no "Ecclòslaslcs". KiTeelivaniente, 0
fornui ns ni.':inas pnlznBons o marinhas, ns
lUisníns Plirynéns e cabeças da velho o os
ii csinoo projcclos do fachada de sempre quasi
todos os outros trabalhos expostos no "ha-

liín". Vingou iisslm, uma vez mais, a velha
nllocucflo bíblica: Porím oa artistas çoncpr-
rentçs da NXIII Exposição Cerni de Bollns Ar-

i, grande maioria delles. perderam com isto
o multo, por que, consequentemente, de novo,
se repetiram, o repotir-ie em arte é parar, no
mínimo.'Nfio hn cxaggoro, aqui. Quem cs-
ias )é viu lá. iinluralmcnte, os numerosos Pc-
lil o Broeos que, por pouco, fizeram toda fl
scecáo do pintura, ns crcnnclcca nrchltcctonl-
e:i>'e os nleljôea csculptorlcos: e si tnmanhos
ni rojos nnti-artislicos e nnti-csthetlcos viu
eiilll flicilidadc, O que se deu lambem, por
força, com a "Expedição n Laguna", do ju-u-
l'.'.'sor Liiclllo Albuquerque, uma leia <iue
ti.i.iou o fundo inteiro do unia das galerias da
l-Miila, uma verdadeira "iiiacliinc" si qui-
j-erein. mas que representa um esforço 110-
tíiVol de composição 0 onde exislem provil.S
i.iiiinlcstes das qualidades artísticas do quem
a trabalhou, loi-Jho um custo encontrar, nfio
ns "Velhas Mangueiras" o demais paizagens
dn Sr. Unpllstn da Cosia, as (pines tiveram
collocaçfio excellonle, já por serem cilas
muito bem feitas, já por tanto exigir, entro
ÜiVsl o cargo que ora occupn aquclle paiza-
gista — director da Escola Nacional dc liellas
Aries, mas as outras boas eousas do "Salão",
i: Io pelos mesmos motivos apontados ncillin e
que nunca é de mais repetir: poucas e mal
collòéndas. Viu-se e npreciou-se, porém, es-
Ias poucas e mnl colloeadas boas eousas da
XXlll Exposição Gcriil de liellas Aries: "Ho-
licca quebrada", da Sra. Noronha trança;
"íipliclia", de Álvaro Teixeira: "A cruz dos
caminhos", de Ahnlbnl Muitos; "Minalòrl —
1'tiinclros soecorros", do Antônio Boceo, do
S. Paulo, movimentado e do boa tçchnica;
'¦Nu' de mulher'', de (loluzzo (Leopoldo),
léla que se pode louvar desde a altitude sym-
pallllca do inodelo até o interior cm <iue o
colloeou o artista, um novo que estuda na
Hcspanhn o <|Ue não faz pintura liespanhola;
"Auto-retrato", de Wasth Rodrigues; "Dr.
Pedro Couto", retrato, de Bicho; "Recordando
o [.assado", de Ciimpáo; "Heatrix". de Cavai-
icito; "Tormenlum IJelli". <le Scelingor, vi-
buinle e torturado; "Ultima homenagem",
de Bruno; "Abel c Caim", de Dias Júnior, que
obteve o prêmio de viagem á Europa, talvez
porque a commissão não quizesse deixar de
o distribuir; "Soecorro", de Coelho Maga-
Ihães; "Arvore de Natal"', da Sra. Georgina
Albuquerque; "Nestor Figueiredo", de Mar-
quês .liniior: "Ar livre", de Cnplloncli; "Pai-
znfcom e sol", de Gcncsco Murta; "Mia Ma-
dre", de Henrique Vio; "Varias impressões",
de José Cordeiro; "Barco de pesca", marinha,
dc Lopes Rodrigues; "Retrato" (IJIlãj da se-
nlforitn Sylviu Meyer; algumas aguarellas,
sanguineas, branco c preto e temperas de Nor-
fiiii; Vasco, Colom, senliorita Adelaide Lopes
Cinçalves, Corrêa Dias — lindíssimas illus-
trações pnra uni livro, illuminurns, vinhetas
á Edndc Média, caprichos, uma "doença" —
Sfitza Pinto, Pedro Pores 0 Maurício .lubin —
"Alto unir", illuslração para o livro de ver-
s"s de Paulo Araújo, bclla e original, ereaçáo
bizarra e meiga a um tempo; o gênio dn poe-
sia emergindo do elemento glauco e enigma-
tico; os hronzes do esculptor Pinto do Couto
.• dc D. Nlcollnn \'az, as gravuras dn senliorita
Iiinorah Simas Enéas, ns medalhas de Adal-
berto Mattos e as águas fortes de Argehiiro
Ciiíibn ("Árdua faina" o Osvaldo ("Pierrót
f.iligtié, Carlos Comes o Franz Lisrt") os

[pvojectõs de architeetura do professor Berna
e o "Projecto de um Pantlieon", para ser le-
vnnlado na cidade de l.yon ú memória dos
iu-roes caidos nos campos de batalha", tra-
1,,'ilho nulhetltico do arcliileelo Montigny, o
(piai se achava criminosamente colloeado, pois
o "solitário da Lagoa", o bom (Irandjean, foi
mil dos mais importantes membros da mis-
sãõ estrangeira (pie serviu para n instituição
offiçiiit do ensino de bellas artes no Brasil,
cujo centenário o "Salão" que vem de se en-
cerrar commcmOrou, No "Salão", eram vis-
tos lambem, com quadros já apreciados em
exposições particulares, de Carlos Oswnld, sa-
lienlando-se "Sonata de Bcethoven" e "Ga-
reto", Levino Fanzeres, H. Bernardclli, R.
Cliamhelland e senliorita Fcdora Ri Monteiro,
trabalhos, alguns inéditos, dos saudosos pin-
lores Zeferino da Cosia o Aurélio figueiredo
0 pliofograpliiiís da decoração do "Foyer", do
Theatro Municipal, de llodolpho Amoedo...
E no "Salão" foram expostos G70 trabalhos!
Urge, por fim, senso critico da parte das
commissões organisadoras das nossas exposi-
cies geraes, o maior eertamen animal, o Sa-
lão Official, afim de que não mais se repro-
duza o qua-ú desastre artístico do ultimo.
6 senso critico não é um nrregnnhp da Sra.
Severidade; dahi não haverá nenhum perigo
oe uih anuo vir cm que se não rcalisc o "Sa-
lão" por falta de concorrentes acceitaveis.
At) contrario, c meio melhor não sc encontrará
para a organisação no futuro de òptiihns ex-
posições do (pie este dc apurar a enlrada
néljas, dos artistas que o pretendam. A ai-
lejíaçãò de um incentivo pnrni estes artistas,
.(i.'.jas oliras podem ser olhadas sem exigen-
cias, é falha, conipromettedora c eonlrnpro-
ditcente. Ademais, não existe incentivo maior
para uni artista que ver sua obra satisfazer,
"ou não", a outrem. Essa formula csthetiea,
si quizcrein, entende npenns com a massa,
piiqtie os grandes artistas, os iniciados da
ã'.lc, <iuc o são por isso mesmo, satisfazem
primeiro seu "eu", na tortura intima da obra
cieada parn a admiração dos coevos e dos pos-
teros. Foi assim que. se fez a orle pura' desse
"só magnífico" que acaba de. morrer em
França — Odilon Redon, o novo sonhador á
1'iivis de Chavaiines e Carriére... E como
qiiizcra assim sonhassem os nossos artistas,
aquel les que trabalham a obra de arte e
aqucllcs que n julgam lambem, pelo menos
para beneficio .dos "Salões" íiacionaes fulu-

Desapparecepá mesmo
a praga ?

E' uma pram» a (loioijpnrecor, a' cloi vondo-
iloroí ambulantes do IflAnloi «•«'»«';»;," S„r0
nvefollo, na Mia proposta urçtiuww «ria no
ioniallio Municipal, torna .JNWílP IJJ

cciniuerclo. Oue o uma medida cxccllcuto, sa-

- 'i.".'^ y
Vm cavalheiro, cm plena Avenida, â
abordado pelo impertinente bitheleiro

liem quantos — c são Iodos os habitantes dn
cidade — quo soffrcm, dó manhã A noite, a
importuna abordagem dos vendedores da
serto grande, com os seus berros clássicos:

-- !•" o galo com 5(1. Aqui está o ultimo,
freguez! Cobra com 31!

0 almoço do bole ao
Sr. Peta Pacheco

O corpo do rciliirçàii. n nilinliiMracfio é n*
eolláborádoicí «ffuoilvos do "Jornal do (.om-
incrclo", i-eitõiIjaiHlo-su com a MololçBo do »«•.
Fallx Pacheco nn cadeira de reproioiUantu i»
ilcrnl ilo Plauhy na «ntmiro. ofhnNW lio
hoje, As II )Ü horas, no salil" do biuuiiiclcs
du Jocliev-CIub, um almoço liulino.

Nosia rounIAo, que correu cheia de Inllimi c
Juslu Mituraçilo, go íi/oram ouvir, cm cMiies
blvos dlicuraos, os Srs. Castro Munoxei o \ l«
iior Vianna, rospecllviuncnle, cm nonto dn rc-
dnccKo o dos colluhoradorcs.

0 Sr, Etllx Pacheco, numa nrllsllcn e elo-
quente resposta, nfiradeceu u liumcnndcm di
que foi alvo. . . , .

(I Sr. Joaquim l.t, da rcilncçito rio
"Jornal do Coilimcri ', aprovcltando-íe uo
fclla oniejo, leu •• segui i i soneto iln lavrn dc
mui filha o dedicado ao Sr. Felix Pacheco;

"Como {• nobre subir assim pelo intento,
Pelo caracter imo, pelo dever cumprido!
E conicln do valor, corto de haver vencido,
A victoria anlevo num doce cncnhtaincnto.

Jornalista e orado  emiUe o ponsnmcnlò
Claro pelo fitlgor, vivo do colorido,
Procurando nllndnr sem tolher o iienlldn.
A idéa que lhe voni do cérebro opulento!

1'ocin -- vive n IniiKcr n lyrn Irnnsbordnnlo
De hnrninnln, de hiB, du sonhos o do cor,
Onde palpita o Ucllo e li Poesia palpita:...

li ha de ser sempre egual, radlosa o Irium-
jihantc,

A vida de quem lem por gon!'» inspirador,
Por musa ingênua e meiga, u gniçn de !guc-

sllnl...

0 MERGAÜOJDE CARNE VÈkut;
Nu mnlailouro do

â
Hniilw

Urs.LeaUiinioreLeal JNeto
Especialistas rm doenças dos olhos, ouvidos,
nariz o gurgnula. Consultas de 1 és b—M-
scmhlés n. HO.

¦ <»»> i

Guaranesia!
PARA O ESTÔMAGO E' IN-
EA LIJVEL. UM CA LIX A 'S RL-
EEICOES...

Abatidos ImJe i •IM riíiòí, «5 Iiurco«, 5"l cif*
nelroí o iil vflelloi.

Miiivlianlvs i Condido B. de Mello. !I r, t
3 p.j Durlíoll «* <".., Ilr.l A. .Mcuih, a. (,
Ml r. v '• c.j Unia d i'ilho«. Ti i\, li n, t,{
v.j 1'rniiolíco V. (loiilarl, UÜ r., 18 p, e |j
V.i Jo.1i» Pimenta dc Abreu, 30 r.: otivrirV
Irmãos & <",,, 101 r, o 80 li.| laslllo Tav».<
ns, 2 p. a li v.j <:. dos ItctnlhUtni, ia r.:
Porllnho «V: (!.. li'1 »'.! lídfiard de Azevedo, sj
r.j Norberto llorí*, •'• r.l V, I». Oliveira ,\;
C„ y.i r.j 1'eriinmle* i^ Mnrcnndci, l p,| ,\Ul,
gnsto M. da Moita, M r, c !.• c, c Alexainlri
V. Sobrinho, 'JU I. (' !l P.

Fonim rojcllitdos : » r.. 2 c. e 3 v.
l"oram veinlldas: 111» l,a r.
"Slock" : (landldo li. do Mello, II! r,• f)rf.

rlicll & <"... HOíi A. Mendes &*(!., BOSj Um
ít 1'llhos, nlj 1'raiielsoii V, üoulurt, 133; c,
dos ItotalhlilH», 80| Joflo Pimenta de Almn,
|l)|; Oliveira Irmãos »V; C. fiH!: Ilnslllo 'f,,.
vares, ,'Ki: Porlliilio A C., 47: Krignnl de ,\/,.
vedo, 121; Norliort llcrlx, HO; Atigusln M. (h
Mottâ; N«, d I'. P. Oliveira fi, C. 103. j^.
tal, a.CiH.

