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A nossa política internacional
•«SÜS-

As nliiini'1 noticias dos líslndos Unlilns
estão mostrando quo não /ram vãs ns pro-•ti/óis tiinl.n vezes felina neste jornal, qunn-
du eu lhe enviava de liem liiujc ns minhas

Jjitj^ correspondências. U' verdade <iuc, escritas'|f-* cm nutro melo, podiam parecer Influencia-
das por cie c. portanto, eivadas dc uma
1'CI'ln SlISpolçáo.

llasla, porém, um pouco ilç raciocínio cal-
mu para sentir quo todo o Interesso dos !•>•
fodos 1'iiiiln'. eslá cm ver abatido o pros'i-
Jio alemão. Si houvesse a mínima duvida
sobre o rcxiillndn da lula o os aliados cor.
res«em o risco dc ser vencidos, a grandenação norte-americana sc apressaria a tu-
mar lugar an lado dos Aliados, pura impe-
dir nquclc desastre. Desastre para n Clvt-liznção c (leziistrc porh os Estados 1'nidos,
que Sabem b.-ni o perigo em qin- ficariam,
dlanlc de nina Allcnianha vencedora.

Mesmo, porém, qne não haja l.il receio,
ainda assim os Estados Unidos farão pro-vavelmenle ipialqucr eoüicã para tomar parti;,na lula, porque eles sabem perfeitamente¦que não lhes i* possível fica:' Izolndos: pre-rlzniii entrai* pnrn mil grupo de alianças.
E o grupo que Jlics couvénj é o grupo quevai vencer.

Durante esse tempo, (piai c a nossa silua-
rão? A de uma iluhiedade !nconiprecnsiv.:l.
Quando a lula acabar, nós estaremos mal
cojn os Alemãis, sem estarmos inteiramente
bem com os Aliados. E' qunzi sempre ao
que chegam os que querem poupar a todos.'Iodos acabam por tê-lo como inimigo ou
pelo menos suspeito,

O nosso cazo ficou ainda mais singular
depois da embaixada do Sr. Ruy Bnrbo/.a
li Argentina c do discurso que ele ai foz.E' verdade que o Sr. Ruy Ba**bozn procuroudistinguir entre a sua missão dc cnihnixa-
dor, (pie considerava finda, e o seu direito
pessoa], Mas, apezar dp todo o seu saber c
erudição, o Sr. Iluy Barboza não consegui-
iá fazer aceil.ir sua Iczc por nenhum mestre
do direito internacional. Pouco importa
(pio o fim restrito dc sua missão estivesse
terminado, Pouco imporia ainda (pio o rei-
lor da Universidade de Buenos Aires o li-
vessç convida.Io o a preze n Ia do na qualidade•te jurista, o reitor da Universidade não
tinha autoridade para mudar-lhe n caráter
de que eslava investido, Ele era ainda o cm-
Iiáixndor do lii-ny.il, nn gozo de suas iiuu-
nidades. No perto de Buenos Aires havia
uni vazo dc guerra a espera-lo —- vazo d?
guerra no qna) cie só entrou, dias- depoisj
exatamente por ser ainda um embaixador.
Ni in ao nnnos havia apresentado suas des-
pedidas ao presidente da Itepulilica.

O Sr. Pr.iy Bnrboza mpslroii-se succtlbi-
li/.r.do porque o aeuzavain dc ter feito —
fui ele lnesin > que proferiu o termo — uma-galTe".

O momento em que. nós estamos é tão¦gravei tão grave a responsabilidade dos que
podem fnzcr-i.3 ouvir pelos povos, que não
ha deter-sc diante de pcqíiçnãs questões de
conveniência^.. O que sc viu foi que o Sr.
Iluy Bnrbozh, que é, de certo, hoje, o lio-
mem mais reprezentativo da nossa nacio-
rialidadc, não roube sopilar os ímpetos da
fluo concien.-ia. Foi realmente nessa ocazião
il inenrnaefn.d.i Verdade, da .Tusliça, do Di-
reito. Não indagou — c ;sso foi que lhe
emprestou uma grandeza excepcional ns pa-
lavras — si era ou não era embaixador.

Não indagou; mas era...
Diante disso o governo, do Brazil, si não

——-¦-- nirss

lhe perfilhava as idéias, s<'i línlm nm ra-
nilulio a seguir: repreendê-lo nu pelo me-
uns dcssoli.larizar-sc pnbllromentc da*, suas
palavras.

As outras iincffes do mundo não lèm qneIndagar (piem o o Sr. Ilu.v Hnibozn o qualo grau dc merecida admiração dc que o cor-
canios. O que sc sabe c que um cmiD.iix.i-
dor do llr.t/il — pouco Imporia o nome --,
nn pleno gozo das suas imunidudrs «iipln-
nialicas, disse om publico certas còiízilA su-
1h*c a política internacional, o governa lira-
zileiro não o censurou. I.ngo, acceilou-llio
n opinião.

Pnra aceita-la não prcclzava fazer ato a!-
Rum, porque um embaixador sc prezuniu fa-
lar sempre cm nome ou de acordo com in-
slruçôes do seu governo. Para repudiai essa
opinião é rjiie o Governo necessitava sei
claro o explicito,

A Iodos esses fatos acrcccu o voto das dita*,
cazns do Congresso, voto em que tomaram
parlo os mnis reconhecidos amigos do Go-
verno.

15' verdade que, depois, houve outras na-
infestações. Mas c cxalameu.tc ai que está
o mal. Os outros paiz.es do mundo não com-
preendem >'ssc modo de ajir sem conclcn-
cia, sem firmeza. Perdemos aos olhos das
nações civilizadas Ioda a seriedade.

Não ia alegar quais as atribuições da Cl-
mura uu dn Senado, não ha entrar cm iníuu-
cias c cnpeiozidadei; Quem tomar, por c.vcm-
pio, ns leis constitucionais da França ou n
Constituição dos Estados Unidos, nela*, não
encontrará nenhuma atribuição* das coinis-
soes dc diplomacia c tratados dc qualquer
da*. Câmaras. Todos, porém, ligam taiii.i im-
portancia ao vtíto dessas comissões, como
si elas fossem um poder cinsliluido.

Continuando como nós vamos votando
hoje ema rezolução c amanhã o contrario
dela, acabamos por perdi'! nos olhos •¦»
mundo toda respeitabilidade. Nossas m.ini-
feslações passarão a ser uma espécie de ca-
i.íitloçajcin, a que ninguém ligará impor-
Innci.r.

Que a Allemanha nunca perdoará o volò
do Congresso c a falta de unia censura pu-
blica do Governo ás palavras do Sr. Iluy
Barboza — é evidente. Não pode perdoar.
Ela ,sabe peifcilanicnlo que o Congresso, no
dia cm que votou a inserção nas suas ata:
do memorável discurso de. Buenos Aires»
mnhifçslou-j*c com absoluta sinceridade.

Por oiilro lado, cs Aliados, quo apiaudi-
ram com cnliizinsmn uma manifestação de
apercncla !ão inequívoca, não nos perdoa-
rão as (lubiedades e equívocos posteriores.

O Sr. Iluy Barboza pnz adniiravelnionlc
cm relevo, no seu ultimo discurso público,
a situação infeliz que nos espera, tende
'icconlentado todo o mundo, sem conseguir
as simpatias de ninguém.'-..

Breve, nem ao irmos leremos o pntexto
do alegarmos que também os Estados Unidos
<:"io neutros, porque cies não o íCEão. E eu
nós vimos, ;':> pressas, á ultima hora, ofere-
cerniu apoio lidieulo, dc que ninguém mais
fará cazo, ou ficaremos cm uma pozição
cada vez mais dúbia.

E' uma tristeza !
A guerra aluai podin ter dado ao Brazil

a ocazião de entrar num grupo de alianças,
que lhe asseguraria o futuro. Isso é ainda
possível. No emlanto, cia vai talvez, quan-
do _ acabar, onronlrar-nos desmoralizados c
ridículos, sem amigos...

Medeiros o Albuquerque
..... ...íí ...,,

A NOTA 8CIENTIFICA

As curiosas experiências
do prof. Rast

Os effeilos do traballio sobre a actividade
gastro-intestinal

A GUERRA
.8 operações do Somme preju

dicadas pelo máo tempo
A GUERRA NO AR

!As façanhas de Noel e Niin-
v"" " I ' ' ¦ '¦'¦—¦"¦ ¦¦¦¦¦ »¦¦¦ mm*,

{(esser
PARIS, 7 (A NOITE) — Os jornac; fa-

7em largas referencias ás façiililias prnlic.i-das pejo tenente-aviador francez Noel. que

NA FRENTE OCCIDENTAL'

A situação

.1' esquerda, o aviador Nocl, c « direita, o
uuiador Nüngésscr

acaba de fazer o seu quinto "raid" entre
Salonica e Bucarest.

Noel, de Iodas as dez vezes que al.-av'."i-
sou a península, lançou bombas sob.*e os
quartéis de Sofia c as linhas férreas pro-Jvilnas, causando grandes estragos.

Publicam egiialmcnlc os jornaes porme-nores das Inçaiilias praticadas no começ. i da
semana pelo alfcres-aviadór Nungesscr, quese conçervou sete horas no ar, abateu dou<aeroplanos e um balão captivo allemães *e
destruiu dous grandes depósitos de munições
do inimigo. Nungesscr fez tudo isto num
dia, descendo apenas uma vez para sc re-
abastecer de gazolina.
iNovo «raid» fíancez sobre

LONDRES, 7 (A NOITE) — A batalha do
Somnio continuou hontem com encarniça-
mento, apezar do tempo não ter ainda me-
lhorado dc todo.

Na frente britannica os allemães contra-
atacaram, com grande obstinação,' sobretudo
entre o norte de Thicpval e Courcelctte. Fo-
ram sempre repellidos com enormes perdas.

Na frente franceza as operações estiveram
limitadas a fortes duellos de artilharia ao
norte do Somme, onde os francezes fizeram
alguns progressos ao noroeste do Iloucha-
vesnes. •

Ao sul do rio, og contra-ataques allemães
cm diversos pontos da linha franceza foram
cgualmente repellidos.
Os automóveis blindados

LONDRES, 7 .'A NOITE) — Os jornaes al-
lemães dizem que os automóveis blindados
inglezes somente são aproveitáveis cm cer-
tas situações. Em outras oceasiões a sua cf-
ficacia ó milla, porque se enredam nas redes
de arame farpado, facilitando assim o fogo
da artilharia, que os bombardeia c faeilmeu-
le lhes destroe os depósitos de explosivos.
Assim suecedeu ao norte de Elers, onde dous
desses automóveis foram destruídos, fí ter-
minando estas considerações, dizem os jor-naes de Berlim "que o Iixcrcito inglcz se es-
farela".

Conimenlaiido eslas apreciações dizem o.s
jornaes britannicos que si o Exercito inglcz
se esfurela, o Exercito ailemão e a esquadra
germânica definham. E perguntam quando os
allemães sc animam a tentar ganhar outra"victoria" da Jutlandia. Porque é estranho
que elles tendo então "vencido", se conser-vem agora inactivos...

Acaliar-sc-rl com a prisão de vonlro ?
A "prisão de venlre" ó, tnlvcz, o maior mal

das populações urbanas. A classe medica tem
umn pequena culpa <1c não lhe ter dedicado
maior attenção. Quantos não clamam contra
o câncer e a tuberculose? Quantos estudos c
quantos esforços incutacs esses dous males já
não devoraram sem resultado? O confronto
seria muito mesquinho si quizessemos com-
parar o numero de seientislãs que sc dedica-
r.i in ao combate desses "grandes flagcllos da
Humanidade", com os que trataram du resol-
ver o problema do conjunto dc causas que dá
cm resultado a conslipação do intestino: a"prisão dc ventre".

Entretanto fazei nmn estatística rigorosa c
tercis mil prisões de ventre para um tuber-
culoso q dez mil para um canceroso I—Ah! mas entro o câncer e a prisão dc ven-
tre c cutre a tuberculose c esta mesma prisãodc ventre não lia comparação I E' o que (pa-reco;;-.

A "dor" lambem tem o seu "systemn C. G.
S.", embora os homens ainda não u'o escre-
vam.

Sommac todos os aborrecimentos do vida,
e ns dores dc cabeça dc mil intoxiendos pelaconslipação intestinal c tercis um mal cem
vezes maior que o de nm tuberculoso; sommac
as dezenas tio annos dc existência que a prisãonc ventre encurta cm cada um desses intoxi-
cados, c tercis a .sommn fabulosa dc dez mil
aiiiios, equivalente a com vidas inteiras dc tu-
bercujosos, nllrlbujnilo a cada um delles a
existeínein, boje inverosimil, dc um século!
Do cancci* não sc fala porque daria resultados
cem vezes menores.

Este calculo, mais do qne grosseiro, demons-tra que sobre a Humanidade pesa mais a"prisão dc venlre" do que a tuberculoso ou o
câncer, é que, porlanlo' mereceria mais eslii-do por pnrte daqiiclles que tomaram na vidao encargo dc defender o mundo contra osinales.