No entreposto dn 8, Diogo -i.-
-'**¦»

O trem chegou com 10 minutos de .nrTna—
Vendidos: 430 l|'J r,, B3 ]»'„ IH c. e :t| v,t
Os preçoi foram os seguintes: rexes, dj'

87a0ífl Í80Ü! porcos, de çlliin n lj?; carncIroL1
do 1?H(H) a 2P, o vltellos, dc v«U0 n 1?000«

No matadouro da Penha

Abatidos liontoni : 30 rezes e C nnçiai»
Abatidas hoje : 10 reze.
Carnes congeladas

« «ase» ¦

Prnfpccnr MARIO REZENDE. ,<la
cola dc Apcrfciçoimicnto, prepara para
examesparcellndos no Collçgio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Çòllegiò Militar,
Escola Militar, liscoln Naval, etc. —
S. José, c\~. De 12 ás f>.

<i»

««•*»»¦

Uma homenagem ao pianista
Dumesnil

Os nrlislas íincionacs resolveram prestar
uma homenagem no pianista Mauriee i)u-
mesnil, offoroccndo-lhe uma audição de pia-
no, no salão do "Jornal", quinta-feira pro-
xima, As 15 horas. O programma organi-
siido é todo de musicas iir.eionacs e será
executado pelo professor .1. Octttviano Gon-
calvos. Consta elle do seguinte : II. Oswald,"II neige!.. ."', adagio moíto (do quilltetlo
op. 18), tronscripção para piano dc T. Ocln-
viano; Leopoldo Miguez, "Seherzetto" (op.
aü); Glauco Vclasquez, prelúdio. "Devaneio
sobre a:> ondas"; Alberto Ncpómuccnó, v.i-
rincões (oji. 28), e valsa? htiiiiorislie-i-,
Irniiscriptas para dous pianos. Essn trnn-
scripçáo terá o concurso de Mlle. Heloísa
Accioly.

Uma casinha destruída
pelo fogo

Na estação do Sampaio
A' run 1'Vnnclsco Manoel n. 03, hn estação

d» Sampaio, tinha o Sr. Antônio dn Silva Ho-
chá, resldenlo cm Nictheroy, um "chalet"

peipieno, antigo, (pie alugou a Cornclio da
Cunha l.opcs. Pretendia este, hoje, ali instai-
lar uma pequena pensão. A' noite, o Sr. Cor-
nelio e o einpregndlto Alcides Pereira, necon-
deram um fognreiro a l;crozene, nelle pondo
uma panelln com feijão. E foram se deitar.
Pela madrugada explodiu o fognreiro, niiini-
ftslnndo-sc incêndio nn casa, quo ficou des-
Irnida cm pouco tempo.

O Sr. Cornclio só perdeu n sua roupa, nl-
glllis uialiliiiRiitor, e liOS, pois. como disse-
iros, hoje i que se ia mudar da rua Miguel
de Krias, onde estava. O "clinlcl" estava nlti-
g.ido por 7(1:', parecendo valer 7:0008000. O
Corpo de Üombóiros do Meyer nada pôde fa-
zer. O commissario Aldarico, do 18" dislri-
eto, que providenciou no caso, dcleve Cornclio
c o empregado, ainda ignorando a policia si o
prtdio está no seguro o em que companhia.

Foi aberto inquérito.

Por Caldeira íi Pilhas foram MinlIiTaY
rezes, sendo quo duas foram rejeitadas
Santa Cruz c
desta capital.

uma ú destinada uo
eni,

curiíinii.»

^*S»

lihnpndor o polldor iinivcrRiff
EM TODA A PARTE

¦ m*9* i
B

euh mm

M. MOREIRA ZiS5^
-««e»»

Oooni;aa do aisparelho dlges-
í!vo e do svslenuv nervoso. —
Kalos K. — Dp. Rei.iío de Souza
Lopes; ma S. José, 39, de 2 ás 4
..¦¦—¦¦¦¦¦... ¦¦¦^¦¦ii ¦nfiÇfl»* 1 ¦ !¦ ¦¦  !!¦<¦

Exames de sangue, analysea
de us*inas, etc.

Drs. Bruno Lobo o Maurício de Medeiros, da
faculdade dc Medicina — Lnbornto.io de Ana-
lyscs e Pcsquizas : ROSÁRIO Itiü, esq. praça
Uoiiçulves Dias. Tel. do l.ah. N 133-1.

1 <e»i ¦

As
ç©3s sio em

MISSAS

Itosam-so amanhã:
P.ozendo Pereira de Figueiredo, ás 9, n»

egreja do São Francisco de Paula; Francisco'
Pereira Rimos, ás !), na nicsiun; José llorrnjo
Vásques Osório, ás II, nu luesimi; comincndn-i
th 1 Alexandre Affonso dn Rocha Snltamini,
.'ii 0 l|ã, na mesma: David llaeelli, As ü, na'
mesma; Attilio Uoselli, ás 'J 1|2, nn egreja d i
l.,i]ia dos Mercadores: D. Amélia Rosa lllnn-i
goüno de l.éo, ás !) 1!'2, lia do Carmo; coriími
Miranda, ás 11, na mesma; Giuscppo Calandrn,
íc 1) 1|'J, na matriz de São José; Adolpho Luiz
I.alnnne, ós |l, nn mesma; I). Eurydice de
1'híva (Pcry), ás !l 112, nu matriz do Espirito
Sinto, no Eitocio dc Sá; José Dias Cardoso, á-;
8, na de N. K. de Lourdes, em Viila Isabel;
cr pi tão Ccsar Augusto Sampaio, ás 0, na ma-
lr;z de São Cliristováo; 1). l.uiza Ribas, ás 'J,
na matriz de. S. Joaquim; Joaquim da Silu
Júlio, ás 9, na matriz do Engenho de Dentro;
D, Lcopoldiaa Fragoso da Macedo, ás 8 I 2,
na de S. Francisco Xavier, no Engenho Velli'.:
1 ).;•. Francisco José da Cruz Camarão, ás i) 1 'J,
p.i capclla do cemitério de São João Baptista;
l.i. Deolinda Jesus da Motta, ás !l, na matriz
dr. Gloria; Alei na Wernecl: Dicliens, ás 8, nu
n.isma; Alfredo Ferreira, ás ü, na'egreja da
I.i mpadosu; José A-ntunes da Silviij ás.8 1^
na egreja da Lapa do Desterro ,\

ENTERROS

O OUE E' PKEGISO QUE SE
FAÇA COM UKtiENCIA

IPANEMA
reduzir a r.iarclui doa bondes que cor-

rom pela rua Vinte de. Novembro, os qunes só
o fazem em cxtrnordiunria velocidade, de modo
a delles não se poderem servir os moradores
da referida via publica, abuso esse que ainda
põe cm serio perigo a vida dos mesmos mo-
íadores e mais dos transeuntes da rua cin
qi estão.

CIDADE NOVA
policiar si rua Amoroso Lima, hoje unia

(bis mais visitadas pelos ladrão» que assaltam
casas e transeuntes até em plcir. dia.

ENGENHO NOVO
 sanera e concertar o trecho da rua Viu-

te e Qaulro d.3 Maio, entre a da Uellh Vista
e Gregorio Neves, e onde ha c.iíns ainda sem
calçada, prédio:, para serem rceuiiados e grau-
cos depósitos do lixo.

SANTA CRUZ
 policiar a Avenida Isabel, cujos morado-

res são diariamente victi.mas de assaltos, rou-
los e espancamentos'; .

niACIIUELO
limpar e calçar as ruas desta estação,

quaes não oram assim melhoradas, c sn-ns
ucar outras
iigúii podre.

o ide existem montes de lixo e

VERMOUTH TYPO Tmt
O nicliior e n dn Usina São Gonçalo

—Raaa da ^sseinrabléí?, 23
-«o*»-

Minas tem kaolim
também

GAPELLhNHn, :"• (retardado) (A NOITE)
—• Acaba de sec descoberto kaoihn, neste mu-
nicipio, já se tendo feito algumas tlgelinhas
pnra café e, outros vasos, que possuem o mes-
mo esinnlüs do cstrhiigeiro. fiemcltl varias
amostras ab presidente do Estado.

*r —^ffTrffr^"—* '" ' ' ' ' ~~"——¦—

/EXPOSIÇÃO
A' rua fl;i Carioca, 67, acham-se hoje

expostas lilndas mobílias que a Casa Martins
vende a clijnhcíro e a prestações, por pie-

lços r.em aompetidores.

E. De M.
-•—«9*6».

ATTENÇAO. Fazendas e armarinho de graça, na
fica "Tiiruna" " nla Sollallo,' Kuzcbió n. í'27, paraLusd luiuiid - tõnhumção do nd^uciu, vonde-sé
sem reserva dn preço tudo seu «stooküde liizondiis,
Ayrinnrihhp o roupas feitas. Visitem pois a Casa 'furunn

pára se çcrtilicarcm da vordado;
!_—¦—¦¦ ¦ ¦ .3 ^>g^ mu» «¦¦»¦."Um inquérito social"

Prefaciado pelo Sr. Eserngnolc Dorin, eslá
já publicado o novo livro do Sr. Artliur (iui-
mrrães, do Instituto Histórico — "Uni inqite-
rílb social cm Nova Fribúrgo — Ensaio de
sociologia pratica". Trata-se. de uni livro in-
Uiessanlissimo e dc grande utilidade, pois
seu autor nelle diz, sob múltiplos aspectos,
dá formação daquclla cidade fluminense c
de seu evolver até 188!), da Republica até
lioje, no limiar do centenário, sua população,
seu commercio, sua industria, c sua lavoura.
!•',', afinal, "Um inquérito social em Nova
Fnburgo" iiuüs uni bom livro do autor de"Sylvio Homero de perfil''.

' ¦¦¦ • ^>B»*i !¦¦¦— ¦

SAÚDE
repri»nir o abuso que praticam alguns

barbeiros estabelecidos nesse lviirro, os quaes
fa/abulbain aos domingos ate ás lü c 14 lioras,
iiifliiigindo nsiiini a lei íminicipal.

¦¦- iii'«.-«i—— » i9%Qt&m " " 

ERNESTO SOUZA
hyspepsiu, .Mus digestões; In-
iippoteiiein, enxaquecn, palpi-—liicOcs l'igil!lo. Intestinos—

Deposito—Prinleiro de Miirço l-l
¦aos»

Escrovcin-nos:"Vimos a essa independente o preciosa fo-
lha pedir o agasalho para estas linhas, alar-
ma do parte de iliba classe ameaçada de ser
mais uma vez espesinliada. Somos, Srs. re-
dnclores, adjuntas do magistério municipal.
Fomos ha pouco tempo ludibriadas em nos-
sos direitos c parece-nos querer sueceder o
mesmo agora, momento propicio das promo-
ções. Ha uma lei quo as rege, mas infeliz-
mente nesta terra as leis ficam no olvido,
porque os pfstolões impedem a sua execução.
As protegidas pela nefasta politicagem, ele-
niento que só procura elevar-se á sombra
mesquinha de outrem, blasoiiam aos quatro
cantos a influencia dos seus pistolões, que,
dizem, nesta época é o máximo expoente do
merecimento. Ha muitas que ainda não tem
dous annos de effeetividade numa promoção
(interstício da lei) e já pretendem outra. Pii-
roce inverosimil, mas é a pura verdade. E
por que isso? Porque o merecimento consis-
te nos empeiilios, nos padrinhos, nos politi-
quetros, (pie facilmente tudo obtém com a
niallcabilidade dos nossos dircetores. Esplu-
colada inslrucção municipal! Isso, Srs. reda-
ctores, c levar o desanimo A nossa classe em
vez de a estimular. Merecemos melhor sorte
e melhores dirigentes, Mas... esperemos uni
pouco e apreciemos ns taes promoções por
merecimento ou antes por "empistolamento".
Pedindo-vos amparar a nossa justa causa, fi-
caiemos inuilo gratas á vossa bondade pela
publicação desta, r- Algumas eternas preju-
d içadas ""

«S*6»

Foram sepultados hoje (
i

Ar.

Dr. Eú5>;av A\m\nlcs Tr""
pelo Pncumolhorax — Rua S. José 100, ás 2
horas.
— ''' ¦¦'  | m^ÇÇgiBmmtmi ¦ i i ¦ mi ¦— m ¦¦¦

Um menor que viaja clan-
destinamente

As autoridades da policia marítima envia-
ram hoje para a policia central um menor de
nome Aimniizor Domiugues, de 10 nn-
nos, que veiu de Santos no vapor "American"
como passageiro clandestino.

1 ¦¦'  ¦¦ '¦¦¦¦¦' i tfg<SB»i ;¦'"¦¦ ¦" ¦¦!¦»

AmanEiã, pciss au graitin
S3TA Casa Assembléa, restaurante do primei-

ra ordem, tem diariamente o mais variado"menti" e os melhores vinhos. Rua da Assem-
•tilé? jtf. Proprietário, Ottomar Aloller.

Amar ou morrer!
aUftS» TRAGÉDIA

Na casa de commodos onde reside, á rua
Possolo n. 51, em Villo. Isabel, a rapariga Ma-
ria da Graça correspondeu aos amores do lies-
p.inliol João Gonçalves. Por fim, aborrecida,
n:nndou-ò passear, procurando um substitu-
to. João eneiunioii-se e entrou a espreitar os
actos de seus ex-amores, lista noite o amo-
rioso e ardente rapaz, não podendo sopitar o
desespero do abandono, entrou pela casa da
Maria a dentro, esbofetcando-a. Depois, sa-
cando dc unia faca, feriu-a duas vezes, ova-
diiido-e antes quo chegasse a policia.

Na delegacia do Ki" districto foi aberto in-
qoerito. Maria foi soecorrida pela Assistência
c internada tia Santa Casa.
__——— 1 «q»>. i

2 ás 4. Rç^
Cattele,

f 4|l|í"fc\ .——.<'"ii*iillorio: rlla h'':,:rua
Io Solemliro n. UO, dns

• rjíiv j?ü.cU9.do ^de Assis n. 33

u
^iT»w /
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Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras
Os americanos e os ingle-

zes e o manganez
IIE1.I.0 kORÍZONTE, 30 (retardado) (A

NOITE) — Ha intensificação nos negócios
para acquisiçãodo forro e manganez, princi-
pa.lmente por compradores "yankees" e in-
glczes.

Tabelllão N0EK3I!) Ü* SILVEIRA i.-,.
RUA DA ALFÂNDEGA 32.—Telepbone 611i

» ¦B*S> «

Uma do "Chamicharra"

DESTÃS¥Tu PRIíSO
Andou a poüein do 7" districlo á procura

do malandro Raul Silva, vulgo "Chamichar-
ra". lista noite, entrando no Club dos Diplo-
matas, de lá furtou umn bengala. Ao fugir
loi preso, devendo agora ajustar suas velhas
contas cnia ^ uglieia, a cujo xadrez for,reco.-
illudojp

No cemitério de S. Francisco Xavier
naido Pereira da Silva, necrotério da policia:
Castorina, filha de Jorge Vieira do Souza, rim
Visconde de ltuunu n. !)7, casa I; Cid, fillm
da Manoel Gonçalves Damaslo, rua S. Frnli-
cisco Xavier n. 377; Simão Dcrgstein, nu
Visconde do ltauna n. 10; Maria da Coneci-
ção, rua Vieira »la Silva n. 1(1; Leonardo, li-
Rn» de Pasehóal Ciamnrelli, rua Fnrjiezi n. 3'i;
Armando, filho de Manoel Alves, rua Sena-
dor Pompcu II. ^00; cabo do 05" batalhão ile
caçadores João Evangelista dos Santos, lio->-
jiitiil Central do Exercito; Kvandro, filho de
Antônio Durão Teixeira Hastos, rua S. rr.m-
cisco Xavier n. 713; José, filho de Ralustiaiio
José Vieira, rua dos Coqueiros n. (il; Ante-
nor, filho de Scnhorinha l.eopoldina Ferrei-
ra, necrotério dn policia; feitor da listrada de
F. C. do brasil José Antônio Hnptista, rua
Francisco Eugênio n. 101; João, filho de João
Harbosu dos Santos, rua Dr. Guilherme Tro-
ta n. 43; Paulo, filho de Vicente Rodrigue>
Ferreira, praça dos Lázaros n. 18.

No cemitério de S. João Baptista : Epo-
nina Martins Ccsar, rua do Passeio n. ;">u;
Ernesto Domiugues da Silva, rua da 1'iissa-
gem n. 101; Judilh, filha de Onofre Rõdri-
gues Nunes, rua do Caltcte n. 2~&\ Heriri-
que, filho de Manoel Lopes, rua D. Carlos I
n. •!;!; Lnura, filha de Carlos Passeri, rua
Barcellos s|n.; Nilza, filha de Alfredo Mar-
Uns, rua Constante Ramos n. 119; Maria, fi-
lha de José de Jesus Gaudencio, rua 1). Po-
lixena n. 70, casa II; Dolores, filha de Jip':-
phanio da Costa Sodré, rua General Scve-
riano n. 46.

No cemitério do Carmo J José Gomei
Carneiro, rua Itapiru' n. 359.

Foi cffoctuado hoje o enlcrro do Sr. Aim
tonio Joaquim Teixeira, antigo guarda-livros
dos estaleiros de Francisco dos Santos Ca-
neco.

O cortejo fúnebre saiu da Beneficência'
Porlugueza o. o sepultamento foi feita na ne-
cropole de S. Francisco Xavier.

Serão inhuinados amanhã :
No cemitério de S. Francisco Xavier:

tonia da Silva Riscado, saindo o ataude
horas, da rua S. Carlos n. 21.

No cemitério dc S. João Baptista ?
Maria de Carvalho, saindo o feretrò ás 8 liò-
ras, da estação da Leopoldin.i, na praia- For-
inosa, e Elza, filha de Joaquim da Fonseca,
saindo o cortejo fúnebre ás 10 horas, da nw
Bento Lisboa ri; 17.

' *t*m i i .

•t!

A'

José

Pensão Haya=íII na
linih, 6 u

sis] .Au
... paia I»

milias; conuirto e assem, próximo nos banhos de mar
—ot»

Dr. Telles de Menezes
Clinica cmueral — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. 11. Carioca u. 8, 3 ús :>.—'felcnli.
CÜOC—llesid., Av. Mem de Sá, li. TclepiOlitiiChamados a qualquer hora.

fo-Furtou a própria mãe e
preso na Paulicéa

,S. PAULO, 1 (A. A.) — A pedido da po' 
"

cia dahi foi cffectuada hontem n prisão d.
estudante de medicina Sr. Nelson Maurcll, 5 .
17 annos de edade, que fugiu dessa capita,
depois de haver subtraindo a quantia d
3:000$ a sua mãe, a Sra. D. Célia Manrel'
residente cm S. Christovão, a rua Paula e S'
va. O estudante Nelson Manrell veiu cm eoj
panhia de Felismina de Arruda Aragão, quelle diz ser esposa do seu melhor amigo, O
car Moreira Paz. Hontem ambos embarcara!
para essa capital.

Grande reunião do commerci;
A Liga do Commercio convida os comniei

ciantes desta praça para uma grande reunião
que se rcalisorá no dia -l do corrente, na su
sédc, á rua Buenos Aires n. 130, ás 14 hora
afim de tomarem conhecimento de sua segui
da representação, quo deve ser dirigida im
Congresso Nacional, contra o nugmento, ,gltrado, de 15 •'na quota ouro.

Secretaria, f dc outubro de W9

MÜT l LADÁ
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CINE PALAIS
A NOITE — Dontingo, i dc Outubro dc igíS

;Amo o hô, 2 de outubro di 1)16=

Consultório Medico

A belia c
HESPERIA

consagrada artista quealcançou em
"""v

'/llll

tanto suecesso

DAMA DAS
CAMEL1AS
reapparecerá no
forte drama de

amor e aventuras

o
Mysterío do

M. L. C. 3,
(Só so responde a uirtos assignadas com iniríaes)
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ptiii

dia',
meia

¦i é |)1 celso
cni-iir
li v,
iH-llic a loina

.'Olhor, uni, d

com
II,

Deixou piusnr multo tcmro,
n«-1 Iciiul» iiiiillc.r; nao -..
l-OII-ivlIlllS.

Deiioi dos ires nrlniolrni
dr illit), em ilutVk hor.is

hWJl.» llll filígllIllU) IV-
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uma Noite de
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Primavera
Grandiosa con-

cepção da
Tiber-íiim, em
sete extensas

partesVide amanha o annuncío do Ralais nos jornaes do dia
^r^^v^fesnçiiCfeiiriilíOi r.

UM F.bM DE GRANDE SUCCESSO ?

&PORT&S

A prova eliminatória
N'a pltlòrescn c quieta enseada de Botafogo

realisou-se esta manhã a provo eliniihafoi-i.i
tio Campeonato lirasil, a ser disputado na

|próxima regata do corrente mcz, promovida
pelo Club tle Regatas Boqueirão elo Passeio,' A's ordens dos .juizes cie partida, Drs. Al-
bcrlci llaiideira, Octavio Soares e Annilial ]>ei-

(.\olo, alinharam as yoles ".Alzira", elo Na-
loção"; 'fltnbini-", do Flamengo, tripolaela poruma guarnição mixta deste club e elo São
Christoyão; "Yni-a"; tio Guanabara; "Ilelli-
ta",do Internacional; "Greciihalgh" e "Al-
cyon", do Vasco da Gama.

Como .juizes de chegada serviram os Srs.
Luiz Lacerda, Antônio .Macedo c Amadeu dc

.Andrade.
Corrida a interessante prova, sob a expe-

ctálivá dc (fraude número tle sportemen que-se grupavam no pavilhão, acompanhando as
jihascs da carreira, verificou-se a victoria faci!
<la yolc "ltabira",.por vinte remadas sobre -i
segundo col locado.

Nesta collocação chegaram "Bcllila" c "Grc-
nhalgh", por tão diminuta difforeiiça que senao pôde, ele prompto, sabei- quein c'le facto
chegara em segundo logar.

A guarnição da "Ilabira", a vencedora, quc,como dissemos acima era thixln, compunha-
sc. dos seguintes remadores : proa Paulo Ra-'mos Nogueira (C. R. Flamengo);' voga, João

,-Iorio (C. II. S. Chrisfovão); sota-voga Evc-
.rareio Peres da Silva (C. II. Flamengo);'-.sota-
proa, Arnaldo Borges Leite (C. II. l-lamcn-

, go). e proa, Ângelo Guina ro (C. R. S. Clíris-
lovno).

Assim, pela federação Ti. S. elo Remo
jdjsputarn o Campeonato Brasil esta gttarni-

Çiio, que terá poi- unien adversaria, oii seja
concorrente a gnarnição ela Fededação do
Jura, que disputará a prova trlpòlaudo a vol""lamoyo".

R. Paulo S. C.x Villa Isabel P. C.
Correu bem a festa de antes de hontem, so-

lemnisantlo a inauguração tio S. Paulo S. C. O

programma foi cumprido debaixo ela melhor
ordem possível; lendo abrilhantado a festa
duas bandas ele musica. A parte de foolball ul-
t rapassem a expectativa geral. (I jogo desenvol-
i-ido por ambas as equipes foi licito e cheio
ele bello.s lances, mais parecendo um jogo de
canipeonalo chi que mesmo tle jogadores qua-
si qiie estreantes. O S. Paulo jogou ele ma-
neira notável e o Villa Isabel jogou mais do
que pensávamos, pois quc sendo a primeira
vez que disputou um jogo ele foolball em pa-
Uns, conseguiu uni honroso empato de lxl.
Como juiz aeluoii o Sr. Aehilles Pederneiras!
do S. Cliristovãó A. C. Os gonls foram con-
rjuistadòs; elo Villa Isabel, por Caslor, epie
depois ele passar pelo bac.k antagotlistn con-
seguiu vnsar o goal sob a guarda de Mirim,
e o do S. Paulo foi conquistado por Nelson,
de uni penalty tle. Cadaval.

Do S. Paulo salientamos Nelson, Hefnani
e Arnozo, o elo Yilia Isabel, E. Moreira, ,M.
Feio e Cadaval. - ' -

Footfeall
INFANTIL

America X Dota fogo
Uma interessante luta proporcionaram os

leains da petizada elos ciubs acima.
A luta leve inicio ás 7 e pouco, sob a ex-

peetaliva cie grande numero ele pessoas; Para
maior animação nem 

'mesmo 
a clássica "lor-

cicla" faltou, encorajando a destemida meili-
nada.

Terminada a peleja verificou-se
do America pelo score dc 5 X 3.

iiivnio; Uilorimiln de ciiit-iti, i grnmiiiiiiii Xu-rop« simples, ,lu Hriiiniuini Aguri tlMill.ul.i.
IM) griiminas, Passado 'curto tempo, nl o phe-itunieiiii persistir, |ovo*n (1 um medico,

A. (1. II. A. I). 1-, („ |. |). ,\. .. ,iá eiir.i-da? A senhora não se Hhuln. Silo melhoras«pie podem doanppnrcccr. Deve Insistir im
trntnmcijlo,

{•'. I-'. tia S, — Não cnleiiilcmos a sim loira.
II. t). I, --¦ lileni,
M. II. — Mas que quer? A senhora vnc a

ciirandciro.s, m-iiIc-sc '•euriiiigalliaila" e nelt.1
Mlle a possiinio-, coiu-erlar com umn (ímpioscarta? NiV< não lhe podemos pronulter o

ninravllhosn", (|uo lhe nrómoltcii o curtiu-
(leiro, A nossa profissão o mais seria.