* • »
O prof. ílasl estudou os effeilos do Ir.-iba-lho (intcllcctii.il c material) sobre a nclivida-dc miolora do eslotnngo c do intestino.
Serviu-se para isso dos raios X, da sonda

gástrica, do enrmim c de um typo de dietaconstante por diversos dias. As experiênciasdo prof. Itast foram mui pacientes, consiecn-ciosas c curiosas.
E' pena não termos espaço pnra dcscrcyel-ásaqui. Ein ciucoenta e quatro indivíduos *llc,

por artifícios engenhosos, conseguiu calcula-npproxiniadamenlc o esforço mental c a acli-vidado physica. Depois, sem alterar a dieta co esforço mental, fez variar, exclusivamente, otrabalho pbysico.
. E viu a influencia que esle tinha sobre «evacuação do estômago e do intestino.

Em seguida manteve constante a alimenta
çao c o trabalho pbysico e fez variar tão só-mente, o trabalho iutcllcclual, observando ninfluencia do mesmo sobre a actividade gastro-intestinal.

Os indivíduos sujeitos a experiências eramuns sãos c outros doentes. Sobre os primeiroso trabalho physico quasi não influiu, a menos
que nao fosse excessivo; o trabalho intellc-ctual nao deu resultado ainda nítido; mas so-bre os scguudos, isto é, sobre aquelles que jásoffriam de tinia ligeira atonia intestinal otrabalho tanlo pbysico como iulellectual ti-nha uma grande influencia sobre a actividade
gastro-enterica: esla diminuía ao passo queoquellc augme;ntava. O trabalho mentaltrazia sempre maior perturbação intestinal do
que o trabalho pbysico.

Dr. Nicolâo Ciancio

w?m

ASSIGNATUIUS
I'of anno. «.,.,„„„?«•,* 20?uOO
Poo «mestre «„„.* 14SQ0Q

flDMKKO AVOnSÒ lOO JÍMTB

9

m
O JUBILEU DE CONGONHAS

0 que é a feira monumental
0 jogo e a policia mineira

/
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Um terço durante o jubileu

Um credito respeitável
Não houve boje sessão na Câmara dos

Deputados, por causa da chuva, que não per-inittiu havei* numero. Apenas 51 deputado"
compareceram.

Do expediente constava uma mensagem
do governo, pedindo o credito supplemcular
de 14.368:348^874 para combustível neces-
sario á Estrada de Ferro Central do Brasil.

E' ainda grave a
situação em Matto

Crasso
Em encontros de forças ha

mortos e feridos

As fcslas dos jubileits dc Congonhas apre-
sentam dous aspectos curiosos que as distin-
fluem das demais romarias que, cm detcnni-
nadas épocas do anuo, sc rcalisam cm quasitodos os recantos do Drasil: as feiras o o jo-
go. Xo arraial, durante os festejos, milhares
de pessoas sc entregam aos negócios miilti-
pios das feiras. E cidades ha que durante In-
<lo anno preparam, febrilmente, o "stoclc''
dc mercadorias que, chegada a época do ju-bileu, despejarão sobre. Congonhas. No nr-
raiai, assim á feição da Penha, aqui nn llio.
predominavam ns negócios dc gado, as gran-des feiras dc bois c cavallos. Hoje, estas foi-
ras desnpparçccrnm. Foram substituídas pohis
jóias baratas, quinquilharias, rosários, benti-
nhos, arreios, ciilclnrio, etc. As jóias de pe-
queno custo, dc prata, alfinetes, etc., são foi-
liccidas por S. .losé <1'EI-Uey. Snbará envia
jóias caras, de ouro, arlefaelos de chifro, ben-
galas, argutas para giiardanapos, etc. Hapcei-
rica c l.ngoinha, a ciilcllariá mineira. l»ra-
(ios, os arreios, cie. Santo Antônio da Silvei-
ra. ob.jeclos dc madeira torneada, farinheiras,
saleiros, brinquedos, ele. O.s doces, os famo-
sos doces dc pcccgndh c marmelada, cm ti jo-los, fdrricccni-ii'os 'Marianna c Ouro Prelo.
Marianna também envia um regular arsenal
dc feitiçaria, e dc Dcllo Horizonte vem oexercito considerável de negociantes cosmo-
politas que, no arraial, apregoam mercado-
rias, otcoando os ares.

O jogo já é tradição cm Congonhas. Nas-
cou, ao que parece, a jogatina em Congonhascom òs famosos jubileus.

E até ccrlo ponto grande parle da cxlra-ordinária concorrência que de todos os recan-tos <ie Minas e dc oulros Estados acorria aoarraial, era atlrabida pelo jogo, pela roleta,
pelo "monte", todas as variações e espéciesdc jogos de azar.

Congonhas, pacata villa, de popnlação es-cassa, pouco mais conlando de 1.000 almas,enche-sc, abarrota-se de forasteiros, duranteas testas dos jubileus. As habitações são in-sufficienlcs para abrigar o povarco. Conta-mos cslc anno, espalhadas pelos campos e pe-Ias ruas, 76 barracas, algumas de grandes di-mensoes, para numerosas famílias. Entra, en-lao, a campear a exploração. Uma casa, com
quatro acanhados commodòs, foi alugada po-oito dias, pela quantia de l:(i00fS000 Outra,assobradada, pelo mesmo tempo, por...2:700.?000. Nesta foram insinuadas importes bancas de jogo.

Uma família dc Carinlianha, por não lia-ver, casa nem barraca que a comportasse,abrigou-se em um forno abandonado. Outras
pousaram sob telhciros. Os boleis c pciisõésacecitam hospedes cm excesso. Reina a bal-biirdin, a confusão. A' hora do jantar lem-sc,cm um destes boteis, a impressão de que alisc abrigam victimas de qualquer formidávelcalamidade: incêndio, terrernolo ou dilúvio.Ha gente a comer até sob as mesas, pelo chão'dc pé nos corredores... Um horror! '

Os jogadores soffrcram, porém, este anno,um formidável cheque,
.0 Dr. Vieira Marques, chefe da policia mi-neirn resolveu acabar com a jogatina desen-freada. Com plenos poderes para extirpar deCongonhas o extraordinário polvo — partiuo delegado especial, o capitão Paschoal
Quando lá chegámos, já encontrámos nagare da Central do Brasil um numero regu-lar dc roletas c outros petrechos de jogo.guardados por agentes de policia.O arraial estava revolto. Um borborinho

importan-

denunciador dc alguma cousa de anormal ia,
dc canto em canto, ouvindo-sc, a cada passo,
nas rodas esparsas:

—O arcebispo não é tolo! IV a morle do ju-
bileu! Acabar com o jogo! HonTcssa! E' um
absurdo...

— Olhe: cn ouvi dizer que o arcebispo vae
tclegraphar á policia. Não, islo não ficará
assim...

Encontramo-nos enm o Dr. Vieira Marques,
Interrogado. S. S. nos responde que, inlcrvin-
do o arcebispo, faria retirar a policia...

Pouco adcnulc estava o capitão Paschoal a
ler um lelogramma. Approximámn-nos sórrà-
tciranienlc e conseguimos ver o que ucllc ao
continha. Era do senador Irineu .Machado. Di-
zia o seguinte: "Peço considerarão amigo Au-
guslo Vidas — Irineu Machado."

—Quem é esse Vidas? interrogámos.—l'm jogador, já despachado pela policia,cm lorna viagem...
I.á cm baixo, um rumor surdo, conjunto de.

muitas vozes, foi se elevando, enchendo o cs-
paço, E cada vez mais o murmúrio crescia.
Geulo corria para ti local, onde uma onda
considerável de povo acompanhava compn-
cia um carro que, célere, demandava um dos
pontos da cidade.

Era uma ruidosa, uma imponente manifea-
tação promovida pblos jogadores ao senador
Bias Fortes, que chegara a Congonhas I

Hospedou-se o illustrc mineiro cm um lio-
lei. O "prtvo" permaneceu pelas immedia-
cães. Foi, afinal, nomeada uma commissão,
encarregada do solicitar a intervenção do Dr.
Bias,' afim dc que a jogatina fosse permit-lida.

O senador mineiro sc esquivou dc receber
a commissão. llcccbeu-a o Dr. Bias Filho.
Nada, porém, conseguiram o.s jogadores...Então, entraram elles a desanimar. <'oleri-
cos conimcntavam a audácia «Io delegado, quenão quizera receber os 5:000?, resultado dc
um rateio, cm troca da permissão desejada.
Alguns jogadores mais afoitos cairam nas
capoeiras a bancar a roleta clandestinamcn-
te. Foi assim que o sertanejo Maciel perdeusele contos c tanto c cinco bestas, jogadoscom Camillo Silveira c José Hcrculano.

A' feição de represália, cortava o arraial,
cm todas as direcções, nm "cordão" compôs-
to dc "pessoal" vindo do Rio, expressamente
para bancar o jogo, a empunhar um cobcrlor
fincado cm um pão c a cantar quadrinhas al-lusivas á acção da policia, com a musica do"Meu boi morreu"...

Abandonámos o arraial. Os mendigos alro-
pelavam os transeuntes. Eram tantos queninguém lhes dava esmolas. O dinheiro nãochegaria. Quem quer que, penalisado, distri-buisse alguns "niekcis", depressa sc arrepen-deria da sua generosidade. Os mendigos seestrafegavam, cm luta barbara c impressio-naiite, para obterem os nickeis arrojados aochão. Sem saudades e cansados, viemo-nosembora. No tumultuar dos romeiros, dos nc-
gocistas gananciosos c dos jogadores curai-vceidos, lá ficavam as pequenas patifarias(los donos de barracas, vendendo gato por le-bre aos pascacios; dos hoteleiros e hospedei-ros cscorcliando a freguezia, c aquclle. fan-tastico o sobretudo gigantesco ponto de in-tcrrogaçào; os negócios do santuário, lá nacrista do morro, onde a piedade e a fé dcura ermitão profano sonharam c iniciarama execução dc uma obra grandiosa dc féchrislã c. proveito social, obra essa que tan-tos tonsurados c mitrados ainda não puderamou nao quizcrain levar avante...

fl historia dos dous
garotos commove

um senador
Um requerimento de informa-
ções que deve ser attendido

com urgência
Durante a hora do expediente do Senado

o Sr. Miguel dc Carvalho usou da palavra
para tratar de iissuVnpto por nós tratado ha
dias e referente A remessa dc menores paraa Colônia Corrcccional dos Dous Itios.

O senador fluminense diz que sentiu uma
profunda trislesa ao ler tal noticia c não
queria acreditar na sua veracidade.

Não appareceu nenhum desmentido a cila.
Mas ás vezes lia equívocos nas Informações e
por isso, movido unicamente por piedade dos
infelizes menores quo não l.ui ninguém porsi, enviou um requerimento á mesa para queesta pedisse ao Sr. ministro do Interior asseguintes informações:'"1". Si na ultima remessa dc presos paraa Colônia Corrcccional foram comprehcndi-
dos menores, quacs os seus nomes, sexosj(Cdades e penas que foram cumprir;

ü", Si da mesma remessa fizeram partemenores não condóinnados, quacs seus no-mes, cdades c texos;
3\ Por ordem dc que autoridade foram rc->medidos esses menores não condemnados;•1", Si na mesma Colônia Corrcccional exis-tem menores não condemnados, desde quan-do ali se acham, quacs seus nomes, cdadese sexos;
f>\ Que destino é dado aos menores dc <im-lios os sexos que as autoridades apprchon-'dem por sc acharem cm abandono nesta ei-'dado o quo não são passíveis dc peiías cnV-,reccionaos."
Foi posto cm discussão o alludido requeriv,menlo o como ninguém usasse da palavra pa-ra delle tratar, foi encerrada a discussão aadiada a voláção por falta dc numero.mém*

• —¦

fl assistência á creama

PEDIDOS DE SOCCORRO

Essen

PARIS, 7 (A NOITE) — Os aviadores fran-
cezes rcalisaram um novo "raid" sobr: Es-
sen. Foram lançadas muitas bombas sóbve
as usinas da fabrica Krupp, verificando-se
duas explosões. >

 mü m»m <9m
A MISSÃO DO EMBAIXADOR

GÉRARD

As declarações da embaixada
allemã

NOVA YOniC, 7 (Havas) — A embaixada
da Alleinanha em Washington declara nada
ter com a nolicia publicada no "New-Yorh
Evcning Pcst" acerca da missão de paz de
'tue o imperador Guilherme teria incumbido
o Sr. Gérard; representante diplomático dos
Estados Unidos cm Berlim, e que se. adia
*m caminho desta cidade.

No sector francez
PARIS, 7 (Havas) — Communicado õffl-ciai de hontem á noite: fl"Vivo duello de artilharia de um e de ou-tro lado do Somme. As nossas tropas ope-raram um ligeiro avanço a leste de Boucha-

vesnes, não realisando, além desta, nenhumaoutra acção de infantaria.
No Woevrc bombardeámos cfficazmente va-:_rías estações dos serviços de viação militar.Abatemos jim aeroplano inimigo."