.[. <i. A. (J, - . 1-, ha. i: os ha tanihriii dü-vido a pequenos corpos rxlranhos, ou VCgO-ttiçoes na giu-g.inla, ha ainda as hcinopiy-.es
dos allrllicos, de que laia mestre llliehliril,etc.; 2", isso é que nos uilo-podemos ndlvi-
iilinrj ;i-, sim; | , não é dn nossa seara, fi",
Idem... Daqui a pouco o senhor nos per*guinara qual é a velocidade dos "Zoppclin"!

(..I. S.T. A. o íi. E. N. V. C. D. L. O.— i-. prejudicial pnrn ambos, e, nlndn mais
para a palria quo perde os defensores,

1 . Jv. — Ao Hospício Nacional de Aliena-nos.
E. C. 7.. — Meitthol cr.vstnlllz.ido, ('mala-

çol synlhctico, nã 80 centigramnias; (Jxiilo
branco tle zinco, 3 graiiiiuas; Parafina, 1
grantuia; Vaseliua, ,1o granimos. Applíqiieesse remédio externamente; tres dins somil-ilos.

M. T. de A. — Cosnp.-inn, 2.'» cenligrain-mas. Para uma cnpiuln D. 8. Tome niintin
por dia (Suspenda o quinino). A eosapriu.inao produz zuuidos nos ouvido.-..

N. '/. lt. |. - . Coryzol, .'IU graininas; emnm vidro com coir.a-gotlas: XV gottns sobreo lenço para cheirar nos momentos ile a.--cesseis.
X. A. T. II. A. L. I. A. - Faça-nos pro-curar por seu marido.
R. X. i.Meyer) — Não ha cspeeialisla.s para
\ 

* 
i 

" J1."'11""1" ,K' -Míic-Siuion.
W. L. — Nao c- caso jiaia jornal:assistência inedien.
M. C. M... - Especialisln
,Í* ';• ".'. '¦' I"'CcIso exauic
H. .1. M. — l-vitar os d

assuc-aradas, as bebidas, comer menos, dormu- em cama dura, lazer exercidos
do com a sua situação.

Mine I). - Po,. nlil não eslá cerlo. HIipIre parteira: ha o caso de. von 1 k-ller. e"nina meiistriwdn aos dous annos I-'isso teríamos muilo epie conversar!
O. R. D. f. __ fimpiroformio,

mios sulfurosos i- pomndn de li,
primeiro ú mnl.s «-fficaz

II- S. 1.. 1). (D?) — F
Vi R. D. R. _ nc (|1U.

lihe-cc'.^ Ora, Deus ó grande!
vni,„'.K-;o11,-A- r- ]' C"' •"• 1'erliirbação ncr-os, .i , ,UI0 ,].,,„„,. opjn,5o sobrccriminosas;

„J.'' ,'M' 
''' A- T fíí!o (^vo desesperar: Adieum pouco a solução dou, problemn. "il

tempo .- galanluonio!"

V v'rK'u~ Ksf"'1,Í!)1is'-i dc olhos.
i' t' /-' ir 

~ '" lla ,le fl"c-
•I. 1. u. II; — Alveolina (Teroinol niii-na.^ guaiacol, glyccrópjiòsphatos e baísami-

nnn-',!!»: 
K' ~ Ainylòpsiiin: duas cápsula.-.Por dia: uma após cada refeição.

i i eT~ Preciso òxnnic.
.1. I. S. — A cura é ccrla nessa celaclc.

caStisa,UM°S 
tlciKM,(k'm (,° couliecimcnto da

E. «f. — Como se poderá responder a

devido n um phencimeiin de SUflRostUo du-riiiito ii vida liiirii-iiii-rlnn, o u iiermnphro-•li.l nm, t uma imoslilo .le (Miihr.M,. ula w,certnmonto, não u-m culpa alguma nisso usua kculiorn,

«am;ls,di,e;?X• 
"" E Cm"° """ ",,c ° ,,us'

r,'V,l.k',.T,1 Al '•¦ - m° t"*6* «»o muitorroqi puta de purgiintes, Tome m. nriniolrouw. Igolro Inxnnto a "»s dlns segulnles tip-illqtio cüiiipressas du ngun Iria sobro o voií-

„..^'i-,',1 
""", ^a ° <'"so I'1""1 o jornal: ahi.om l ária Lç-nios, nflo haver.', um medico?a Mia •iiehhz" 

poda in- devida n nuill-t
ii1"1 a ni,".' "? |ir'"1' ''"«ollnc a distancia.lt. A. U. I.. — O sciihor será uai excol-oito çpmmorcliiiilo, mus p.-.sslino tlcscnliii-Ia! Proeiiiv-iios,
II. M. I.. - Xás (nmbom In não nos lem-li.in.o, mais; mas :\ uiw lol pnrn o senhor.miorcndii rien- sendo, cominiido que nos avi>c«»-• n pnrllciiliirldndü,

Aa:raatxl-i£i. Amanha

A.

X. (i. c.
A. II. C.
M. G. 11.
y.. a. /..
Mino'. T.

ciim álcool
tlepola
25 ecntlgritinuins:
HO

depois
phenomono persistir, é nc-saenfiear a oriiaim-iitaçào a <invn-

e preciso
dc ouvidos.

os doces e as cousas
-nos, dor-

de ai-cor-

a me-
sobre

— nu na-
lmerlch: o

preciso exame.
maneira sc co-

K' pi celso exti—j
15' ctirnvcl.
Não ha de eiuj.-•— Idem,

II. F. A. — Também ? Lave
çommum pura llrnp a gordura cnppllquci liichlorui-elo de mcrciirln,

Eyser.citi de Icrcbentliiu,
graniu;k; t.l.veeriua, .|ll gianunas: Al-cool caniphoi-ado. I7á grinniniis. Siile dous tlia

cossnrlo
Ihn.
íJZ' }-,' 

~7 S,lll*lirolo de socün, dito do ha-rjo, ciiio de estrondo, áã 5 grninmns; Cal
pulvcrisada. Am.vlo, áá lá gramnias. Umpouco desse pó amassado eom água, appll-tiucsd por dou-, mi ires minuto?.. Depois la-v:"' « l""'le le esteve o remédio o nppli-
çnr um pouco d(. vaseliua. Este iiicdlcninen-io, porem, nao impede a ròproditeção
lalvi-z, devido a um desvio, que só o
medico poderá encontrar.

....'¦o1',', n' '\- T M:is ''"'' e ntie o senhor'!'•' <» Brasil tem dezenas de milhões de
i totlos resolvessem escrever-nos
seria possível nllendel-oa?-- E' preciso exame.
il. M. — E' muito longa a sua

que i-,
exame

hahlinnlos:
em um dia,

A. A
P. II

caria.
S. IC

pns!
C

i:
A.

II. sem res-
cie wnsscrmnnn,
posiliea, agora

E. — Algumas fienin
I, mas n culpa nán e rossa.

A. C. — Si a reiti-ç.Io dc Was'[uc lhe aconselhamos, lei
deve trotar-se da syphilis.

R. A. E. T. A. — \ão indicamos medi-
comentos "sobre dingnosllco" dos outros.

M. d. C. K. - Mnntlo examinai- a escarro.
u v 

' — ''* l>rt'l''sn cx.-inie medico.
Ai. X. L. W. -- I" provável que o mal

pnrln do utero, o qual pcrltirbn o estômago,cpii'. por sua vez, fornece esse phcnòmcno.IS eis porque, talvez, ha muilo a senhora nao
conseguia curar-se!

M. I. M. I. — Fsse plicnomciio t'- sym-
ploinn de lesão, aliás, mui!
nppnrolho de que fala.

C. - - Com eslad-j geral bom, nós,
logar, espera ria mos mais da natureza
da Medicina.

E. — I)' preciso exame.
C. A. — Nervoso ou extrema fra-

lgora: qual será a causa de um ou

A nota mais vibrante da t.inemalogrnphla mundl»
Uni film qne desafi.i os mais esforçados confrontos
Renpifriçíto dü üo.MINADORA DO
ulISfiiMA quo in/. (losnnnhrecor ns tle-
mais iiilist.is,(|iincs íintcílítca rt luz do sol:PINA MENICHELLI
ii mais artista (Io todas, a mnis bcllu de,
todas, a mais sciltictorn dc todas as sua»
rivncs, a Inesquecível protagonista da'

obi-ii dc arte quc 6 O FOGO
no (iim dc aiic inesgotável

TSGRE REAL-
Seis autos do um romance dc intensa
paixão. Drama dc uma delicadeza extra-;
ordinária, em quc cada uma das scenas
nos revela umn' nova modalidade do ca-
racter da protagonista da insuperável,
—-PINA MENICHELLI •
lilla altralic c rcpcllc — KWh ama e;

6 a intillier dc caprichos tal qual no;
mais bello, mais impressionante, mais

oiieia — Ella seihi/. c abandona—-Ella
O FOtiü, mas cm uni romance quc é

delicado, mais apaixonado do quc Ò l-'OC;Ò
—————— «4BJJH

Trabalho que só
—'—'—'»—™~  t

bons... divirlti-scl E, sempre ás ordens,.
II. 0, M. A. — Cébisognu di esaine.
Al. A. K. I, A. — líntão o nosso consc

lho foi bom? Felicidades no seu novo eslnd
é preciso incommodar-so

pôde exhibír

— Procuro-nos.
11, ¦•• Sendo impossível

íis pílulas de Dupuytren.

com

tudo
Tom'.:

coiiiuiiini, ni
r.

em seu
do que

isso?
p. n
Cr. T

a cura

a victoria

JOSÉ' JUSTO.

Ghamados médicos á noite comurgência
Dr. Lacerda Guimarães

Telojilione íí',955 Ci-iilral.
-KLtADA CONSTITUIÇÃO 3ST. 

Vem ahi o Sr. Fernandes
Lima

MACEIÓ', 1 (A. A.) — 0 Dr. Fernandes
Lima tomou passagem para essa capital a
bordo elo paquete "Italinga", devendo eiiíbaí-

de A. — A sua caria e- muilo loiija.—--A operação representa nesse casoradical, o -cii-uritlão deverá cscoliier' nnestlicsico por causa d-i ou Irá nffecçãode que- o senhor fala. v

iT' v' p i"' 
— Sim' sel!,,°''-

," 0- ''• '-• ~ Ou nm ou oulro...
Ínoiit'3' i 

• ~ ,>;1,SSi"' "nl '''•' !l lcile. n" ('i:lsofíuinlc tome pela manhã, em jeitun: Ex-raclo e hereo de feto niaclio. 50 cenligrain-mas, Caloiiielnnos, ;i cciitigranimas. Parauma cápsula n. 8. Tomar duas em cadadez inimi os c, passadas duas horas da ulli-ma cápsula, tome 15 gramnias d
to allcinã.

— EX. preciso assisl

tiarden-

cneia medica

Idem.
Compre "í.cs nouvaux reme-

sua car-
resposta

aeeti-

E. C
d i rccla.

M. II. A.
¦I. M. S.

des".

, V-„y- )'• — -lá foi respondida áIa. Si ainda não foi publicada adeve-se isso tão sóiiicnci no grandemulo ele eoi-re*pondeneia.

v^i", 
'V,,,V P,n~ A'l'P''nuc externamente:

Aaphlol bela, 10 cenligrJnimas; Sublimado
corrosivo, 20 eentigramnins; Rcsòrcina
i.hlorureto de nmmohio, Hvdrato de chlori-
tio, ãã, 50 cenligraminas; Álcool a 90", 100
gramnias.

M. U. N. I. S. — Não tem nada que ver
o parentesco dc seus paes. A ce*>r escura ócar no.ie

H
.1. O

qneza.
da outra

C. O. R. A. Ç. — O amor c; muilo bom,
mas como responder-lhe?

F. G, S. — Procure-nos: o seu desenho &
que e- engraçado.

' .1. Xis (Pombal — A operação.
I-, li. '/.. ¦— IC preciso exame. Talvez sc

trate dc uma perturbação das glândulas de
secreçao interna",

M. II. C. —- Mande examinar o sangue.
M, A. (i. D. -~ Mão ha de que.r. <•• — Procure-nos.
1'. I. I.. II. A. — Lavagens com perinan-ganalc) de potássio, meia granima para oito

litros de afina fervida. Essas lavagens de-
vem ser mornas e duas vezes por dia. Ha-
nhos de assento. Tomar, Internamente tres
cápsulas por dia de: Urotropihn, Salol, ãã 20
ccnligrnmiiios.