¦¦¦ mm* i» -|
PORTUGAL NA GUERRA

A hora legal
LISBOA, 7 (Havas) — O' governo decreta-

rá brevemente a hora legal.
Missão militar á America

LISBOA, 7 (Havas) — Parlem por estes
dias para a America, em missão de serviço,
o capitão iíodrigues Gaspar e o canHão-tc-
nente da Armada Muzanly.
Na África

LISBOA, 7 (A. A.) — "O Século" annun-
cia que as tronas portuguezas repelliram üúi
ataque dns allemães cm Moçambique, infli-
gindo-lhes avultadissimas perdas » ro7Í»hçlò
alguns prisioneiros.

CUYABÁ', 7 (A. A.) — Infelizmente ainda
temos quo narrar mais uma oceorrencia la-
mentavel. Anle-bontem, cm Campo Grande,
um contingente "da força federal, commanda-
do pelo tenente Leonel Vclloso e composto
de soldados que estavam presos, por serem
hostis ás autoridades estaduacs, expressamen-
te postos era liberdade para uma diligencia,
atacou uma pequena força legal acampada
nas proxirividades jlaquellu villa. Sem aviso
prévio, rompeu fogo contra os legalistas, á
1 hora, resultando desse ataque dous mortos
e tres feridos entre os legalistas. Por outro
lado, cm Campo Grande c Bella Vista, con-
lingcntcs da força revoltada Invadiram a vil-
la, obrigando famílias e diversas pessoas a
emigrar para o Paraguay. As autoridades
responsáveis pela manutenção da ordem
agem no sentido de restabclccel-a definitiva-
mente, esperando encontrar da parle da for-
ça federal o apoio nitessario.

O Sr. senador Azeredo recebeu de Cuj-abá
os seguintes lelegranimas:"Deputados e eu dispostos sairmos. Pedi-
mos garantias. Está aqui transporte "Matto
Grosso" á disposição do general Campos. —
(A) Manoel Eseolastico Virginio, vice-presi-
dente do Estado.""Passei hoje ministro Justiça seguinte te-
legramma: "Constando retirada batalhão 54"
daqui, peço providencias no sentido da com-
panhia dc caçadores aqui estacionada dar
asylo aos officiaes da Guarda Nacional quenecessitarem, visto situação anormal através-
sa o Eslado. Atlcnciosas saudações — (A)Augusto Gurgcl do Amaral Júnior, comman-
dante superior interino da Guarda Nacional
do Estado.""Effeclivamcnte asylado quartel generalimpossível prestar quaesquer informações rc-
speito últimos acontecimentos. Providencie
máxima urgência junto presidente Republica
todas garantias minha retirada immediata es-
ta capital. Responda; Saudações cordeaes l (A) Aprigio dos Anjos, juiz federal."

O Contestado
—.»¦,,.

Entre Rios protesta contra
o accordo

ENTRE RIOS (Paraná), 7. (A NOITE) — ACâmara Municipal, por sua maioria, acaba dc
protestar contra o monstruoso accordo relativoa questão de limites, condemnando a attitudcdo presidente do Estado.

Morreu o senador Perruchetti
• i —

ROMA, 7 (Havas) — Telegramma de Cucr-
gne informa ter ali fallecido o senador gene-ral Perruchetti.

¦ Tf
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Relatívídades sociaes

M#.:i£"''" •- \
— Exigir-se mais dos pobres deputados

uma iniqüidade. Imagine que, depois do corte
no subsidio, fui obrigado a vender o meu "lan
daulet" c ando agora em rides taxi de praçaII

PELA ORTOGRAFIA
A simplificação ortográfica ê uma ideamuilo simpática, em principio; c seduziu-me logo quo coineçaram seus apologistas o

propugnal-a. Dos meus esc.nptos foi logobanido o ph, o y, a letra dobrada; salvo obb em abb.ade, porque esta palavra, com bsingelo daria idèa de abbadc franzino, ma-
gro, desvenlrado, o que è um contrasenso.Os Ippografo.i porém não admittiram a al-teração, c continuaram a apresentar minha
prosa com a ortografia delles. Isto me per-miltiti voltar, sem despertar attenção, nosistema ctimologico, depois que Portugal ad-optou o fonelico. Acho que sendo o ürazilmais imporlanle do que Povluqal em popu-htção, iumanlio, riqueza e civilisação, a lin-
gua que falamos deve desenvolver seus des-Unos denho das nossas fronteiras, seguindosua evolução natural, ú revelia de. regras quelhe pretendam formular de. fora. Mas desde,
que abandonei a facção grafica do ür. ide-deiros g Albuquerque, andava como andori-nha sem verão, extraviado, A cata de umchefe. O acaso m'o acaba de deparar ua pa-soa do Sr. A. iVArcanchg.

A'o seu folheio cujo titulo Dclenda Caco-
grafica! dispensa mais explicações, faz-secampeão da alnhiològia. O prefacio explicamelhor sua intenção :"Observação iraevia — Adverlido pelo dc-ver social que veda ao homem viver ad ab-domini suo, impns-me consagrar en holo-causlo á pulriá língua, alqumas horas de
praesladitt allenção, ainda que me não foraexsequivel, quonio o desejara, uddicionar ao
pràesenlc opusculo un vocabulário expticati-vo dos lermos ijrocgos c latinos..."

Ao novo partido ortográfico, do qual aDelenda Cacografica 1 serve de. plataforma se
poderá chamar Partido El.r.nologisla Rali-cal, c seus adeptos não deixarão de multi-
pliear-se.

R.

OS^into Fortella narra-nos
sja^UajoMsoteeríações
Prosêgüindo na nossa "enquêle" sobre amortalidade infantil no llio, assumpto de quenos oecupámos anle-hoiitem, cm entrevistaque nos concedeu o Dr. Moncorvo Filho, ou-vimos hoje o Br. Pinto Porlella, outro medi-co que, como aquclle, se dedica ás moléstiasdas creanças e, portanto, uma opinião auto-risada sobre aquella importante questão so-ciai.
Sabedor do desejo dc ouvil-o, disse-nos oiUr. 1 orlclla que estava ao nosso inteiro dis-'

por, ob.iectando, porém, que o assumpto, com-i
plexo por excellencia não sc prestava a ser'tratado numa ligeira palestra.— Infelizmente, com pczar o digo, já não ónovidade que a mortalidade infantil noRio é impressionantemente desproporcional:

á dc adultos, facto quesc yein registando ha
muitos annos, e sem-
pre dc um modo pro->
gressivo. A causa, essa
c sabida: são affecções
do apparelho digestivo,
oceasionadas pela fal-
ta de hygiene alimeli-i
lar e que mais se nota
nas classes pobres c —
por que não diz-el-o?— também ua classe
média da sociedade./
Em seguida o Dr. Por-
tella olludiu á acção
dos Drs. Moncorvo Fi-
lho e Fernandes Fil-
gueiras que, diz, muito
têm contribuído para1minorar esse estado do1
cousas, fazendo coníè-
reucias sobre a creaij-
ça, difundindo ensina-
anentos, distribuindo

O Ür. Pinto Porlella «oceorros? etc. E, ac-
crcsccntou, tudo isto é

, , muito, mas ainda nãohasta:, e necessário que os poderes públicossecundem a iniciativa particular, divulgandomais possível, por meio de conferências cpublicações, os modernos preceitos dc hygic-ne infantil, mostrando a grande vantagem dcsua acçcitação nas camadas inferiores da so-
çicdacle, onde ó maior o numero de recalci-Irantcs.
d ]'i V,vm gosto c,e desanimo, disse-nos o Dr/.iorlclla que, si chegámos á situação acluul,'em que a.creança tanto contribuo para o aú-
gmento assustador do numero de óbitos dia-rios na cidade, só a devemos á ignorância dopovo, apegado ainda a princípios os mais cs-tapafurdios de criar c educar os filhos. E,como si isto não bastasse, ha ainda os que,por mama ou sport, se julgam capazesile receitar a torlo c. a direito, comtanto quereceitem... A todo o momento estamos vondoa confirmação do velho dictado "de medicoe de louco cada um tem um pouco", juntousorrindo o Dr. Porlella. Em casa dc doente'cm que se encontra uma "vovó" a dar con-seljios, a receitar, o medico precisa lançar'mao dc muita habilidade para ver si consegue;ínantel-o no regimen dc indispensável dieta...,Sim, porque, como não ignora, ha doenças'
que cm si nada valem, mas que exigem uma:obediência rigorosa á dieta, como por exem- .
pio o sarampo.

E o Dr. Porlella se reporta á sua clinica deha oito annos na "sala do banco" da SantaCasa, clinica em que observou casos revoltan-tes de ignorância dos paes cm matéria dc ali-íncntação dos filhos, narrando-nos um que ébem a confirmação de seu assorto. Assim, douma ieita, apresentou-sc-lhe uma mulher, quetrazia ao coilo uma creança de tres meze«atacada de iiifecçãò intestinal. Medicon-a e,
perguntando como era nutrida, si alcitamen-to natural ou artificial, respondeu-lhe a mãoda doente que "nada lhe faltava: leite, be-bia-o a todo instante, dando-lhe dc vez cm.
quando lambem uns pedacinhos dc bacalháo,
que antes tinha o cuidado de mastigar"...Proseguindo, o Dr. Porlella passou a falarda s.vphilis c do alcoolismo, outros dous ma-les causadores de mortandade infantil, e quenao podem ser despresados, julgando-os, cn-Irctnnto, de difficil combate. E, terminando,S. S. appclla liara a imprensa, que consideraum vehiculo valiosissimo dc propaganda con-Ira princípios rotineiros, que tanto nos degra-dam c aviltam. ma'ximè em questões sociaescomo essa de que .presentemente nos oecupa.mos, concilaiido-iios a próseguir na campa»nha ora iniciada. »

O Conselho continua sem
presidente

Os Srs. intendentes não deram numero hoje.A crise, aborta com a renuncia do Sr. Osório
persisto ainda. Sabe-se (pie o Conselho o re-elcgej*á c, no caso delle insistir cm deixar a
presidência, será eleito o Sr. Mendes Tavares-



Al ffv^»'". 1W" .'«•i-trf.*-

^

Ecos e novidades
No •Dliiilo Offlclnl" da 28 tia nolombrq

fim publicados os Informnoõen do llouiuiot.v
•obre um requerimento nnjirnvutln pelo Ca*
iniirii, t rclniiMi ir. In-oRtilnrldiuloi, linutla*
lheiros • dcsperdlclm du MlllUlerlo do» lida-
cbet líntorlovo». A npprovoeAo desse ro<|uort-
niento ciiiiHtittiiti umn vlctorlo du opinião im*
lillrti, alarmada e escoiitloIlMidii com n que se
«•.tá pnsimulo no8tio mlulsloplo, tiuc •'• iietunl-
incute o (|iiíirle|.gciiiTiil do "cnvneão" niiclu*

.nal. Como era dc se esperar du leviandade a
[tln 1'nllo de i -.ciiüuihi-. trndlcloimes no lluma-
.ral.v, cm Indo titiiinto io 'refira no emprego
'ilus diiilieiros publicas, oi Iilforif 1 licâ00 mm
deficiente» u copelosus, não moncloiuindo o
nome de vnrlo:. auxiliarei do coiuiiladoiv —*
dous om 1'uris. por exemplo, o Sr. Scverioim'de Hczeiido u uma senhora —* e procurando
iiifarciir pagamento» lllcgnes.

.Mas, mesmo pelo que n secretaria se dignou
Inlormur á Câmara, pôdc-30 ter um panou de'«mostra dn leviandade 0 da faliu ile oertipu-
los a (pie acima se alluditi. d documento u. t
refere-se, por c.xcmplo, íi "srnvliirlu gcnil da
iC.ommlssilo de JurlseoiiBiillos". líssn commis*
tão tem mulo motlOí ile sele secretários o tlous
jéiixlllares, Desses scerutarlos, tpinlrn silo ul
tos fuiiceloriarlos do quadro t|iie, além dos pio

Ivados vonchnehlò* (jua percebem •— os fim
'eclonnrlos do llainaraty silo os mais larga
'monto remunerados do Brasil - - ganham ain
•Ia todos o* fim dc mez unia gratitlcac.mnnlTx

iquc varia de Iresenlos a quinhentos mil réis.
(Como ns sete iccrclnrlo» dn Junto — com
ioxeópçilo do secretario geral — nada tém a

(fazer, segue-se que elles trabalham menos o'ganham mais ipie BClIS collegas.
O documenta n. 2 é a relação dos nove od-

ültlos de íegação. Todos esses addidos -•- com
l#XCOpcílb de um quo foi nomeado ti anno pus-
itado—Coram nomeados esto anuo, isto é, quan
du a nossa crise flllfllisolra allingira ao jierio

)do agudo, o quando uma lei do Colflrcsso pro-
íhlbira expressamente a nomeação de novos
•funccionarios. .Mas. como os plmpollios prc-'.cisavam "inammar". a única "teta" (pio sc
Illics pôde dor foi cs>;i "tela" clandestina.