I. S. A. il. — Acelogeno, cápsulas tle 20
centigramnias h. 9, Tome tres por dia. E'
.'111 vezes mais desinfcclaníe do que o licor
de Vau Switen, sem seu tóxico!

C. (',. 1). Mc. W. — K' um caso muito
complexo para se responder pelo jornal.

M. A. F, de C. S, —Façà-iios procurai-
por seu marido.

S". 1*. Q. lt. — Procure-nos.
II. C. V. — Idem.
II. I'. I. — Não ha de que.
M. L. F, — Mas quaes são essas injc-

ecoes? Sabe muito hem que damos em pciu-cos dias centenas de respostas: Não é pos-sivel guardar na memória todas as respós-
Ias.

I!. A. P. I. — Faccla una' ctira di doece
Scozzcse. E provi ePabittiursi vicino alia
compagiia di domani ai una s-ssocinzione :li
idee che, qui non é posr.ibili spiegare, ma
che é fncilissimò d'esserí! compresa.

R. G. .1. — Procure-nos..
X. I. N. I. — E' preciso cxaminal-o.

I . L. A. V. — Xão lia de que.Mas talvez se illuda um pouco! Não podeainda estar "radicalmente curado", como o
senhor diz.

11. O. T. U. D. — Parabéns

social. Não
presentes.

A. W. C.
1*. A. T.

isso, i-ct-orra
duas por elia

P. I. o. — Menthol, 20 eentigrammos;
Ácido bórVco,' 2 gi-ammas; Masclina, 30
gramnias. Por no Interior das narinas, dun»
veze-s por elia. um pouco desse remédio.

Mllc I). A. 1). A. — Pois, diga a seu
pae que não é preciso eousi alguma.

^ l>. <>. t:. 1. li. o. (Hello Ilorlzòntc) —
1? caso para nsslslencla módica, direita.

X. K. \\'. tllello Horizonte) — Vaçciiins
de AVrigiit, Nicolle ou Parck Davls & G.

(',. A. (.Ilabira do Campo) — Mande exa-
minar o sangue.

M. II. X. -Não ha tle que.
V. D. V. A. - - Não i- preciso procurar-

nos jiara isso. Continue com o remédio.
A. T. T. A. I,. O. — J-, lem cura. O

resto e'- presiso exame.
!¦'. E. (Sabará) — Mas não fez as iuje-

cções que lhe Indicnram os médicos dnhi?
15' necessário saber disso.

1). I-. 1. V. — Obrigado.
I-'. II. O. '/.. — Xão conseguimos ler a

sua carta.
nn. nicol.vo ciangio.'

Xoia — Algumas cartas ficam ainda sem
resposta desla vez.

vocaram demorados applausos, a maioria doá
nsslstenlcs destilou pelo salão indo levar abra-
c.-os e palavras de cumprimento aquelles dou-»'
ii endêmicos.

- Festejando o nnnivorsorio de sua fllhinhn,
Dclphinn, o Sr. coronel José da Silva Mon-
des reuniu em casa de seu cunhado Sr. Ma-
uoel ela Cosia o silva, cm S. Chrlstovão, gran-IlUinoro de nmigoB, aos qua^s oflerugau.' recepção.
de
nina

•«<;$íjb»-c-

c m

ÂNNIVERSAR10S

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Nilo Peçàíihn, presidente do Es

lado do Rio de .Janeiro; Dr. Ângelo Tavares
e'inico nesta capital: coronel Jülio Fróes, co-
ronel Dr. Juvenal Maciel Monteiro, general
Antônio Felix de Souza Amorini, coronel Sou-
zn e Silva, Dr. Nilo Vale-itim, Dr. Raphãcl
Paixão, engenheiro nrchiteclo; Di. Vital Bit-
leneourt, Max Floiuss,

—I'ez annos hontem n meniniYolanda, 1'ilhi-
nl n tio Sr. Taneredo Leal il-. Cosia, official de
gabinete do director da Central do Brasil.
FESTAS

_ A Associação Urasiieira tle Estudantes rca-
lisa no dia 7 do corrente, á noite, no salão elo"Jornal" a festa em homenagem ãs bellas ar-
les.
— Rcalisou-sc liontem, tia residência da Exma.

St a. D. Rose Maria da Costa, na estação do
l-iiicanliiclo, -ama fesla. Como nos aunos anle-
riores, foram distribtiidas esmolas ás erean-
ç-£:s, a quem lambem foi feita larga dádiva
de doces, como a de gêneros alimentícios aos
pobres da localidade. Aos seus convidados D.
Rosa tia Costa fez servir uni farto jantar, of-
fe-ecendo-llie.s lambem altcahenle "soiive".

RECEPÇÕES :,'.'

MANIFESTAÇÕES

i ° S,ri, Dl'- ,A,;l,'io Nnznralh, provedor ditl-mandade d.- N.S.da Candelária, foi hontem'a vo de nina miiiiifestaçào, dc volU do sutiviagem a S. 1'anlo.
A' chegada do Irem ele )-ixo pufllista •!»

asyladas do Asylo Gonçalves de Aranjo, di-rígida-; pelo Sr. barão de ll.uniz (lalvlo. re-icclierani o Dr. Mario Naznrcth entre demon-
slrnçoes de alegria, espargindo sobre o mos-1110 pétalas de rosas.

A banda de musica do Corpo de Bonibei-ms abrilhantou essa manifestneuo das asv-
ladas. " |

— O Dr. Abelardo Luz, tielegnelo elo 2.')'
districto, recebeu houlem por parte tios seil.-ij
jllfisdiccionados da estação de AnchieU umn
manifestação de apreço.

Na residência tio Sr. major Almeida Ras-
los, :!¦ supplciite de delegado, riiiquella esta-
çao, foi-lhe offerecido um banquete de 17
talheres, mlle tomando parte os auxiliarei'
do Dr. Abelardo Luz, representantes da im-
prensa e grande numero de negociantes lo-
cães.

Ao saltar do Irem, o manifestado foi ciim-
primcnlado por um grupo de senhoritas, em
nome do bello sexo da localidade, sendo poidias acompanhado alé a sua residência.

A commissão da manifestação era com»
posta dos Srs. major Almeida liaslos, eapi-
tão João Mallez, tenente Affonso Almeida,
commandnnlc da Guarda Nocturna do cliv»
Iriclo.

CONCERTOS

O maestro Elpldio Pereira transferiu para10 do corrente o seu concerto nnnuneindo part*o dia 1, no Municipal. Como nos disse S. S.,
resolveu-o assim porque deseja apurar o mai»
possível os vários números cio programma do
seu concerto,

VIAJANTES

Animada dc brilhante
se na noilc ele honleiii,
ra, ;i recepção do Sr.
tirado.

concorrência rcnlisoti-
na Acade-mia Rrasilei-
Dr. Goulart de An-

Após os discursos do cstylò, em que o novo
íicadeinico e o Sr. Dr. Alherlo de Oliveira pro-

km busca de melhoras para sua saúde, se-
gititt para 1'etropolis o Dr. Oliveira tle Mcnr«i
zes, clinico em Villa Isabel.

MISSAS

Na capella Victoria, ela egreja dc S. Frafl-
cisco tle Paula,seiiá regada ninanlifi, ás í) horas,
tuna missa por alma do Sr. Giuseppe Calanelrii,
li-andntla celebrar por seu irmão Viccnzo Ca-
lanilra e sua Exma. esposa.

—Por alma do Sr. José Borrajo Vasques
Ozorio, fallecido cm Portugal, será resadai
amanhã, ás 9 1|2 horas, uma missa de HO" dia1
na matriz de S. José, mandada rosar pelo Sr.
Joaquim Borrajo Vasques Ozorio, sua csposa.i
D. Eugenia Souza Oliveira Ozorio e seu filhe»
José.

«ao*»

EFESA NACBONfofe

stados Unidos
da Amsrsea do Norte

MypAMA. EM i PRÓLOGO B 5 ACTOS— Calcado sobre a conferência do celebre inventor de metra-
tralhadoras HUDSON MAXIM na previsão ele uma invasão estrangeira na grande Republica,

e paia cujo trabalho patriótico adoptou a seguinte these :
"gó armadas poderão as pátrias manter a sua integridade territorial e seu prestigio

internacional,"

et.;.
ij, exclusividade do exhibição deste nioiiitmental trabalho 110 Brasil custou a elevada

VINTE MIL DOLLARS (oitenta e dous contos e oitocentos.mil réis)
somma de

A sua exhibição—AMANHÃ, 2 do corrento, nos cinemas:

(PARISIENSE e PARIS
(Continuação dos números de 29 c 30 de setembro)

"Todo o sangue derramado nos inspira pie.-
idatlp. ainda 6 tios transviados, ainda o elos
inimigos, Mas o chis aggrediclos, o dos espo-
'liados, o elos invadidos, o dos epie pedom repa-
ração, restituição, reintegração, o elos epie vi-
ram alliili-, ao fogo elos obtizes, toda a sua tra-
diçüo nacional, representada nas suas cidades,
los seus montiinenlos, nos seus Ihcsouros de
arte e estudo, esse sangue, ás vezes, me pare-
ee a mim correr da minha pátria niesvina, boi--
botar das minhas próprias veias, c, quando ço-
gito na cirphandade, na viuvez e na miséria
ingratamente estendidas Sobre ersas bellas re-'gões da terra, tenho a impressão de ver a mi-

iiiMa casa em rui nas, os meus livros dispersos,
nicus filhos e netos som pão nem paes, a espoa
cm luto, todo o passado, todo o presente', o fn-
U ro lodo perdido e, em torno, o deserto de
bin paiz talado pela invasão, ou oecupado pela
cenquista."

Um acervo inútil
E terríveis sc nniiuneiavam 0.1 dias futuros,

porque — diziam os jornaes — '..iém da elesor-
Eanisação do exercito, a marinha dc guerra
«¦•m unia ficção 1

Os poucos vasos tle guerra, ein numero in-
achavam-se dispersos p:'-! Republica,f-'Mor

>I'iis adeante saberemos a qualidade dos ele'jnçiitos de que dispunha o norte parti oppôr ao
jlnitiiigo uma resistência efficaz.

Finalmente, ns Informações di imprensa já
.encontravam credito lio animo publico; e o'povo, na previsão da realidade ele todos os
viitii-inios escuros dos jornacs, resolveu áppel-

' D 
cm eondeio para a diplomacia americana.

Era tarde, porém, pnra rc .uar 1 Restava

agora apenas o re.curso da coragem para quc
•>e deixasse o paiz esmagai'sem covardia...

li discursavam ainda os ide/.istas de uma
paz já Impossível de se tratar, quando um
estrielor horrível sc ouve I Era

Primeiro canhonci.i

A esquadra tle Rurilania vomitava fogo c
despedaçava navios o edifícios 1 As riquezas
cia cidade desappareciam sob escombros 1

O incêndio lavrava por toda 1 utrtc eom im-
peltiosidade. iiidescriptivcl !

Os canhões 450

v. rrinm as baterias dos fortes o fortalezas com
uma impavidez e facilidade atevi adoras I

A artilharia americana era desmontada com
,-. rajiidez eleclrica dos ventos !

li ainda era o começo 1

ACTO IV
Combates aéreos

Entram, por fim, em acção, os aeròplanos
inimigos I E' a quinta arma que adeja sobre
uma pátria, reduzindo-a a ruína; !

As bombas lançadas pelos aviadores são como
raios quc seinelissem o espaço, cliamniejantes
c. inevitáveis !

lira horrível, na lata accepçãò do termo I Por
Ioda a parle os brados de soecorro I Por toda
a parte cadáveres cspliaccllados I Por toda a
parte o f

os submarinos vão arrastando cm estilhaços
1.. ra o fundo elo mar !...

E os Estados Unidos ela America do Norte
viram epie os elementos tle defca e ataque do
i imigo lhe eram superiores p n-que, cmcmaii-
to este atacava com 112 unidades, aquelles op-
piMiham uma resistência irrisória de 'lli vasos
de combate I

Passada esta primeira investida, chegam á
ct.sa os filhos dc Wandergrift' . o espectaculò
t.uese lhes deparou era horriv 1 ! A mãe c aVI morta"! c sim hnliitarãò eni ruinas.

Annibal Moliüa participa a mudança de
seu cònstillorio dentário para a rua Sete de
Setembro, Í,'I5. Teleph. C il.iiSO.

darão aos os-
ser uma bata-

Estas scenas de pina réaTidad
pictâdòres a idéa do que pode
lha no mar.

Si os olhos se dilatam de ass-nnbro, tendo a
cei-teza tle que assistem apenas á í-eprodueçáo ei-
íieinatographica de snngrciitps combates, que
suceederá ao espirito que contemple a uma
dessas lutas formidáveis ?