O documento II. .'I é a relação dos funecio-
«nrins do corpo consular, acíualmente no llio
ii Janeiro. São apenas quatorze, dos quacü

.oito "ouxiliures". Os "au.xiliarcs" de coiisu-
jlados são cavalheiros nomeados pura licllcs
•ervirem sob o pretexto de occumulo de ser

l.ylço. l'ois apenas elles são nomeados, COIISC
Kuem vir para o llio, onde recebem as respe

• divas gratificações cm ouro.
A relação dos funccionarios do corpo (11

jBlomatlco presentemente no llio de Janeiro
constituo o documento n. -1. Esses são deze-
«ele, dos (|iincs quatro "addidos", (|iic Iam-
liem são nomeado:; sob prclexlo de excesso (le

[férvlcô nas legoçõcs! , , . ,' O documento n. õ é uma redundância dos
dous últimos; elle enumera os funccionarios
•delidos íl secretaria dc Estado, e (pie são

!doze. l*or que V Para (pie tanta gente aqui no
llio, quando não existe octuulincnte nenhum
serviço extraordinário em (pie occupal-os V

O ultimo e mais interessante é o documeii-
(Io n. <i. O seu titulo diz textualmente: —
"'llclação das despesas feitas pelo material da
.verba íl* do Ministério das Relações Extcrio-
res, com o pagamento de auxiliarcs, alugueis
de chaiiccllarias, etc."... E' pois pela ver-
J'a "Material'.', que, como confessa o secre-
liaria, correm as despesas com os auxiliarcs,
respectivas ajudas de. custo. etc. E como vêm
lii especificados os nomes de todos ou "qua-
si todos" esses cavalheiros, quem lê a lista

ífica sabendo que ha consulados como os dc
i*Paris, Gênova, Nova York e outros, onde o
.numero de auxiliarcs varia de oito a dez, re-
[cebendo cada um no minimo os .vencimentos
'de cinco contos annuacs.; ; .•#*,. 5 • 5 im rr^í w*

f Os addidos ainda não receberam os s:ns
jreheimonlos dc ngoslol... 10 como elles au-
«Iam sem saber o que lazer e nem a quem
(recorrer, para que o governo lhes pague o
<iue lhes è devido, é bom que fiquem scien-
lies de que a sua situação não ó muito nuspi-
ciosa. O credito para o seu pagamento, que
ifoi votado pela Câmara com uma certa iif-
ttencio, encalhou no Senado, onde a politi-
cagem quiz encaixar uma emenda favoreceu-'do certos funccionarios dc uma escola a«ri-
¦cola da Bahia, cuja situação é muito diffe-
;rente da dos demais addidos. E a politi-'cagem venceu, porqu,> a emenda foi appro-
jvadu. O relator da commissão de finanças
,da Câmara, porém, deu parecer contrario ú
i emenda, de sorte que o projeclo de credito
Uem de voltar ao Senado, que, ou sustenta-
rá a sua emenda por dous terços, ou a re-
cusarâ.

Em todo esse vae-vem se gastarão, com
certeza, vários dias, até que os "addidos"
receberão aquillo que lhes é devido. Nem
o governo, nem o Congresso lucrarão nada
icom a demora, visto como o pagamento terá'de ser feito um dia... Em compensação, po-
rim, os agiotas ganharão varias dezenas de
contos de réis.-
-.? s's -
.Os ministros dirigiram aos chefes de.repar-

lições dependentes dc seus ministérios, recom-
fiumdando-lhes providencias no sentido de ser
Satisfeito, o pedido de informações npprovodo
sela Câmara sobre os automóveis offieiaes.
f)o accordo com esse pedido, os chefes dc rc-
partições deverão dar uma relação "completa''
dos automóveis offieiaes ntilisados jiclas suns
repartições, o formato de cada um desses ve
hiculos c o fim a que se destinam.

Si esse pedido for satisfeito tão integral-
mente quanto nelle se contém, prepnremo-nos
para novidades muito interessantes. Vamos,
por exemplo, saber afinal para que servem c
ns "fins a que se destinam" os vários autoino-
veis da Estrada de Ferro Central do Brasil, da
Chefotura de Policia, da Directoria Geral de
Saúde Publica, da Alfândega e de outras re-
partições, que tanto tém procurado burlar a
disposição orçamentaria a respeito.

_ • -, ''•¦'¦' .'v"'h.
Dinheiro haja!...
Do expediente do Tribunal de Conlasí
\ Ministério dn Viação e Obras Publicas

I— Avisos:
.V.3.5111, de 2 dc outubro corrente, paga-

mento de 1:150ÇS n diversos, de gratifica-
ções, em setembro ultimo;

N. 3.512, idem, idem, de 3G0.?, idem,
jdem;: N. 3.511, idem, idem, de 1:8(10?, idem,
idem;

N. 3.'160, de 27 de setembro ultimo,
lidem dc 280$ a João Joaquim de Olivei-
ra, de trabalhos cm agosto ultimo. -*-
•Hegistou-sc. A despesa está bem classi-
ficada.

_^—-
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Fazendas Pretas
: 141, AVENIDA RIO BRANCO, 143

Vestidos alta novidade, modelos"haule couture", garantidos, como
sempre, novos e em primeira mão,
idesde 5f>?000;

NOTA — No intuito de evitar quo
«s nossos preços sejam aproveita-
jdos por pessoas que se dedicam ao
commercio, e que nos venham com-
tprar vestidos para os revender com
lucro, declaramos que não vende-'remos ninis de um vestido a cada
cliente.¦ Todos os concertos serão cobrados
á parte, á razão de 20 °\" sobre o'preço de cada vestido, livre ao clien-
te compral-o sem concerto.

Vendas só a dinheiro

Um que quer a medalha
humanitária

O 'general ministro da Guerra encaminhou
no seu collegii do Interior o requerimento cm
que o 1° sargento do Exercito Severino da Silva
Cortes pede concessão de medalha bumanitu-
ria, por haver, durante as enchentes de ti de.
março de 1906, que se verificaram nesta capi-
tal, prestado soecorros, salvando innumeras
famílias.

« i—Ó» 

• Fistulas e feridas-Usar o Elixir de Nogueira

Unia inauguração em Pe-
tropolis

PETROPOLIS, 7 (A NOITE) — Inaugurou-
>• boje o Pnlaec-Hotcl. Os -proprietários do
r.ovo estabelecimento offèreccrnm um "luiich"
«oi representantes da iiuurensa. presentes á
inauguração,.

fl ano no P« lü»
flliOtlJttun

O que ....jtíii.i os últimos
jornaos do Curltvbu

Segundo o «jn • ill.Tin ns Jorilhei cliogniliis
du c im ii.¦. Im. pelo ultimo correio, o caso
do ncenruo houto llmlles rnlre o 1'ur.ui.t u
S.iiitn r.r.ii.ii-iu i eslá, .-.iiiin so tem conclui*
do dns nollcliis do nosso correspondente, lo-
jnnildo um c.ir.uMi-r bem serio uiiipiclln rlilii*
de, | ul» oí li.i.m-us de malni' ronpoilflnllllldll*
ilo .ia m' mniilfoslnrflm contrários a esto nc*
e.n-iin o o imprensa rompeu em franca op*
posição a elle, Milieiilniulo-se n "Diário dn
Tarifo", dirigido pelo Dr. Ulyiios Vlchn,
ikiuitailo eslndiml govcrnlstu c rillado A In*
cçúo Corrêa Defrcllni. Pode-se nvnllar do que
te posso por l.i pela leitura desses Jormie..,

O iiiilcu jorn.it dc Curltylm ipie ampara o
governo a 3 frnncnniciilo fnvornvcl no oceor*
ilo é o órgão offlclnl, "\ Republica", pondo
du lado "A Tribuna", por ser Jornal ilo fran*
c.i opposlção ao governo c quu Iraz um nrll-
gu Intitulado "O laudo morto", vejamos o
ijuo diz o "Dlnrlo da Tardo".

lím primeiro logar no sem nelltfo-clii fundo
elle oiiiiiilysn a.oíhhiidu"õ termina assim: ";•;
o,"Dlnrio do Tarde" é fniiicaiucnte contra o
accordo".

Mas o jornal nlliulltlo não sc limitou a dar
a sua opinião, !'cz elle um inquérito, ouviu-
do us pessoas dc maior responsabilidade, po-lilic.t do Kstado,

Mis cm resumo o que disseram cssk>s po*llllcos:
O Dr. 1'amphilo de Asstiinpçno historia o

accordo e narra «pie se negou a tomar parlenuma reunião secreto em casa do presidentee termina assim:' "O povo... si protestnr,arrisca-se a ser, como já foi mim vez, ei-
jiingardeado. Acho quo estamos demito de um
desastre sem recursos o só nos resta tratar
de occultnr «> mais possível aos pôsteres quofomos contemporâneos de tão horrenda mu*
lilação do solo quo nos cumpria defender".

O Sr, ICurlvdes Bnudelro diz: "A minha
opinião eu a syiitlictiso cm vclicmcnto pro-testo, a que lenho direito como paranaense,contra esse accordo Igiiomlnloso, que nos ar-
rebata territórios, povonçOcs, a honra,
tudo!"'

ü Sr. Corrêa Dcfreltns narra Ioda a sua
aeção no caso, dlacndo qiie se empenhou for-temenle junto ao Dr. Affonso Camargo paranão ncccllor o accordo, chegando até a aeon-selhar-llic a renuncia da presidência. Taxa oaccordo de infame, e Icrniiiia asseverando
que o combaterá energicamente,

O Sr. Victor do Amaral diz no fim d.isua entrevista isto apenas:"A meu ver só ha um meio de sc evitar
a coiisummncão do esbulho—é a populaçãodo Contestado se revoltar contra o domínio
cntliarlnensc. Neste caso teria o apoio do l'.i-raiiá cm peso c eu mesmo não hesitaria, umsó momento, de me alistar cuino simplessoldado."

No inquerilo feilo pelo "Diário dn Tarde"manifesturain-.se mais contra o accordo osSrs. Dr. Romário Monteiro, Dr. Alencar Gui-marnCs, coronel Rnndolpho Scrüedello", DrCarvalho Chaves, coronel Roberto Gl.isser èoutros,
O GRANDE MEETING

No domingo roallsbu-se o "meeling" con-vocfldb pelo comitê de limites, com a con-correncla dc milhares de pessoas, segundodiz o "Diário d.i Tarde". Talou contra o ae-eordo o Dr. M-nczes Dorin, que lembrou notin.U do seu discurso ir uma commissão ;icasa do Dr. Affonso Camargo pedir para nãoassignar o accordo.
Essa commissão era composla dos Srs DrRaul Paria, João Scilcr, Dr. Alves de Faria!Chichbrro Júnior, Dr. Carvalho Chaves, Dr.Menezes Doria, Yiclor do Amaral e Frnhcis-co Negrão, dirigindo-se ú residência do prc-sidenle do listado, sendo acompanhada pelaenorme massa popular.Diz o jornal, de onde exlrahimos estas in-formações que a commissão nppcllou paratodos os recursos, mas não conseguiu demo*ver; o Sr. Camargo,
Vendo que este estava na resolução inab.i-lavei de assignar o accordo, a multidão saiua percorrer ns ruas de Curiíyba, dirigindo-se as redacçôes de diversos jornaes, ondevários oradores se fizeram ouvir. Houve du-rnnte essas manifestações diversos attrjctosentre a mtlllidao e a policia, ma, todos ellesnao tiveram maiores conseqüências devido aintervenção de oradores que fizeram ver úforça publica que todos eram paranaenses cnaturalmente animados pelo mesmo sentir.

POUR LA NOBLESSE'
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Um faeto vergonhoso
Recebemos o seguinte:"Rio, 7 de outubro de 191C — Sr redaclorda A NOITE — Saudações — Sob a eplgrnphcLm tíicto vergonhoso" publicastes hontemuma reclamação do Sr. Avelino José MachadoJúnior referente ó minha pessoa.Não foi leal o reclamante no contar-vos asua historia e, por isso, peco-vos que me con-cednos permissão paru refutal-a nos precisospontos.
Todo o mundo sabe que o simples preço daarrcmatnçao não cobre as custas do Juizoe cliihi a necessidade de irem os aulos no con-tador para a respectiva conta. Pois bem, obr. Avelino, nao pretendendo esperar, sobpretexto dos seus muitos nffnzeres, deixo'iem meu poder a quantia de lüOípOOO para pa-gamento das custas afinal contadas
Como apressado que é, o mesmo' Sr Ave-Iino, voltou depois « cartório e pretendeuque lhe tosse passado um recibo, ao que pon-dcrei nao ser possível, visto como os autosse achavam ainda eom vista ao Dr. procura-dor para falar sobre a conta.
Aborreceu-se com a minha resposta e pro-rompeu cm impropérios, o que motivou aque o chamasse á ordem, de forma a me dis-pensar o respeito e a consideração que me-
Isso muis o exacerbou, levando-o ao pontode insistir pela solução do seu negocio naiiiesmo occasião, ao que retruquei, restituin-do- he também os 1009000, sem descontar ascustas que me eram devidas. Nada mais hou-ve e nenhuma "espoliação" sol'1'reu o re-clamou e. Vosso leitor, ctç. - Alfredo Euri-co Uarbosa."