O pânico da população

de New York é de tal ordem em meio dafpicl-
le horroroso espectaculò de estampidos de ca-
iihões, rugidqs de incêndios o saraivadas de
juetralliD que a platéa se sentirá tocada do
p,-,vor quc sé lhe reproduz na ic-ln Jumijiòsa 1

go e i) morte 1

>;flÉÉIÍIi^

e.-oana longe, e mas cerlo; es^as leis já lia-
vaia sido violadas, no que citas Unham de
mais sagrado, que era a velhice impotente,
que o inimigo massacrara, e o pudor das dou-
zellas, que os agentes elo rei vencedor haviam
profanado I...

Capitulação aviltante
Chegara o caso ao termo !
Vencidos, os americanos appcllaram para a

misericórdia do inimigo triiimph.into e a paz
foi proposta com humilhações- para a grande
Republica I

Poupar-se-ia assim á cidade a destruição
completa !

Mas o inimigo, jaetaneioso e
v-rsava, para que não houvesse
uma cidade brilhante que fora

covarde, tergi-
ele entregar de
\'cw York si-

1 ao um .montão de ruinas ináproveitnveis. De
pois, os áppetites não haviam sido ainda sa-
ciados.

Restava a satisfação dos ódio. de cerlo nu-
mero tle chefes e a ciibiça de meia dúzia dc
gulosos.

Iam estourar os oclios
dirá o canhão official.

c;ie sc perseguem e causam vertigem a quema.-sisle á perseguição odiosa.
Quando se encontram os membros restantes

da fiiaiiilla Wiaudcrgriff, o calabouço os en-
cerrava...

li como os seus destinos já lhes eram conhe-
ciclos., a noiva de João Wandcrgriff, depois de1
inalar Harrison, entrega-se á stu mãe, quc porsua vez a mata, hem como sua irmã mais nova,'
pira as livrar do opprobrio e da profanaçãociiia as esperava.

A professora espiã teve o seu fim merecido.
J-.mqiuinlo Iodas estas! calamidades do lar

,',e desenrolavam 110 segredo elos tectos, nas
fuzilaria ensurdecia, matava, incen-,ruas a

cjiava I
New

expellir

pessoac-;, como expio-

a sua odiosa

As duas eaciuudras

cmquauLo islo
il perava 11 desolação

Couraçados

passava
1

cm terra, no mar

píqtu
não se contavam por unidades, porque sossobra-
iam elles aos pares 1

E* 11111 quadro impressionante a horrorosa
tragédia elo afundar de navios em chainmas,
¦'"thacellgincpto de navios c tovpedeiras, que

jui

Abatidos, porém, por aquella
esses patriotas não se curvaram
. tiperioridacle dò ihi-nilgi•hino bons americanos !

Mas, ai ! já New York era
vindos do Reino ela Rurilania, o paiz pigmeu; ue, escudado na força, ousara anedir-sc
gigante descuidado e desarnitidti !— Malditos sejam os assassiiiòs
ai sim as leis da humanidad

tíòi- tremenda,
á evidencia da
ram combater

'¦ icrava dos cn-

com o

que violam
,, , ---. -; --••-. »..uu w :., civllisação !Lsta apostroplie dos filhos de Wandergriff

Os espiões
Dissemos em meio desta narrativa que maistarde veriam os leilores a acção funesta da

piojessora dos filhos de Wandergriff e ele 11111senhor Harrison, que a elles se ligava como
um bom amigo.¦ li' chegada, portanto, a oceasião de dizer
que esses personagens nada mais eram que es-
piões elo inimigo, mettidos 110 seio das fami-lias de responsabilidade, o representação so-
çiaes com o fim de observarem tudo quantoimportasse aos planos ele domínio sobre
Republica; Americana. Ii, assim, quando Joãouanclcrgi-itl vocifera, em presença de Harri-sou contra os invasores, e refere-se indignadoconlra a covardia de seus actos, o espião elescobre-se de vez, denunciando
missão 1

Houve unia toiitaljya ele desforço por parletios filhos, do nomem que sonhara com o pa-ciliamp; mas Harrison, que só podia sair dn-epielia conjuntura pela porta da violência -
aggravou astia traição apontando aos soidadosda Ruritania aquelles seus amigos como ran-eorosos adversários dos conquisladores

o resultado foi o fuzilamento dos dous
, cujo único crime 1'ôra um desabafo le-gitinio contra os assaltantes de sua pátria.

Recomeça o fogo
Commetlido mais esse. altent.ido, muilo fa-militar aos assaltantes das autonomias

naes, o fogo recomeçou I
Era agora como

dc reserva I
Foi despertado pelo troar da a ri ilha ria cpelos gritos lancinantes do povo

çmnbln sob as minas de seus lares

iiísc hHo"1"'1"' 
abri" °S üUws r:"lre cndft'vcres

, E coordenando as suas ieléas combalidas,lembra-se de toda a desgraça que sobresobre os seus pesava. Ajudado
f-igç em automove"
vêem

E
moços.

York era umia formidável cratera ai-
fumo, motralhas e cadáveres.

ACTO V
O ultimo alento de unia pátria

, E os listados Unidos ela America do NorlfU1:1111 entregar ao inimigo triumphantc a actaüe capitulação I...
Seria o epílogo ele um longo somno de opti-misino ! Sena o ultimo acto de uma vida des--euiclosa entre a prestimpção tle. um valor ir-real !
Mas cmantlo se approxiinou o momento gra-'ve e definitivo, governo e povo ga!vanisa.m-se|num liausto dc moribundo que protesta contrao dom 1111 o da morte e, como por encanto, umli.vnnio se ouvia dominando desalentos e ale-

grande campos e solares 1
Era a "revanehe" *
Elementos esparsos se congregaram o P0V8e o inimigo foi expulso I

era certo que ficava a mina; mas, en-caiando o horizonte, que sc mborisava agoracom o sangue, americano derramado por amor
on^% 

!l." 
;"mm!sl. .Perfeitamente se divisava, ,

\V-ashinglon :,S »nccnd,.°». 
esta legenda dè.'

"A America é dos americanos I"Indo isto foi tuna visão I

,„f;!;, í'"?»^ °»a, a Gra.uk Republicaniou-se, dilatou os olhos numa .ittenção
P evicleiicia para o Mundo Velho, que se

imiu-se
Atrás

ar-
de,
es-'a e conseguiu que já lhe não importemesas c ultimiita" 1

nncio-

que despejar de crateras

que
que

sue-'oão.

Ila

mas
e o perseguem,
então, uma correria

si e
por sua noiva,

ns forças inimigas o

si rpros
A fecunda c invejável Republica do NorteI 'ii agora, segura e. calma, respeitada e formi-'•;,.",:,le°n,im;;uv;í ?,«»hi«">-i« nWàimiMm1 logresso e da Civllisação I

NOTA
As

pçç
As scenas graiicliosameiito admiráveis desta>cça, quer durante os combates, quer duran-'te os naufrágios, incêndios, dcr.òcaas c uíasaéreas entre aviadores, nada têm ,l" L?J",'wcom os "Irucs"

r-s .-¦•eiv..- ,1. )„v,ulí;,al'ment0 wsados em ligei-1
IÀ 

-ü. lr»b«lhos emematographicos do'
Todos os combates são, neste trabalho, reaes 1ei 10 reaes suo odos os acontecimentos desta1

grandiosa e inimitável obra.

entre automóveisj

Çhania-se a attençao para o maneio da «*Ull ária, Ufloira e pesadti, bem como para o it-le:to elas bombas que, sao lançadas pelos avia-'

.:~S:iy
'
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A NOITP.-~Dom.n_o, j jj t>»tu1)io tleYf-íft
LJ-,i.l.,inii i ' in !¦  r*g"WilWgW«egWWi

liloterias da [iial fna
eomoantila da Lottrlai Naelouaii

do Bmll

JJXTfncçtJeii pnbliciii, Min"ii iim'í.IÍ-
iiioàu do govenii. federal, tis 'i \\'i e
au-, sabbiidus its ,'| Imras; i'i rua

Vhcuutlu du Itiilnmiliy u. li

Amanhã

1 n9flflfll flílí)
1 7% II llllll Ju IBfi I¦ n
JUtUUUIIUUv

Por JJOCOi em mei39
¦ Os pedidos do bllllòlos d.) inle-
rlnc devem ser ncnmpnnhados do

¦íiialr. 000 ríls juira o porto d<> Cor-
relo e (tiriíido-, nos agentes fíoraos'.Va/nreil. & C, rua do Ouvidor
it. 01, caixa n. 817. Teleg. LUS-
¦Víül. u ua ea^a F. Guimarães, Itn.
Kniio, 71, esquina do beco das Can*

Irellas, caixa do Correio n, \.2"i'.i.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Papeis pintados
Lindac moderna collecção

ilcsile -tuo réis a peça c guar-
i.i(;ào desde üoui) réis a peça;
estes preços só na conhecida
Casa Brandão, á rua Assem-
bica, 87, próximo á Avenida.

COMPaA wo>
mm

Lâ dc carneiro.
Cera dc abelha.
,Metaes velhos.
Cebo vireem.'CEayton, Otsbupgh & Co.

Kua da ÃTfándega lio

PUNHOS DE hlNHO
Pàrtuçjiiezes e iiuitfzés 3
Ijitfcs O$ooo—Lenços cie
Unho jnyl07.es, grande
sortíinõntò e preços Dn-
rtitlsslmos. So na CASA
ESTKEIlbA. IU.riOiivI.Ior, 13-1

i~-

YEXDE-SI.
Vende-se barato o predio da

rua Antônio de Padua n. ti,
Riachuelo, próximo á rua 24
ide Maio, com duas salas, cinco
quartos c mais dependências e
/grande terreno; trata-se no
,mesmo com a proprietária.

DINHEIRO
Empresía-se sobre jóias,roupas, fazendas, metacs,
pianos, inoveis e luuo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
~- TELEPllÓNlTt072 NORTE

(Abaria diis 7 horas ria
manhã ás 7 da noite)

jTÍbÜRAL & C.

Moveis a prestações.
Rua Senador Euzebio

.11. 222, Casa Veiga. Fa-
ibrica de moveis.

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

ieoni ou sem pedras, de qualquer valor e
¦Cautelas do «Monte do Soceorro»; paga-se
fciini, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Telephone 91)1 Central

Ti
O maior e mais importante do
Brasil. Occupando a melhor qí-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
Freqüência annunl de 20.000 elien
As. Diária completa, a partir delosooo.

End. Teleg. -- AVENIDA
RIO DE JANEIRO

Curso Normal de Preparatórios
A* iiiiIih (lodo eiino, rn n tni nili mo ii ta coiiliortilo jíola PONTUAMDADB, AS."»!.

DUIUAUII 1: COMPliTIJNCIA de mui profOHQroí, fimecloiiam Mi» u iiiiinIidii ro-
{jllliiliilllilu.  _____

Girim iloronloi llll. fiASTAO HLT.II, lllli MRSRIIIK, l»ll. ):. C15 HA-
Hllio, mi, OIJVKIIIA llll >U'.M7i;*, llll. ItUVNNIIKIIlO, iiinfoMoro» du Kxlor-
uniu li 1'n.li.i II11)118 BKIIAHTIaO lUNTKS n AUTIIAN IIOÜIIAIIO, proliíMiiroí
da ÜKcnlii - Militar t llll.-IIKNIIIüUK llll AIIAIIJO, o 1)11 1'líltNAXIlO SILVEIRA,
iliicfinlni. ilit K*rnlft Niirmnli 1)11, PKHKIIU TINTO,"pròAuaor iln CulleRln Militar.;
IHI, AUGUSTO A1NKSI1 nnliir dfl vnllmoi IiiiIuiIIiu* llllllicllcoí J o llllirni.

AiiIim |iiiii'.i- d» M.\llll.MAllCi i' i.IIIMICa. Umii- priioMuro" pimin lutmloita
umn iii.'iin liir;iiíi,iiin ita nnrtu lliuorini 11 nutro dn iiwlIrii.A* noliu do nuliii tilo
polygniiiltiiilni, Monsalidiidoi inuillrni, Cunoi DIUIINÜ « KOI.TIWWJ.