AOONFLAQRAÇAO DA EUROPA
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Novas noticias da guerra:—a .
A CRISB ÒRÉOA!

A situação
I.0NDRE8, 7 (A NOITE) — lcón(lnuam'n es-

rn-nrar notlcioii de Alluimi. A erlio uiInUle-
rlal não «o renolveu ainda • o rei heulta cm
«nrnrrcKiir u Sr. lllmllrncopoulo» de formar
mlnlilerlo.

O "1'atrli", Jornal de Atltcna*, diit que mis
rodai iialaclinuH «e nfflrniu ijue o lei Cun«laii-
Uno pensa era oruanlsnr um «abliu-te compus.
lo do fuiiccloniirlu» du Roverno. Serlu um uu-Idnclo puramente «dmlnUlrntlvo, com fun*
«•cõc» llinltuda» uo «spetllenl» du* repurll-
yHciiIm rnrrcspondonle «m Alhenns, que se dizItem Informado, inluiiiu que u rei iniimloii
nm ciiilxsarlti u Crclu mindar o Sr. Vcnhelofl
sobro si vlle ppiilnrlu um mliilslcrlo compôs-lo por pcrsumiliiludc* do rcu partldu, cuja
llslu Uu- foi aprcHcnlntlii, ou então si upoluria
uni gabinete que sckuIhhc u pulllltu venizcli-lu
« fizesse 11 Kuerrn ú )luli;.iria. O Sr. Venlze-
Ioi, ao que ussecura o correspondente, dccla-
rmi que catava itreiupto a apoiar um xablne*te que rollucaiiiio o Exercito ao ludo do siilliu-
dos. "I"' cmio — Icrlu uecroseentado o chefe
liberal — o unlco expediente que ulndu nus
resta rara unirmos dcsla mluoçilo v salvar ofuturo du (irccla. Diga m> rc| que, fiira disto,nada muis me interessu. Iiisislodc lnrinar mi
nisterio ede qualquer posto no Boblnctequo m>
orgunisc. (Jucro é nulvur :t nossu 1'ntrlu e uu*
xilinrcj todos uquelles que pensem como cn
penso e que «u dlsponliani u agir"»
Um boato estranho <...>'

ticLONDRES, 7 (A. A.) «- Telegramnia ...
Athenas nnnuucia que regressou aquella capi
tal o Sr. Vcnizelos.
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A Or-TENSIVA DOS ALUADOS

£^, ,. NOS BALKANS)

A slluaçào ta

PARIS, 7 (A NOITE) — As notlcios òfri-
eines recebidas de Snlonica onnuucióiii queos búlgaros estão cm franca retirada na re-
gião do SI 1 uma.

Na frcnle do Vardar continuou com gran-de inlensidndu a luta du ¦artilharia.
Na ala esquerda, os ul lindos proseguemno seu avanço sobro Monastir. O rio Ccrna

foi atravessado cm diversos pontos pelosservios, russos e francezes.
Juntaram-se aos alllados mais dous bala-

Ihôes de tropas gregas, or^snisndos pelo"Comilé" Nacionnlisla dc Snlonica.
LONDRES, 7 (A. A.) — As forças franco-

russas, (pie marcham em direeção a .Monas-
tir, 0cct1p.1r.1m Kenali, cidade servia prõxi-ma á fronteira. -•
Os italianos no Epiro

LONDRES, 7 (A NOITE)* — A' õcèiiprrjao
de Santl Quaranta, no Epiro, pelas tropas
italianas, i justificada pelo necessidade dos
italianos dominarem toda a costa de Valonnaté C.orfu'. Os italianos occuparnm também
Episkopi, de onde as autoridades gregas seretiraram.

Os italianos, segundo se informa nos cir-culos competentes, transformaram Santl Qua-raiita numa formidável base de operações."E" uma Saloniea em miniatura", como di/.
um critico militar, "protegida por numerosa
esquadra que se encontra no largo c que pro-tege as communicaçõcs com Otrunto".

EM TORNO DA GUERRA:
»»>»«» ¦¦ .

iTotis allemães presos
VAlilS. 7 IA NOITeT— f» Ministério d.i

fluort'0 recebeu Inlo-niiiçàii Ce terem ns nu*
toridiics de ll.i.vouno Internada dous snli.ll-
los nllomfies, que, percorrendo a fronteiro
liespniihola, errarmu o caminho « penetra*rum cm território franco*,,

Esich dous iil|eih&0H forain logo presos porso suspeitar quo, principalmente um delk-a,
so cntrcgnva n csplonngcm, " * •

Um grande canal na Rússia i
LOMHIES, 7 iA NOITE 1 — Ánniin,'ia-*e

que u llu-i In vno construir um canal, nn
distancio de Iresenlos Itllomctros, oiravé't
do 1-iiilaiiilia. lii.iiiiiin o mai' Rraiico uo gil-
pito de--Wo'.!inia,

JCsse canal seiã couMriiiil.i pnr engenhei-
ros iiorle-iiincrleanos e custa:''» tresentus ml-
lhões de (lollnrs.
O suecesso do empréstimo |

WQ MAR

Aactividade dos submarinos

allemães
LONDRES, 7 Ynnvasr — cttiVál nõt.a bff•-

ciai publicada nos jornaes informa que, d,\-
ronte o periodo comprchendido entre 1 de
junho e '-'4 dc setembro findo, foram met-
tidos a pique pelos allemães ]ti navios allia-
dos o 1!) neutros. * -i

O «Strathway» a pique
LONDRES, 7 (A NOITE)' — Um subihari'

no allcmão torpedeou o vapor ingiez " St im-
thway", que tinha a bordo diversos cidadãos
norte-americanos.

Um torpedeiro frnneez, que accorreu ao
loca], salvou os náufragos. O submarino
conseguiu fugir.

LONDRES. 7 (A NOITE) — Uma nota of-
ficial informa que, entre 1 de junho e '21
de setembro últimos, os submarinos utlle-
mães mclteram a pique 10 navios alliado*
e 19 neutros.

. _'. '¦!«! ***•*¦ «í— T-

f & NAS FRENTES RUMAICAS

Ao longo da frente
LONDRES, 7 (A NOITE) — Télegramniíis

de 1'uearest informam que as tropas rumalcas,
devido ú grande superioridade numérica dos
nustro-nllemncs, fizeram pequenos recuos nn
Trniisylvoiiia central. A luta prosegue, en-
tretanto, cm toda a região com grande en-
carnicamcnlo.

Explica-se que, quando as tropas rumaicas
atravessaram o Danúbio, entre Tütrakán e
Hustehulc, o fizeram com o fim de dest"iiir
os grandes lepositos de armas e munições
dos búlgaros. Conseguido esse objeetivo, as
tropas rumaicas voltaram pnr.i ; outra mar-
gem do rio, sem qn; fossem incommodad^s.
Outras noticias

ESYL DE CASTRO
DAS

-«PAGINAS DE MINHA VIDA»—
Algumas impressões... eonfidcnciaes:A minha paixão dominante: O ilirtO meu sport favorito: "Montei á califour-

l'ocir"inha 
occupasSo Predileela: "Faire de

pi.?vn '."0l,'l. ,cs,t;''iPt01'-» predilectos: Mareeil're\ost e Rabel...
Os meus poetas favoritos: Biiae, nas "Sar-

ças de Fogo-' e Musset.
O que meu paladar prefere: Os excitantes.A qualidade que prefiro no homem: A for-ç.l máscula.
\ minha divisa: "Qui voudrn, m'aura".

O trágico suicídio do corre-
tor Theotíoro Lobo

Proseguiu hoje o inquerilo na 1* delegacia
auxiliar sobre o suicídio do corretor Tlieodo-
ro Lobo. Ainda hoje terá continuação a busca
O que a policia estã procedendo no escripto-rio do morto e que não ficou hontem terini-nnda.

Em nossa nníicia dc hontem, por um cn-
gano, ciemos p nome do Sr. Alberto Lande-
berg como auxiliar de escriptorio do suicida,
quando aquelle cavalheiro é um dos credo-res do morto e direcior do Banco Ilypotheci-
rio de Minas.

NOVA YORK, 7 (A. A.)' -- Telegrámmas
de Vienna nnaunciam quo o^ rumaicos soi'-
freram uma sé.'ia derrota no sector do Gor-
geny.

As trop.is iiustro-hüngaras atacaram os
rumaicos a sudoeste de Lib.\nfalvo, desolo-
jando-os das posições quo ali oceup>v3m.
fazendo gi-.uulo numero de prisioneiros.LONDRES, 7 (A. A.) — O rumaicos, dc-
vido á pressão dos üüslrò-hnngorbs, que rc-
ceberam reforços, retiram-so de Fogarás e
de Vladenv.

NOVA VOIUÍ-, 7 (A.- A.) — Os jornibj pu-blicam telegrámmas de or;gcm auatriaea,
dizendo que o general Falkenhiya derrotouos rumaicos, obrigando-os a icciiar para aliíin
do Homnrod, tomando de assA.to Sinca,

Os rumaicos rétii".\m-se perseguidos pcloíaustro-hungnros, através do bosque de Cer-sler. Eslas noticias não foram ainda con-firma dis .
LONDRES, 7 (A. A.)' — Caldiú-se cmmais de 25 "I" as perdas dos teuto-bulgaros

nestes ullimos dias, nn região de Dobrdj.i.
A offensiva nllioda, apezar dos desmenti-

dos ii Berlim, prosegue victo/iosa, ncrçdi-
tnndo-ie que até o fim do mez o iiiiinigoestará totalmente expulso do território ru-maico.-

l .-
A ITÁLIA NA GUERRA

Elixir de Nogueira-Uuko de Grande .Consumo J

Um batalhão condecorado >
ROMA, 7 (A NOITE) — Foi hontem entre-

gue, solemnemcnte, a medalha militar ao 2f.°
batalhão de 'bersagiieri", 

c mrecompensa
dos actos de heroismo praticados durante as
batalhas do desfiladeiro de Uiicon,
Ao longo da frente

ROMA, 7 (Havas) — O communicado do
geneínHssimò Cadorna infor<mi que as tro-
pás ilaliannsconquislarain um forte enlrin-
eheirnmehlo inimigo, com os respectivos
abarracamentos, nas encostas de Cimo Cos-
tabeliã, no valia de San PeCegrino, fazendo
3 02 prisioneiros e apprehendcndo uma me-
tralhadora, armas c munições.

No Carso ns patrulhas italianas tiveram
pequenos encontros com o inimigo e fi/e-
ram cerca de trinta prisioneiros.

PARIS, 7 (Ofriclnl) ilInvusV — As noíi-
cias que aqui chegam dos vários tlcparlb*
menlos do França demonstram que o ndvn
empréstimo de guerra olilevu em toda o
porto o mais completa suecesso.

Os Rubscrlptores manifestam maior empe-
nho em concorrer para o empréstimo do ipw
no primeiro dia, u ihullos dellcs cffccluum
immctlinlnmcnto os pagamentos cm espécie.

Os depósitos ouro do Banco de Eronçn,
destinados ao empréstimo, lambem ntigmen-
tom sensivelmente.

NAS FRENTES RUSSAS \

Dc Riga nos Carpathos ;
LONDRES, 7 (A NOITE) - Telegrapham dc

Pclrogrndo :"Na frente de Iligu eslá empenhado vivoclucllo de artilharia.
Os' russos estão atacando com grande vin-

lenciti os posições inimigas nus duas (margens
do Slota-Lip.i. Eslá lambem empenhada uma
grando batalha na direeção de Zboròff; -IO ml-
lhas a leste de Lomberg.

Enlre Ilrody e o Dniesler, os russos fize-
rnm novos o importantes progressos,•A cidade de Halicz eslii hoje reduzida a um
monte dc ruínas. Os allemães c turcos defen-
dem-sc ali obstinadamente.

Nos Cnrpalhos, os russos fizeram lambem
alguns progressos nn região do Fosso dos
Tovlaros."

LONDRES. 7 (A. A.) - Informam de Pc-
Irogrado que na frente do Conciso, os turcos
tentaram n offensiva nas margens do rio El-
lcn, coiiscgulnde ai tingir n margem opposla.

Nessa occasião n ortilliorln moscovita, dc
grosso calibre, mascarada nas olluras visillilOS,
abriu cerrado fogo. obrigando-os a retroceder,
enlre perdas enormes.

LONDRES. 7 (A. A.) — Nns cercanias dc
Wjysqcq, Dribie e Zarkow, os russos atacaram
ns forças austro-allcmães, que, apezar da des-
esperada resistência epie offerceeram, foram
còmplçlafncnlo derrotadas c obrigadas a retirar-
se em desordem das posições que oecupavam,

FORA DA EUROPA
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Na África
LONDRES, 7 (A. A.) — Noticias aqui 

'reco-
biclos das operações nn África Oriental dizem
que as tropas britounicos combatem encarni-
çndnmchtc nas visinhanças de "Mahenge.

No Oriente

Um escândalo ° Sena^H sessso
policial!

LONDRES, 7 (A. A.) - As forcas inglezás
ataearaiu os tm-cos ao norte de Npssimeh, des-
barat:indo-òs completamente.