Au 1111 du ru|iulI(Ao porn n* iilnmniii quo no innlrlciilmoiii «m nlraiu,

A lede iln riir<(. foi mudada iln rua dus QiiriVM 29 pnrn UHUCUAVANA ü.1
•:• mui,!.-—JUIlUliNA l.li MAiniS, profoMor o dlroclur.

f"S1™! Iincrgil poderoso tônico
¦Jjgpgg 

Novo inili iliciiiii.ilico•pii—j Energil depurntivo ngindnvcl
liei do* Inxntivos
Crnndo remédio da mnllicr
Integra a lorça do liomcni
Licor o inai>. saboroso

A' venda cm iodas as bons pharmacias e drogarias. J.
M.Pachcco, Granado i\' C. c Araújo l:reitas& C.

go

8_

GAFE' SANTA RITA

i!<R!M m /aCitC IN. 8!
TELCPHONE 1.404 NORTE

c RUA MARECHAL N0RIAN0 V.
TELEPHONE 1 210 NORTE

SOCIEDADt HIO üliANUL>SL Dl: SORTEIOS

mm PARISIENSE"
iindad.v i:m 1UV2

.1no:oooí>ooo |Capital rçàlisndo Ks
(Auturisada a fnnccionar cru ioda a Ilnpubiicn)

banqueiros; lUNCO 1)0COMMF.IIGIO DR PÓIITO ALE-
01115 o DANÇO 1'EI.O'IF.NSH

SEDE —PORTO ALEGRE
Sorteios Mcnsacs - Contribuição 10$000

PEÇAitt PROSí ECTOS
Rua da Quitanda n. 107«= i? andar

RIO DE JANEIRO
AGENTES — Àcccitani-se, desde que apresentem

bons referencias e fiança.

CASADOJULIO
M\ __«_^E-!^^e£l!tE%'J1-

SEM COMPETIDORA I
33 e 34 - AVENIDA IHEM DE SA' 33 e 34

Dormitórios com i;n'i;a uu bnlauslrc cüiii 0 poças, dn peroba, do 5oo$a
Dilos cstyh' Imll: ndez, com C peças, do peiubu, ti<? fiún$ ix
Uilos eslylo allcmão, com li peças, de peroba, de Sílojiu.
Salas de jantar com li) peças, eslylo ailemão, do liSo.> ;i .
Iiiliis do 

*i'iitar 
com 10 peças, osiylo Iiollimdcz, de 7oo$ 

I|2 mobília para salão, íl peças, cími eslolo, de lloí> 
I|2 dila para salão, SI peças, siínples, de 1oo.$ 

• * *

Louças de toileltc, escarraileims, baldei, jarros e niuilos outros artigos.