«99»
Elixir de Nogueira — Milhares de Curas

rre em Nictíieroy o Dr. Car-
valho e Mello

Falleccu hoje, ás 4 horas c 45 minutos, rc-
peiitinaincnte, o Dr. Luiz de Carvalho e Mel-
lo, lente da cadeira dc pliysica e chimica da
Escola Polytcchiiicu dcsla capital. O finado,
que contava 5!) nnnos de edade, era natural
do município da Barra de São João, no Esta-
do do Rio. Formado pela escola do Rio, o

Dr. Carvalho c Alello
completava no dia 10
do corrente mez 85 au-
nos de magistério.

Na politica flumi-
nense o extineto excr-
ceu os mandatos de
vereador de Nictheroy
c de deputado estadual,
tendo sido eleito no
governo do .Sr. Al-
íredo Bncker, 2" vice-
presidente, não logran-
do tomar posse devi-
do A ascensão do Sr.
Oliveira iJolelho á pre-
sidenria do Estado.

Outros cargos exer-
ceu há capital do Es-
tado do Rio o Dr. Car-
valho e Mello. Na ma-
çonaria brasileira o
extineto desempenhou
importantes funeções.

„ n n .. ,, ,, ° S(JU encerramento
O Dr, Carvalho e Mello será effectuádo amu-

nho, ás 9 horas, no ee-
miterio da confraria de N. S.. da Conceição,
saindo da rua Visconde do Uruguay n. 670.

O finado era pae do Sr. Armando de Carvu-
Iho e Mello, interessado da firma Gonçalves
Lopes & C, de Nictheroy, e sogro do tclegra-
phista Raul Monteiro.
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"POUR LA NOBLESSE'1
Nova c linissiniii tiinrcn de cigarniS HCüiiillilioíiílilòs cm cio-
j,'iiiilos c (lislinclns raixnilias du 1<) clgnmu inniii|uil;idus coui
liiinoa oiícnlues c-süolliidos o comliliiildos culto as inülliti-os

quiilidiidcsP11EÇ0 t$000 A' vendo por Indo a parlo.
CIA. SOUZA CRUZ
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Volta a "Mão Negra" do
Mercado Novo

Ameaças aos negociantes
Vinha de ha muito alerroiisando o com-

mereio do Mercado Novo a chamada seiti
da "Mão Negra". Tantas e continuas foram
ns queixas e reclamações, que os Drs. Ma-
chado Guimarães e Albuquerque Mello, ou?
toridades do 5" districto, lhe moveram u-.a
processo, pondo na prisão os seus mais
eminentes membros.

Hontem, afinal, foram elles impronuncin-
dos, e já hoje uma queixa á policia foiapresentada pelos Srs. João Moreira As-sumpão, Carlos Rodrigues de Campos c Jo>édos Santos, contra o celebre "Getnlio dnPraia", um dos implicados, solto hontem.
Aquelles senhores tinham sido testemunhas
dos processos, e agora GetuUo os ameaça de
morte, o que os levou á policia pedindogarantias.

Não haverá, senhores da Justiça, um meiodc acabar com esta vergonha para uma ca-
pitai como n nossa ?

Poupando trabalho ao
juiz...'Ainda repercute o escândalo em lornò tiodespacho do Sr, chefe de policia, rcfiiriiiiimlnum oiilio do um teu delegado, num oulo dellagr.uitc. S. K\., limitem, rumo domnintrfl.mos, rol Infelicíssimo na oiio "noto", Emcoiuclonolfl, S. Ex. procurou lanar um erro

comnietlldo nelo seu delegado. Invadindo, po-rem, utlrilmlçõcs ipio lhe mio competiam.
S. Ex. fez dc Juiz, iirrognmlo-se uma rompe*
tenelo que mio linha, nem pode ter, como ou*
toridode policial ipu- c.

As possons que deram causo ao flagrante
em queslão fórum os Srs, .lauuurio de Sou-
xo e .luié Etelvliio du Silveira, presos quiin-du cm "lula corporal", em fronte ao Monroo,
estando ferido o Sr. Elclvlno. O delegado
depois de marchas a eoiilro-mnrchiis, lavrou o
flagro nlo con Irá eslo, piusaiido o outro como
victlniii, porque assim o Julgou.E, aluda muis: classificou-o como incurso no
nrl/Jül combinado com o orl.lll do Código l'e-nal (tentativo de morlo),porquo o Sr.Etolviiio
eslava urinado de faca o Oliviroiu*u'o dizer
ipie (|iiei'ln imitar o adversário.

1'i'cso o Sr. Elclvlno na Urigadn Policial,
c não podendo prestar fiança, por aquelle dc-
iicto. fez uma pcllção ao chefe de policia, ex-
polido os fados, lermlnoiulo:"V. Ex., reconhecido pelo que c. cultor ele-
vadit do Direito, avocando o referido prores-so para seu c-.ludo, reduzindo-o u Inquérito
ou desclassificando o crime què sc faz pesarsobro o siipplicanlc, faro, como costume, jus-tiça. — (a) Josâ Elclvlno Silveira".

Encantado assim o chefe, ordenou ao
delegado então cm exercício que lhe mandas-
sc o inquérito, o quo foi feito. Dous dias do-
pois S. Ex. deu a suo "promoção", mandou-
do-a Juntar, em separado, nu petição do ae-
cusndo.

E disse S. Ex., na sua "promoção": "O
soldado Luiz .lo:.c do .Mello, o comluctor, cxhi-
bc uma bengala o uma faca que arrecadara
de José Elclvlno Silveira, "a (piem prendeu em
flagrante quando cm lula, nn porta ilo edi-
ficio da Câmara dos Deputados, com o oectiso-
do Januário dc Souza, sendo certo quo a fa-
ca "eslava com metade dfl lamina" dentro da
bainha respectiva, de sola, que o depoente
lambem arrecadou", (tis.). Esle mesmo, no
auto de flagrante limita o crime da seguinte
forma: "hoje, ãs ."I horas d» tarde, prendeuem flagrante... Josó Elclvlno, npó» ter o
mesmo vibrado varias bcngalodas em Janua-
rio dc Souza, e com este se atracado em lu-
ta corporal... sendo (pie o necussado tinha
o dedo pollegar da mão esquerda preso aos
dentes de Januário de Souza" (1'ls.i. A pri-mcira testemunha Raphacl dc Ia Torre viu"Januário José dc Souza" receber varias beii-
galadas desfechadas por José Etclvino".
Quanto ã faca, viu "o aceusado José Etclvino
sacar de um punhal que trazia c do qual "não
fez uso" pela intervenção da policio". Final-
mente esta testemunha ouviu José Elclvjno
dizer mais dc uma vez que '"matará a Janua-
lio de Souza" (fls.).

A segunda testemunha; Manoel Roiz Faria,"viu quando o aceusado José Etclvino Silvei-
ra vibrou varias bchgnladas cm Januário de
Souza, que saia do interior do Monroo" e ac-
ercsceiitu "que umn vez aggrediclo, Januário
dc. Souza se empenhou em luta corporal com
o seu nggressor, luta que não teve outras
conseqüências pela intervenção da policia.O próprio offendido Januário dc Souza, no
tocante á faca dc que sc achava armado Etel-
vino, disse o mesmo: "não chegou a fazer uso
delia" por ter o depoente então a elle se atra-
cado cm luta, para evitar que a sua vida cor-
resse perigo" (flsi).

Antônio do Nascimento, que lambem prestoudeclarações, "viu o aceusado "tentar socar"
de uma faca que trazia no bolso interno do
paletot, tendo nessa occasião o aggredido sc
atracado o elle para evitar que fosse consum-
mado o attenlado contra a sua pessoa". Diz
também este informante que ouviu o nceusa-
do.dizer que era sua intenção matar o aggrc-
dido, o que não o fez por não ter podido, mas
que esperaria iima occasião mais opportiiuu,
c "que pouco antes da oggrcssão o depoente
ouviu o aceusado José Etclvino dizer a um
continuo que fosse communicar a um depu-
tado, cujo nome não pôde ouvir bem, que elle
ia matar um homem".

A simples leitura destes depoimentos dei-
xo claro que o que houve de verdade neste
caso foi José Etclvino ter vibrado umas bon-
galadas em Januário de Souza, bengnladiis,
aliás, que não deixaram vestígio, segundo a
própria victima confessou nestas palavras:"que o depoenle não recebeu ferimentos com
as pancadas recebidas, pela resistência do seu
chnpéo, contra o qual foram elliis diriiíi-
das" (fls.):

Quanto uo punhal, o próprio conduetor, isto
ô, a testemunha naturalmente melhor iufor-
mado num auto dc flagrante, viu-o eom o me-
lr.de da luminnh "dentro da bainha rcspècti-
va". O próprio offendido declara que o seu
aggrcssor "não chegou a fazer uso delia", O
informante Antônio Nascimento "Viu o nc-
eusado "tentar sacar" de uma faca".

Capitulando um crime cm taes condições,
no artigo 294 combinado com o art. 13 do
Código Penal (tentativa dc morte) não é ju-ridico. Tudo lhe falta no domínio theorico
para ajustamento preciso ao referido art. 13.

O faeto é de offensos physieos (art. 303):"offender physicamchte alguém produzindo-lhe dor ou alguma lesão no corpo, embora
sem derramamento, de sangue". .

A reforma, pois, do despacho dc fls., pelaautoridade suferior da policia, se me afigura
necessária, para evitar um constrangimento
ao aceusado, maior do que o limitado pelalei. O seu crime é francamente afiahçavel. O
Sr. delegado assim o entenda e submetta aexame de corpo de delicto José Etclvino, quetombem se ncho ferido. Faça-o cm autoapartado para não prejudicar o proso do fia-
granle, rcmctlcndo em seguida ao juiz com-
petente. Rio, 2 dc outubro de 1910.— (a) Au-relino Leal, chefe de policia".

Basta que o juiz subscreva as conclusões
desta "promoção" para estar o incidente ter-minado...

O promotor Dr. André Pereira, estudando
este processo, denunciou os dous envolvidos,
José Etclvino e Januário, como incursos noart. 303 do Código, justamente onde a policiadevia tel-os processado.

8)r. Pimenta de Mello- -^^
n. õ, ás 3 horas. — Ite-iil. AIIüiiso 1'enna ii, 49.¦-"¦gaf —_.

"POUR LA NOBLESSE"
Nova o liiiissiiiia iiiuríii ila ripii-foi uconjlcluníidús cui do-
BiinlüS o dlslincliis caixinliiis de 'JU olgárnii manipulados com
turnos oriciilaes escolhidos o cointiliuidoj onlre us melhoras

qualidades
| PREÇO t$000 A' venda por Ioda a parlo.

CIA. SOUZA CRUZ
mEsraMFaHmmaamiwiBnaHi

ÍQuereis 
apreciar bom e puro café? $Só o PAPAGA30^-==^:"

**4»»»

Chapéos GE10T
A casa Almeida Rubello acaba de receber

os novos modelos de chapéos molles da casa
GELOT, com um variado sorlimenlo em cores,
as mais modernasv- " 

'"-'•*

A campanha contra
o jogo

Apezar das rcconimendações severas da
chcíatura dc policia, a campanha contra os
escândalos do jogo, feita pelos delegados dc
districtos, vem deixando muito ainda a de-sejar. O Dr. Armando Vidnl, 3o delegado nu-xiliar, que superintende a campanha, com-
prchendendo isso, resolveu continuar a agir
pessoalmente,

Ainda hontem foram varejadas por S. Sdiversas espeluncas, sendo apprchcndídos op-
parclhos de jogos de azar, como roletas,
pannos, fichas, ele., nas ruas Frei Caneca cs-cpiina dc Paula Mattos, Constituição n. 59,Gomes Freire n. 122, rua da Gloria n. 42, Se-nador Euzcbio ns. lã(i e 202, c na rua Gene-rol Câmara h. 3(i3, onde foi preso cm fia-
grante o dono da casa, Pasehoal LatiriaO major Bandeira de Mello também uppre-hendeu diversos apparelhos de jogo na lá-deira Paula Mattos, esquina da praça D An-tonia, onde se reuniam conhecidos ladrões edesordeiros. Foram nessa espelunca effeetun-das 15 prisões.

•»W5

Hmuora ¦» tempo uontlmiiiíia tnfflrrtM.iâ.do, ns kciiiiiIiiivs dor nn numero para lemhn.A' hora icgliiiciilol o Sr, Pedro liorgei n*-
sumiu u prowileneln, Approvudu u «cia ou*
torlor, pnKouu*ito uo eupodlyule, qu» mew*ue Imporlniiíln.