G3o$ooo
0"'O$óuo
58uSooo
iSoo$i oo
iõoSooo

;iui §ooo
1iojooo

j PENSÃO—Praia dc Botafogo, 384 
~~~^ |

! em frente .10 Pavilhão de Regatas — Telep. sul 0!U ^^^\-~+ \
! Succursal — Installada no esplendido pro ^«*^^(r*_ ^«^ <| ^*^_» % _ _? __^^^^ *
j dio novo do moderna construo Çãn^*^'-^r^ • ^!_^^^^ '
! Pi. das Laranjeiras, -^R^^^i^^lC* \_^^*"^'1^ I
Í Telep. G.43G 

' 

^~^\\*+ ^^^"^ 
^"^ "^ '"'^ !

j ^m~+***^f\± *3 jLmm^^**^ 
mr\\"\ OldCIll — ApOSÜIltOS j

i ""¦""""''«^Ja *^m*^^^ 9 1)ílnllc'ros> com tu('03 °3 confor- 1

! X- *^^,**,-,'^ los modernos. — Bom frntamenlo'. Preços !
• ^^K^"*ii!oiliros. bondes á poria. MIGUEL II. SIXKL& IRMÃOS J

1

- NO -

Laboratório fiVIunicipal
Analysen. 2.033, de 19 de julho de 1916, a que foi submeltido

o nossso café
RESULTADO

A analyse revelou ausência de terra e areia, e o exame
microscópico nada revelou de anormal

CONCLUSÃOProducio bom para o consumo
ASSIGNADO:

g5eocSecs*a«© Pegado — Chimico.
Pe_í«o da Cunha — Micrographo.
VISTO, Dr. Felicíssimo — Director,

32, Praça Tiradentés, o2
Esquina da Avenida Passos ;

SAAVEDRA ã VAZ

Poderoso tônico dos nervos e do" cereoro
Gottãs Phytiolcfcas Silva Araújo

i-

Guaraná-lodo-Kola- Arsênico

VENDEM
Chiorürcto de cal.
Iinxofi*c cm pedra c pó*
1'olvilliu C dt.Mlilia.
OKI Tom Gin.
Whisky, BiichnnaiiSi
Gimcnio, bieti, etc.

Claytan, llte'[j'i & Co.
Rua cln Alfaiidofln Uo

Petropolis
Alugn-sc lim esplendido so-

brado com dez qlinrtos, mo-
liilados, a avenida l5 de No-
vembro n. l.025í Informações
no n. 1.01S.

DF.ÍJCIOSA BRBIDA

Grand Bar RoÜRscric Progresse
l.loiililoi '• conioillroli ílnwi

largo S, 1'miicIíco '!•• iMutii. -11
lnlnfiii, 11,811 Norlu

o imili confirlrivol mlSo, culiibo
pilmuioiii. Muiiii

Am ihli.i II» iillli"','»!
Snliidn du mu-liovis, vuldo :í

mallion, seccii ussmla ii baliinna
mocotó a portuguozn»

A» Juntar i
Suecesso!..

Perna dc porco com tutu a
mineira, nuchero á Ia creola,
frango á villa do Conde, ostras
frescas, grendea peixadas, le-
gtimcR paulistas.

Deitciotos vinhos

12=

BENZOIN
Para o omliolloiainonlo iio roílo c

lim iiiHoi; rolroica
n polln írrllniln ccln nnvallin

\iiho «ISoiin. I'i'ln Corroía
fiSpòo

Pi'i fiiiiiai i.i Orlando liaiiíiel

Espumante, refrigerante, sem
nlcool

SACCOS DE PAPEL
Fnlirira (|iiulijuor i|iiaiillilailo - con-

-ulii.iii uu nossos [ircçua quu cncontiarüo
vaiilagoiiii.

—- B. SOUZA «. c- —
5i - Rua da Misericórdia—5t
Tclcj.lioiio (lontra! OIÜU

GRAVATAS
lio sctlii, ií'iiTus o costumes pnrn
iTi-iini.-.-ií, liitlo iiuiiul'! Im tio chio o
bom, V. I'x. púilo coiiiprar barato

Na CASA ESTRELLA
llmi Ouvidor IM

Leitura Portugueza
Aprcmlc-so n Irr nm 30 liçòos (dõ

meia linrai pela íirt•> mnravilliosn do
granile puoui i.vrico Joiío ilo IH-ns.

Vnniiiiln o mcmnrin, o loilõs nprondom
cm "ii liçflps, hoinons, sonhnrns o cre-
nucas. Bxplicntloros: Santos liragac Vio-
lota Droga.

S. .IOSE' *.-?.

STApr MÜNGHEN
Rnilniiranl aonr livro

Uni.-:
Jantar

Creme de couveflòr, pesca-
da á portugueza^ lingua do Rio
Grande, peru á brasileira.
Ceia

Canja, sopa 1'oignon, ostras
frescas, camarão torrado, pes-
cadinhas inhambus, costelle-
tas, 1 ilhotes de pombo, coxi"
nhas de. frango e posilct á Ia
cocolle.

Amanhã ao almoço:
Angúá bahiana.

Praça Tiradentés, I
Teleplione 66*5 Central
0 proprietário, A. Mütta Üaslus.

AVI.)0 IMPORTAM li
IVhIc V. S. loresle aviso, collocanilo-o

na distância dc li- policiadas? Si não
piíiln é pói'i|U0 sons iillius estão traços c
precisam dclonles. Queira ilirigir-se á
rua ila Assembléa, 50 CASA KOCHA; que
examina a vista grátis o vende óculos
baratos.

NEURASTJ1ENIA
0 llemntogoriol do Alfredo do

Carváiliü •': u uuien que cura esla
terrível moléstia; innumoi-os alies-
lados.

A venda nas lioas pliárníncias o
drogarias do llio e dos listados.

rieposilo: — 10, llua 1° dc Março.
- Hio.

Casa especial dc bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives n. 1.'! — Sobrado

Pont à jour c picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas finas c borda soutache
em pé.

USINA SAOGi»

4;o >i

7 PRÜCTflS
r. poBRRZIü

% Extra -Tino •:-

A venda em Ioda a •parle e
Deposito e Escriptorio
Rua da Assembléa, 21.
., RIODE JANEIRO

Hotel Mii*am«i* e
Babylonia

CIUSTA.VÒ SÁAIPÀTÒ N". C4
Tolopliono, '.iTí -- .""ul

fi proprlftlnrio reduz il.i -Jn r,\,> oi prfl-
os da inlii-lla Iraliiiuto-fo iln 1'niiiilin lio

ijiinlro mi mal» pomon*, rom pnrmoiicn-
ria ilo ''ii ilini, paia banlins ilo mar,
mio dlstnm ;>o páisos do hotel Apro-
vciloni.

*mm*< \r~) I

—BI

O fortiiicaiuc tapido, dc ^u-,-
lu agradável, resultado ideal
nos casos dc debilidade geral

F. II. BETEÍLL-
Representante para o Brasil

Caixa do Correio, 1.907
Iii) dc Jauoiio

Dinheiro sobre
nliores dc

pe-

jóias ecauteias do Monta
de Soceorro

•
Casa Gonthier

HENRY & ARMANDO
15 c47, RllA IUIZ DE CAMÕFS 45c 47

Casa fundada cm 1807

Cabellos brancos
Usáe hrillianlina oTriumplio» phráncás-

tnnlial-os. Tia-i-o 'ISOUO. 
Vcnde-so nas

seguintes perfumadas: Haziii, Nnnns,
Ciiía Postal, Carinlh Cranilc, Cirio, llcr-
inaniiy o Granado í; C. o om Kicllioroy)
drogarias Unrccllos o Mixla.

ivao se llluiiam I
Com os preparados para i

pelle. iifpn, jóa pr.noi.ix\ ksmai.-
TB, único quõ adquiro o conserva
a 1'clli'zu da cuiis. Approvado polo
Instiliito do Uollczn dc Paris cjn-c-
niiadn pela Exposição do Milano. I'rò-
i;o 't$0llü.

Eiicontrn-so ;'i venda em todas as
perfiiinarias aqui c nm S. Paulo.

Ao commercio
No grande incêndio rcccnleinonto ha-

vido ;'i rua da Alfândega n. 180, onde
era sstaticlcciilo n Sr. l'railcisco líran -o
Mendes, existiu um cofre M. W. AME-
ItICAKO, marca registrada sol) o
n. 11.317, o qual rcfisliu ;i queda o ao
incêndio pois n cofre se encontrava no
.segundo pavimento, c, seudo aiierlo cm
proseiira da autoridade, enconlravam-so
livros, valores, ele , intactos puis (no-
tem liem) que, do incêndio apenas resla-
rarn o* escombros!

Ha sempre grande «stocko por preços
razoáveis; único depositário! Mayer
Wigilcr.
Rua Camerino n. -104

Teleplione Norte 7C1

PYJAMAS
O mais barato, o mais
chie, o mais moderno e a

melhor qualidade
V. Ex. encontra na

-CASA ESTRELLA-
RUA OUVIDOR. 134

-GAMPESTRE-.
Ourives .17, teleplione 30G0 Korlo

Amanhã ao almoço :
Angu á bahiana.
Beefs de carne secca.

Jantar:
Colossal suecesso.
Puchero á hespanhola.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Sardinhas nas braazs.
Boas peixadas e bacalhoa-

das.
Camarões torrados.
PREÇOS DO COSTUME

Curso de preparatórios
Mensalidade........ 25^000

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete de Setembro, 101,
i° andar.

FORD
O CARRO UNIVERSAL

Chassis construído exclusiva-
mente de AÇO VANADIUM, 6
leve, forte e resistente. O automo-
vel que melhor se adapta aos ca-
minhos tio interior. Seis annos de
serviço nos listados de Minas, Rio
Grande e S. Paulo conquistaram-
lhe a justa fama dc que hoje go-
sa. Exposição permanente (los
últimos modelos. Peçam catálogos
e informações á

Socicfládc Industrial c do Amo-
moveis BOM KliTIRO

AVENIDA RIO
BRANCO, 170

PreJio do I wcii ilo
Arle< o OfllCHV)

^"sS'^Â^Ê^M^^m^ã'^^^'^. i

Cursos para a ggCCIiA NORMAL
Direcipres: Francisco F. Mendes Vianna (inspector escolar) c

D. Rachel de Moura
Professores: F. Vianna, Dr. Intlulocio de Aguiar IM> llacliel de.Mourn, l.uiza Aznmbujn
V. 1'cneira, Adclih Murlnno, Anlonlotla llarreio, Alice Ferreira, Maria da Gloria de
Moura liiniz o Arinda Sobral,Matricula da:i .1 á= .*. -aO.UÜA GONÇALVES 1HA.S, 30.

CASA MORENO
1044, RUA DA BAHIA, 1044

(Bcllo Horizonte)
Preferido polo Esmo Sr. I>r. I.iiuicti Silva, Icnlo da Ta-
cuidado dc Medicina dc üciio Horizonte, ilispríc de bom mon-
tada nilkina [.ara cnnccrlos do óculos õ pincc-nc2, c avia

lambem qualquer receita
MATRIZ No KlOüE -JANEIRO
i/[2. rua do Ouvidor, i.p

CALÇADO

m in
Trawessa S. Fran»
cisco de Paula 39

H' :i caia que sempre tem
novidades em botas c *;apíuni
para senhoras c meninas, uU
limos modelos, os mais chies.

PetisQuetras á piuvü
FILIAL DA CASA BARROCAS
106 RUA 00 f)03'Rlo ioi.

'ENTRE QUITANDA E AVENIDA*( \s.\ MvTlu/, nm da CuflcelíSõ canto
da rua dò lljipiolo iMl
Aimiiiii*! iiii nlmocn

Sarjpalol do leilãii, tripas & inodn du
Parlo, carne iccca a^ada cmn quili«lii.,
An [uritiirriu'e (Vcivílliai, coollio corn niroü ia
cnçolln, f.ernn de porco o «dnconi pirSuda ünliitn*.
lii.in. oi dias

l.'i?.i;t(i e oitras froicn».
r.sjieclaoi \iniio? Ilôr da Morniíf*»,

Mònrlieo o-verde branco da quinta <1,i
In «na.

Hramlo vai iodado do frutas o qnoijo»d oco do cozinha todos os dias,

S. LOURENÇO
HOTEL CENTRAI.

— IVonriclario: Josó Jusiinu Ferreira «
llcdu Sul Mineiro — Estado

du Minas

A c.tiH.iíu do njçuas m;iis proxlino
das (rrundes capllac< dcS. Paulo o nin,'
ItilorihasSva: rua Clapp 7 c S. Josó 1.

I!H) DE JANEIRO

tlüipéos de sol c bengala
0 mais variado soriunonto cncoulra-
so na CASA IlÁIlÜOSAj prata Tira'
lentes ii. ü, junto á CanilSaria l1''0-
gressb.

X. D. — Nesla caía cobrem-"-''
rbapéos e fazem-'» concertos com
rapidez e pcrlciçãn.

EXPOSIÇÃO
A' RUA DA CARIOCA 67

Acham-se hoje expostas lindas mobilias que a CASA
MARTINS vende

a dinheiro e a prestações, por preços sem competidores

adquirida ou hereditária òm Iodas as
manifestações. Illicumalisnío, lxze-
ma-, Ulcóras, Tumores, Dures museu-
lares o usícas, Dures dc cabeça no-
cturnas, et:, o ludas doenças resul-
tantos de impurezas du sangue,
curani-so inliúlivoiinente com o

Único que com um só frasco faz desapparécer qualquer m.
colher apus as reiciçõcs. lim todas ns pliarmaci

Sil
aniiostação. Uma |

CLAVTON OLSBURGH ã C<
PNEUiUATICOS "AbMAGAN" (reformados)

LISTA DE PJKEÇOS :

DIMENSÕES LISOS GROOYED A.NT1DERAPANT

Sl.r> 10õ
820--'x 120.......
880 120.
1)20 120
9oo 135

Cõ$000

7ÇSQ00

85$u00

G0S0ÒO
70ÇU00
785000
80*000
8ÜJ00O

7G$000

91SOCO

10 'i do üosconlo-Econoraia e durabilidade. — ItUÃ DA ALFÂNDEGA, 108 e 110

LeClerC & C&%. Gratificação
Agentes de Privilégios o Marcas de Fa-

brica e Commercio

Rua do Rosário n. l56
Encarregam-so de contratar e promo-

ver o emprego do systema do telegraphõ
sem lio, dirigivel, privilegiado pela Pa-
tente do invenção n. 5.1G2, de 11 de
novembro de 1007,'díi qual é proprietária
a MAHC0NI'S. WIIÍELESS TELEG11APII
COMPANV, 1.IMIETD.

Meias para homens
Colossal sortimento e varia-
da padronagem a i.^ooo,
1^300,i.*j)5ooe i$7ooopar

CASAESTRELLA
Rua Ouvidor, l34

A FIDALGA
llestauranti ondeso reunem as nieiho

res famílias. Itigorosa escolha feita dia-
riarnenje, cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ItlJA S. JOSÉ', 81 - Telep 4.S13 C.

(Da-;e nina gratificação n quem en-
(regar a I). Cartola lím broche com
11 brilhantes, typo chuveiro, perdido en-
tre a rua da Constituição o a praça
Tiradentés. 15' pbjòclo de estimação'.
Quem o achar poderá procurar a mesma
senhora na rua Constituição n. ÍJÜ, das
0 ás 10 da manhã c das 8 horas da noi-
te em deanlo.

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Tlieophilo Olloni n. 3í

Teleplione Norte 355

CAMISAS
paru homens, o mais

hello o
variado sortimento,
V. Ex. encontra na

—CASA ESTRELLA—
llua Ouvidor 134

Pintura da cabellos - fl, j,^
P.A lingí» cnlioilos particularmente, s« «
Sonhuras, com llemie. Actnalmeide ga-
lanle a maicr perfeição no sen trabalho.
Duração quatro mezes. Completomenlii
inuflelisivo. Preparados recebidus daljn.i.
pa pelos uli moj viinorcs.

Avenida ('.,-imeç Preiie. n. 10.*!, sobrado,
Teleplione .ri.800 Ccnlrni.

! TjÕIÍÍjOhunniioé aéiii.üiu
liiglcxes o pórilüguezés

3por,á$5po
Collarinhos sem gomma,

Unho, um JSlíoo
Vende-se na Casa Estrélla

llua Ouvidor IM

Pensão Central
Piccci!leniente montada em rna;:—-

fico predio. com cxcolleiitcs aposentes
para familia o cavalheiros; cozinha da
I' ordem, banheiros, jardim e absoluto
osseio o hygiche. lion.dos para todos os
ponlos da cidade. Preços módicos. llua
do Uozendoii. 101. —Telephone 5.55U
Central.

Vendern-se
jóias a preços baratlssimos : ri!|

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone n. PD4 — Central

Malas
A Mala Chiueza, á rua do i.avrndio

n. 61, I: a easa quo mais barato venda,'
visto o grande sortimento que lem; chama
u uttenção dos senhores viajantes.

Aos Srs. Veranistas
A^ Concias Pestana, como nos nnnos an«

leriòros, oncaiTcga-so Ue tomar a domi-
eilio ne.-ta capital a bagagem dus Srs.
Vcranislas, 0 entregar também a domi-
eilio em Petropolis, Fribiirgo, Campos,
ilelbi Horizonte, Juiz de Fora e São Pau-
lo, a taxas muito reduzidas c por con-
traclo com a Central do Brasil i: l.eo-
polihna, assim como para as estações de
águas, Caxnmbú, Lombary, Cnmbuquirn,
Caldas e outras, vendendo bilhetes para
todas estas estações com direito a alia-
tiinento nos fretes da bagagem, o leitos
para os nocturnos da Central c Leopol-
dina.
65, rua do Carmo, 65

Telephone 3-1-2 Central. t

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião tlentii*

ta pela Faculdade de Medicina do llio
de Janeiro, com longa pratica. Traba«:
Ihos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. 48

55-!

Terrenos á r. Dr. Keao
bopes

(Largo da Segunda-feira)
Vendem-se lotes a dinheiro

e a prestações; trata-se á r. do
Carmo Cd-v andai; telephone
5S4S Norte, com J. Senna.

LOTERIA
DE

S. PAULO
Garantida _pelo governo do

Estado , J:

. Terça-lelra, 3 
'do corrente

Por i$ooo

Bilhetes á vend-fcm todas ns
canas lotericas

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE 'AZEVEDO

<i Tournée » Cremilda d'0livoiro

HOJE: :Hüje
A,s 7 3/.1 o 0 3/-1 -Canta

OCÜNiWO!
Brilhante creação de CHIiMILDA

DOUVHIIIA. ANTÔNIO SEKUA en-
graçadissiino no protagonista. Corre-
ctlssimo dosempcnlio por luila a
companhia.

nfVKBC*' '• empresa nlfinua a ali-
iHiP^F solulii luurnlidudu desla
comedia e quo o cspetlaculo termina
antes da meia-noite !

Amanhã — Récilas da moda,
8 oáslU—0 C.ANAK10.

A seguir, a comedia ingleza
Plnero--.MUSTIItA DU MULUEIl.

Exilo absoluto
ff*-^*««ICSrW^V^'í*ÍE*»y!M»^*'íU

as

de

PA.AC. TÜEATBE
Grande companhia LUCILIA riSilES-

LEOPOLDO FHQEB

HOJE HOJE
A's 8 o ás 1u horas

A bclla comedia de Trislan liernard
Kspectaculos puramenlo laiiiiliarcs

0 Café do Felsberto
(LE PETIT CAFÉ)

Triumpho completo de Leopoldo
Frúes 110 pupel de Guilry e Cbaliy;
.suecesso da primeira aclnz brasileira
Lueilia Pores c de toda ti coinpauhiu.

Amanhã, ás 8 e ás lü hoias — 0
CAFÉ' DO FELISIÍEK'i'0.

5 de outubro - A MORGADINHA
DE VAL-FLOIl.

Na próxima semana — A ullima e
grande navidade parisiense — A DU-
QUEZÀ DAS FOLIES UEHüEltES.

THEATRO MUNICIPAL
~7 de outubro de 1916—Sabbado

A's 20 3|4 horas

Em beneficio da Cruz Vermelha Francesa-
Ingleza

PR1MEI11A PARTE—Ciando concerto com o concurso de: Mme. Antonietta
Rudge Miilcr, Mme. Mulliciros, Mllcs. Carmeu e Elvira Uraga c dos Srs. Maurico
Dumcsnil, F. Nascimento Filho e 0. Dufriche.

Acompanhamento -dc Mme. Gomes dc Menezes.
6KGÜNDA 1'ARTE

QUADROS VIVOS
Representados por senhoras o cavalheiros inglezes.

Cilhotos á venda na casa Arthur Napolcão, de terça-feira era deante.

PREÇOS : Frizas c camarotes do 1» ordem, l&ÜÇOUO ; camarotes do 2* ordem
Õ0$ü00; poltronas, 25Ç000; balcões A c D, lõSOOO: outras filas, lOSüOO, £í
leiias, ','SOüO

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia do sessões, do

Eden-TliciiliOi de Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Corjão

HOJE HOJE
GRANDIOSOS ESPECTACULOS

Duas sessões—A's 7 3/4 o 0 S/4
da noite

Mais um grande triumpho dcsla
companhia

A revista de costumes om dous
nclos c nove quadros, original por-
tuguoz

MARÉ DE ROSAS
Comperes Zé Lerias, CARLOS

LEAL ; t»inla«j]go, LUIZ BRAVO.

Ainaubã— MARÉ' DE ROSAS.

vinema-Theatro S. José
Empresa Paschòal Segrelo

Companhia nacional, fundada em 1 de
pilho de llll I — Direeção scenica do
nelor Eduardo Vieira—Maestro director
da orchestra. José Nunes.

HOJE HOJE
1 do outubro do 1010

A\s 7, 8 3/4 o 10 1/2
Na primeira e na segunda sessões:

ZE PER IRA
Ccmpèros: Allredo Silva fi J. Pcdroso

Revista de Cardoso do Menezes, mu-
sicii de José Nunes.

Na terceira sessão:

EM PÉ ÜE GUERRA
Peça de costumes militares o arreglo

do Pedro Augusto, musica do Luz Júnior
Amanhã—EM PE' DE GUERRA e ZE'

PEREIRA.
Em ensaios, a revista de grande mon*

tagoiii-O P1ST0U0.
Amanhã -MULHERES. EM PENCA o A

MULHER N; 
**

CASINO-PHENIX

THEATRO PEQUENO
Único theatro por sessões quo fun-

cciona na Avenida

HOJE- Domingo -HOJE
d Soirée » ás 8 e ás 10 horas

Ultimas representações do

BB 9IN8!
Nancy, ETBLYINÀ SERRA

1'raa fabrica dc gargalhadas

Amanhã - A ALMA QUE REFLO-
RIU... Comedia nm um acto de
Heitor Beltrão, o NOIVO EM APU
ROS, vouõevtllo de Labichc.

¦:rzvzmssssft& ,í«s?í,í«s*S£? «tí*«;*5?tif*-«*&*-?££2?Z"i * .^'--^•^Tf'*^:^.