Diinuiiu e-itj or ai o Sr. Piro*: Ferrelr»,
que, diiroiitu uns quarenta •nlniilmt, comliri-leu o lovuntnmonto tios reitrlceOoii ii ainiilt-lia tios rovoltoins th 1800. O Sr, |'lrei ti*«pohdau As luciibiiçòt» i|uc lhe f(.7i ,i„ ir|,bailo da Ciiiniira, t, deiiulfldo Maciel .lunln:..Afliiina que 1'iiiica iglu po- Interesses pe-..ijooes. Heedlloii Iodos os MUI» tiigiimenns
Ja oxpoiulltlus no Sl.llfldo üUPlrn u refend*e sentou-se, coiuelo de que tlnlui eiimpridoo seu dever •• diuln uma resposta cobnl *idepiitndo fcdeiallslu.
ra'.!?,'!is úv,*".,};¦*• f",on ° Sr-' Mi«»-I •'•i.aiMiiho, juitiricflDtlo requerimento ciuodoiiios em uni ro loflnr, .Fassiiii.ln.M. ,', (lll|,,m ,|0 ,,;.l( ,,„,,„ v^lou pur fnii.i de numero, apenas sendo en-lerriulii u iiiieussão do projflclo qila mil >•isn o Boveino federal if pormiilar terronoi
çln ci.es ilo porto da Pernambuco por oulrofpertcneçiite» ;, ><ite?lf0 Dráliunrò»'.

Hom café, chocolate e bonbom seiMoinho de Ouro — Cuidado comas imitações.
1

Os_ bilhetes ns, 20.751, 85.Ü87, 45.520 ••Hi.J.iO, prem odos com 50:01108000 cada umna .oterln Leileral cMrohl.la hoje, fornh
yiidldos o primeiro cm São Paulo, o segun-do llll llahia, o terceiro, melo nu capital •"j? 

I 
*'"' J""" (,c lf°ra> c ü <I"'iito nesta ca-

»ll>t.
Drs. Moura Brasil c Gabriel de Andrade.

Oculista?. Larcjo da Carioca 8, sobrado.

Um escândalo na Inspeciona
de Véliicülos

Eslá nliertó na fl» delegacia auxiliar um m-
querito para apurar diversas irregularidadesna Inspeciona de Velilctilos, vindas agora átona com a entrada do Dr. Domingos lleruur-des nora inspector geral. A abertura do In-icjucruo ioi pedida pelo próprio inspector

1'iilrc outras irregularidades eslá sendoapurado olaclo de serem recebidas multasue nilraccoes commeltidiis pelos "clmuf-
enrs e uno serem lançadas as mesmas noslivros respectivos c liem registada a entradaUns mesmas para u tliesoiirarla da policiaAs pesfluizas estão sendo feitas em segredo

\â iiiil
l****^1' tosse pertinaz

¦ ¦-

üm louco ?
Vm Indivíduo mal vestido, de cahellú*crescidos ,. barba mal tratada, apparcceu nai delegacia auxiliar, exigindo falar imnie-latamente com o 2? delegado, pois, dizln olioniemzinho, era o Icnenle Xogi e linhagraves revelações a fazer sobre a guerra.

,11, Jl° hornfW 'me fez um barulho dos
foi,25 í,l'rcmlü alü nggiviir os guardas,foi mandado a exame de sanidade, pois paireco tratar-se de um louco. -"
mm r r~Só e podre quem per!
Um poderoso remédio para a

crise!
«¦ Onde anda o dinheiro ? Onde se escon-ue. a maltndado pecunia, cm cuja perseguiçãotodos correm, como atrás da verdade ?.Ii o que se interrogam o si mesmos os queivcm sob necessidades prementes, curtindotoda a sorte de pnvoçõesa mas afinal porquequerem isso mesmo, ou, por outra, porqtiegioram que o remédio está ao alcance delUtIOS,
Ainda agora, ao que soubemos, ha varias fa-unhas radiantes de felicidade com a sortoque coube aos seus chefes.
Da loteria do llio Grande do Sul, cujosplanos sao uma maravilha, extrahida íiontcm,c um dos maiores prêmios, o de cem contos e oac dez, cabendo aos bilhetes ns. 5790 e 8823tormn aqui vendidos. '
Convenhamos que é o que se pode desejarcomo solução seguru, infnllivel á crise que nosalleeta a todos.
Só é pobre quem quer... como diria o ou-tro, em ipittprcs.cn parodia : comprem bilhe-les cia loteria do Rio Graíidó do Sul.

Dm^-i' por atacado e a va-
. vO--l,¦--• rejo a preços exce-

pcionaes. — Drogaria Carlos Cruz& Comp., rua Sete de Setembro, 8l.Em frente ao Cinema Odeon.

Umafeoame*ã!âa ü& In-
spectorla de VèMcníos

E' commum o atropelo em frente, aos clubsue jogo, á hora da salda, ria rua do Passeio,
provocado pelos "ch.iuffeurs", que procuramangariar freguezes. Todos querem a prefe-reneiii e estabelece-se uma verdadeira bal-burdla no trafego.

. Atteridcndo a isso o inspector geral doVchiculos tomou hoje acertadas medidas.Os automóveis na rua do Passeio, que dese-
jurem esperai' a salAi dos clubs, ficarão emlinha, do lado da ffião, e ajiproximar-se-aa
u saída pela vez.

Só em caso de preferencia do freguez, a cha.mado deste, é que qualquer um dos vehi-culos passará á frente, para receber o lias»sugeiro.
-*S»B»*"
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DAS 2 EM DIANTE
TCLEPHONE CENTRAL 5.735
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Wtibs, Ingiez.—Telephone
. _ _ ^. eilt, Central.—Una SantaPAULO PASSOS & C. Luzia, «02

««ca»

^brini'es, L0_P£
ÜJUPCÍIGÜ * ",mu «to Nuvo, para

Os desfalques nos Correios"O Dr. Osório de Almeida, 2o delegado au-xiliar, que preside o inquérito sobre os des-ialques nas agencias dos Correios procede-ro; de amanhã cm deante, no edifício dn»Correios, no exame de livros das agenciasuma das formalidades do inquérito.
—'

CQLLYRÍOcura *•* infIammnsõet -Jo*
MOURA BRASIL Rna ^golhos

••MM»
uayana, 37

lncorporação'"de linhas dotiro á Confederação
mmac'1 °S f"0'1"3 de incorporação, apresenta-

SíliS (;0,1,f.«l"'aeão do Tiro Brasileiro, as
SSnltt?- cd-C(*"'u da ¦ ha ll° Governador, nestacapital, e Cataguozes, no Estado de Minas.",;;,,c ° "i?-?.mo departamento foram incorpo-™n °.s t"'os ns. 2117, ,238 e 280; respectiva-
ru, '. . " Loure*H'o, Arroio do Meio e Santai.l.u.i, todos 110 Estado do Hio Grande do Sule represen ando um total dc 360 associados.r.m estudos na Confederação, existean novas)cii'ii.'wi,.« ;l incorporar.sociedades

BIBLIOTHECA POPULAR-Abem
ao pubhco das n ás ai horas, no LyceuUe Artes, e Officios. "
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Chega de Matto ürosso um
protagonistas dos suecessos

políticos naquelle Estado

O quo narra o Sr. Mavlflnior
O

ehci
i.ir

Mãv
tmiii-

iiiler.
foi • recém

magnaSr, denulailo Oclnvln
,lo du .Mntto tirossu,

i "lOS 
SlícMSSOS políticos (|l!C n"it.ir..in -'

., nttiiaiii «rittcllo Hnlnilu,
jfonmc -I* « u mH'
mnU.ii wjjjgjlj-j^i „, .,, ,, .,,, ,i„-,,„i.

Uma experiência no ClublO caso político
dc Engenharia ^«™

dei

slcvi! boje no
S. K\. foi nlirnçoilo por

¦ i.-iui nlurilniidn com as In*

nquel-
M.iIIh

i-iillllll

m

ernm dli
opulndus curiosos, iiucr J""'

n.nicin muilo Interessa a política dc
iiual perguntava pelo processo
|Caeiiino qual Indognvn das façanhas

OlCidlno, <la confiança dos nzi-rc
S. Jíx. respomlln u t.iilns com

'*• '.' de minúcia», de modo (|ue baslu
niíiiiilos do preseui.-.-i na roda for-

torno elo recom-eltegndo; para epie

' numera'
lo->

ÍÍm'
ifirnsM.'
u general
,;,, eiirouel
HJi-!'% l'l1"'
ybunütiiicln
i.im alguns

Friburgo

;\„, os eollogns ele Imprensa pudessem colher
mnressões do «íue se vno passando por Mat-

{o Grosso através das narrativas do br. depu-

KSaís uin appareüho contra
os latflrõss

Nu sala de sOsaGeti do Club dc Engenhoiln
o Sr. Elore.dii de Mlrniitln, na presença d-:
lUUllos eiii;.'iiliulro-:, ile curiosos o do iTt.n«<
joi- Carlos lieis, representando o Sr. cli&fc
de policia, fe» hoje, ã 'lorde, u desri-lpçfio
de um invento ifi sr. José 1'creli'a Palma-,
lisiio Invento, que clava i-\|.nsto, corislsll.n,
liara fãellldsidu da dumpiislraçilo por pari.-
dn Inventor, numa «iiInlaluiM liilorcssanlè de
cillfl, i-eiviid.i dc lllllipiullls oli-elrleiise de llis-
Ires, que, .i ii.iniina pressAo, faziam vibrar
uma ciiinpiiliiliii.

o Sr. Floresta de Miranda foi «loquenlJ
na npresoutnçào do Invento o do respectivo
Inventor, lutido oceasião ile dizer 'íue aiiue!-
le dcnnmln ido rippnvcllúido dolciilpi' de '•}¦'•-¦
saltos o arrombanieilos ora um verdiideiro
"noli me l.u-gere" armado contra os ga-
limos

O porlflo nue corrom as novas
prefeituras

Discutiu hoje o Supremo a "novidade" fn-
ronsa -- embargo* de dcclnrnçuo a "iiahcuj-
eorniiH", ~ a pruposllo do coso político de
Friburgo. Concedendo <• .Supremo Im dla-i
'•balii-iis-i-orpus no Dr. Onldlno do Viillc, pre-
sldente da Cainaiii Municipal dmjiiella cldil-
de, e demais vereadores, para que exercessem
livre* do constrangimento <lo partido conlra-
nn Miau fuiit-çòes elelllieralivas. Acontece, po»
1'i'ui, quo comparecendo cm Frlliurgo o j
fcllu nonícado pcln prcsldonló elo Estudo,
virtude do seu ultimei ncln t-reatiiln
prefülliiru, os pacientes^ liiaiiutonld
dem, opiiuzernni no uccordfln
linrgns do dccloraçilo, para
p.vilie-ndu -i a urdem
extensiva lis fiíiiccü

i ,,|ii Mavignier. ,
Dizem i"-i»-> narrativas quo um mcz antes

i, instauração do processo, o.coroiicl Lelcstl-
>,m i despeito dc iiropostn dc qpcoruo. orde-
irivi que suas forças do Jiorto marchassem

'tulii'.' n capital i- que uma forca sob
'jiiaitfln «¦
«taras
|lCI mi
incute
u gen

do

i-r.ii

Clfci
ias
Hlic

com-
Sr. Miguel Mello, chefo tle policia,
contingente dc Olyinplo llibeiro,

no Arlciii Devietu a esle procedi-
incorrccto, inicioii-so o processo contra

1 Caetano, coiíi denuncia do II de
. Depois disto, f.iniilins do lli» Al>:«i-

X(, iiorrorlsndas com as depredações, violcn-' 
c bnnditlsmos ali coinmcltldos perna for-
Io governo, pediram au general Campos

, mandasse buscar.
Ma-., como corresse a nolicia da negação do

'•li;iLi'i.-.-corpus", redobraram as ameaças ele
violências, sendo geral a crciiçn ele epie as for-
cns do governo entrariam nn cidade ú meia-
liiiitr. ., ,

i;0i o quanto bastou para i|uc muitas fami-
i:as receosas, se procurassem rolhar para lo-
liar' livre ela acção das forças, especialmente
para o Hotel Cosmopolita, onde se achavam
hospedados o deputado Annibal de Toledo t-

ivarim congressistas estaduaes, que não con-
tcctlirnni do general Campos abrigo no Arse-
n-il dc (itu-rra. Ate aqui <> negocio vae pouco
mais <ni menos bem, apezar dos pcznres. Ag-
grava-se porém, filiando o Sr. Mavignier af-
firma que o Dr. Clovis Corria, filho do coro-
nd Celestino, declarou em confereneia eom o
Sr tiíllibal cm nome do elireelorin eelesli-
nisln" que vinha exigir a renuncia dos vice-

! presidentes elo Estado e dos deputados esta-
áuaes todos conservadores, que era essa a uni-
,•1 niancirn elo governo se responsahihsar pelo

O Sr. Annibal, ven-
(I

ii.indc em luzes e rumo-
e apitos que é um nunea

L-nl-ir,

Kliie pudesse iieonlceer...
as cousas nesle pó e sabedor ele que Iodas

as linhas Iclegraphieas já estavam cortadas e
as forças commanelaelas pelo |)ropno
Celestino o pelo engenheiro Migue«In <|ii'

¦eorouc
cha.Mello estavam em marciia, foi se

i o general Carlos ele Campos
entendei'

mu Kste
.;:;.. procurasse o general Caetano,

-oquefez <> Sr. Annibal, embora o general o
'rm-liesso exaltado, declarando

sc responsabihsavá pelo qiinao
epie lambem
viesse a aeon-

,-r egiilancio que a 
"Assembléa 

queria liro-

''"'esta'oceasião, em face de taes acontecj-
.iiicnlos, resolveram o Sr. Anuibnl e o Sr. Ala-
viiínier, telcgrnphar urgeiitcmeiile ao senador
Azrretlo c no presidente ela Republica.

Mas as linhas já estavam cortadas..; Volta-
ram os deputados ao general Carlos tlc (.nm-

pedindo abrigo no Arsenal para o
,.,... /-. .,„..„,...í negou

F.stn ca-inha quo ahi ci!;i, e que tanta
pôde tingir nu edifício publico como uinti
iinbiluçfio particular, ê, como essa flor cha-
intuía sensitiva... A nkn de ouro do um
Inscclo cjuo lho roço, o conlacto do poeira, de
num de donzclln, dc (lunlqucr couía cm sum-
ma, por leve o delicada quo seja, bastam-
jho a eminurehccer. Assim esln casa", cou-
ehiiii o orador, esquecido; peróm, do quc n
incsinn, com o Inventa do Sr. 1'nlinn, em vez

;e-l do murchar, se ex
res de. campainhas
acabar,

Isto Indo provou em seguida o inve
qne, oin face eios usiislciilos, formulou todas
ns hypathc&os possíveis de ansalto ou arroin-
lianiinlo, nur.U-aiiili) como cm todos se ope-
lava o alarma. Km K-guiila lez a doserlncuo
do apparelho que tem, como pecas princl-
paes, um cylindro inversor dc correntes, dous
interruptores automáticos e uni para-raiú.i
protector. , .

O Sr. major Carlos lieis fe-z algumas obje-
cções do fundamento, lembrando epie o rei:-
rido apparelho não poderia ser applicttdo nos
imleis e casas «le movimento, porquanto, a
catl.-i pessoa epie entrasse, terianios o alarma
n sobrcsalter a visiii)iaiu.n.

O Sr. Palma lembrou enlão que nas refe-
ridas casas, como e-acla qual tem sua chave,
poderia ser coliocado nm apparelho em cada
quarto.

lista lembrança, porém, executada, repre-
prcsenlarln iun capital enorme, melhor em-
pregado sem duvida no pagamento tle poü-
cia particular.

Si é verdade que os pega-lttdrõos, de pre-
ço relntivomeiite insignificante, rito certo pòn-
to preenchem os fins do apparelho do Sr.
Palma, não menos verdade é que esse inven-
tor, já de posse dn sua patenle, construindo
um apparelho tão engenhoso e complicado,
com malcriaes liacionaés, reveja capacidajle
digna de admiração. Mas não é- só: ei apparc-
llio, segundo ouvimos ele alguém cpinpctçii-
te, serviria com grandes vantagens para os
estabelecimentos públicos c casas comnicr-
ciacs.

i i ura i ~

ri*-
em

ali uma
. dn «ii-

lu Supremo em-
li ni do ficar cs»

a elles concedida «cria
executivas visto como

n prcsldcnló dn Cri ra, quc, de aceordo eom
as leis ilo listado exerço híiiecõcs executivas,
equivalentes ás dc prefeito esla na immlncn-
cia do soffrer constrangimento, si so cffccluar
a posse do novo prefeito de Friburgo. Discuti-
do o caso, o Supremo não Innioii coiilicciuicu-
!,i dos cinhargos, por nílo haver mula a ele-
eiarar, ccililfll o volo do Sr. ministro Pedro
I.essa que recebia OS embargos para eleclarar
¦ente no proferir o seu volo tivera Intenção do
estender a ordem ás fuucçõcs executivas, quc
0 iiiiharga-.ili- exerce.

No correr dn votação desse raso ficou avcrl-
guado quc as prcfcilurus do ICslndo do Itio, ura
ereatltiB, eslão ameaçadas do grande risco, pois
tine quasi todos ns ministro» iiiquiiinrom de
illcgal o rictõ do prosiiienle «íue mi creou ,eou-
forme; bem claro deixou formulndo era .volo
o Sr. miiiislró Sebastião ele. I.acorda.
•- ¦-- ¦ <i> ¦' ' ——

Mais um collector
reintegrado

O Supremo Tribunal Federal, na sessão dc
beije, julgou mais uma nppcllação de sentença
proferida sobre demissão illcgal de collector
das rendas fodernes.

Tendo sido uma elas vielimas da grande
"derrubada" oeeorrida no quatriciuiio passa-
elo, o collector José Jtiisebi propóz, perante o
juiz federal do Fstado do Espirito Santo, on-
de servia, uma acção contra a União, para u fim
de ser esla coiulcmhadn a rcintcgral-oc lhe
pagar porcentagens desde sua demissão alé
a reintegração. Ü juiz julgou procedente a
acção elo collector ;mns desta sentença houve
recurso para n Supremo e este, na sessão ele
hoje, reformou em parle a decisão elo juiz "ri

quo". para O fim tle enndeinnar a União, rein-
tegrandn ei autor, a pagar-lhe " que for liqui-
dado lia execução, exceplnndos os jureis da
mora.

¦ -—->-*3S«W» —

A GUERRA
'A SITUAÇÃO, VISTA DA RÚSSIA

NOVA YORK, T (A NOITE) - Tclcara-
lilitt o corrcapondcnlo do "World" cm l'o-
triturado:"Ow Jornaea de llci-llm noticiaram lia pou*
cas diiiH i|lie un IiíiImw tioffrldaM pela Kuhhíii
nos dom primeiros oiiiiom do «ucrra so ele-
varam a uiiiIh dp seis mlllioe» de liomone. Oti
jiirniivn russos perguntam quantas baixos sof-
freu n Allemanlia no mosiud período,

O critico du "Cuzeltt da líolsu" diz a re-
spello:»E' desnecessário aaslnr-se tinta e papel com
rslii-i (llvasuçOcs, Nem valo mesmo tentar cn-
nhi-ii-r quaes a-i priih;«lilliiladi-H que nlmlii res-
iam an» Impoxios contraes para alcançar a
>letorlu. Ha um argumento Irresistível a to-
das tm nnalyBos, l" o seguinte: »i -li nnnps
de preparação não «leram uun a-crnianico»
mais que aquillo que clles ganharam ali- ugu-
ra, upu/ar dos inglezcs não estarem militar-
mente preparados, os francezes esturem, des-
foiçados o corroídos pclu pnllti.-a interna, e
nós, oh russos, lerinnH deficientes meios de
mobllisaçfio o csiarmos nem munições — eo-
mo Imaginar, iinrlanto, «iup ns nllomilc» pos-
sam vencer, agortl que «is atilados iiUKiiienta-
ram a mui preparação militar'.' A Allemanlia,
como os organismos robustas, resistirá ainda
multo tempo: m.is ó irrefutável que ell» agu-
ra se encontra no i-nniis-;c> do fim.

Oh alliados acreditam mui- a guerra ainda
durará tres annoi), o por esse motivo conti-
miam n preparar-so actlvaincnlc," ...J._...

Os alliados c a Hollanda fVJWét*
NOVA YOÍtK, 7 (A NOITE) — Nollcin-sc

que os governos aluado» avisaram u llollan-
dn de que considerariam «íualquer movimt-n-
In de tropas uo liou território como um acto
u favor ela Allemanlia.

Esto noticia chegou aqui sem outros de-
talhes. . ,
Polacos c judeus para a Ame- 
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O trágico Suicídio do] OS SUCC6SS0S KO
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iun de capangas que respondem á pergtin-
"Quem prende os deputados?" grilando:

fune-
ciorininentb da Assembléa. O general
iirio queria congressos no Arsenal.

Depois o Sr. Mavignier descreve, nao sem
eloqüência, o assalto que nesse mesmo dia loi

lícito no Hotel Cosmopolita, onde todos eles-
wnrifain confiantes nas promessas tle garan-
tia do general Carlos ele Campos.

Os péirmenores aqui, a despeito de sua gra-
vitlucle no caso de' serem vendie-os, nao per-
iliai umas tintas cômicas. De um lado.o a iigii-

lia de um tenente, arrancando o phoue elas
mãos do deputado Annibal c berrando :

iprohibido falar no telephone 1"; de oulro
ii fi
•-V o povo"..,'."è o povo êpte prende os elcpu-
taelos". Ainda : um delegado de policia que
entra no quarto elo deputado Annibal e ven-
do uma caixa tle balas tle Smilh and Wesson,
depois de empalmal-a, diz : "Sao liuiito
bo:is !"

Mus, concluindo :'
Todas essas violências eram explicadas pelo

'general Campos, segundo narra o Sr. Mavi-
guiei- como meros confliclos entre a policia e
„ l-xèreilo. Na opinião elo general Campos os
dt-niilados eram exagerados, assim como quem
diz — medrosos... O general vivia u fazer y.i-
bilas ao presidente Caetano c a contereneiar,
com seu collega Celestino, De uma dessas con-
lereiicias resultou a seguinte declaração ieita
j-.elo general Campos aos deputados : _

- Não posso tfora avante dar mais garan-
mesmo para o fiineeionamentp ela

Combinei com o Caetano o em-
deputados elo sul no paquete que

• com elles poderiam embarcar o
coruiH-l lüscólns-
dn IJsiadó; os

no qúai-
ali não hòiivesé aeeõminò-

i„,i-:i tantos. Aeonselliavaos ameia a
-que se deixassem ele historias, que tudo era
'um fado consumado?'.

in deputados voltaram cnliio, uns para suas
,•:,-!-. outros para o bolei, onde deram por
lY.i/de niuilos objectos roubados no assalto,
pouco mais ou ihenos uma hora depois, n ge-
lic-r.il Campos manelava mostrar ao Sr. Anui-
lml uma carta elo presidente elo listado, que

O aceordo alagoano
O Sr. iíaymundó de Miranda cm palestra

que teve com um nosso companheiro, nó Se-
nado, aulorisou-o a declarar epie- p aceordo
sobre a complicação politica ele Alagoas está
feito, sob a base da renuncia geral.

ex«funccioBiaE*ios eSa gk-
insgsectofja eSe gsssca -

acciosisamn a União
Perante o juiz federal da 1." Vara propu-

zcrain uma acção cpiifrn a União, para o fim
de annullnrcm o aeío do ministro da Agtt-
cultura epie os demiitiui os Srs. Frederico
C. lioclmc, chefe do Gabinete de Hotanlca (Ia
ínspeetoria ele 1'csca, c os demais aiixiliare;
do laboratório do mesmo serviço. Km sen-
tença de- hoje o juiz julgou iinprocedenlo a
acção, visto como não eonl-.ivani os anlo-cs
dez annos ou mais tu- serviço pulilico e s.--
rem demissiveis "'ad nulum''.
... >—°an>flr- »

Ensino Municipal
Resoluções dos inspeciores

escotares
Reuniram-se liojc os inspetores escolares,

para combinarem os meios do organisur unia
estatistica, tanto qúaiito possível exacta, ela
população escolar elo Districto federal. Ficou
assentado quo ns thspcclo'1'CS visitem OS esla-
beleciincnlos particulares de ensino oxistõn-
les nos seu:; districtos, colhendo os dados ne-
ecssãrios para a estatistica.

Nessa reunião ficou ainda resolvido que as
aulas terminem no elia ÍIO ele novembro, ini-
ciando-se no dia 1" ele dezembro e« exames,
que se deverão prolongar até o dia 15.

—**I»-

(ms, nem
Assembléa.
barqiic elos
está a sair:
ilcpulado Trigo Loureiro
tico Virginlo, vicé-prcsidenlc
outros, si quizessein, poderiam l.icar
lei general, embora

Os ladrões presos no interior
foram iiigidòs do Rio

Um lelegarmma elo nosso correspondente cm
Guaxupé ciava-nos hontem nolicia de unia qua-
driliia ele batedores dc carteiras e ladrões, epie
operam em Múzambinho, Tuyuty e outras ei-
dados em S. Paulo e Minas, da qual tinham
sido presos alguns membros, entre elles Ar
m.-n chi Podcstá, Paulo Oeminialio, José Sala-
zar, Glocloniiro Ozoiidon e Roberto l.apa.

Hoje, cia policia mineira recebeu ii Dr. Au-
relino Leal, chefo de policia, uni telcgramiiia
pedindo inlormaijõcs sobre aquelles indivíduos,
e;ue daqui haviam fugido para roubar nu in-
ferior.

A nossa policia enviara os nntececlenlcs dos
piv.-.os.

¦ ¦ i. - --i—"S^r —•* —— ¦

Pob* causa úb um kios-
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sessão
Kl a vio
bre a
Francisco
que na ivc
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.lhe
ciar
.Vir
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do
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e-nl
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uma
a assim .
..migo general Campos — Acalio
sua caria e, tenho muito prazer em
que não posso tle fôrma
com o embarque elo
iuio c elo

. que nepielle é o primeiro
I'-. todo, e este
.ii informado de que

de i-Cce-
dizer-

lgüirin cóncor-
coronel IJscolaslico

ciepulado Trigo Loureiro,;tanto
vice-presidente

leader'.' tia Assembléa.
o deputado Pilalugii

11

- garantias para ir agora ao edilicm
nblea de onde pretende conduzir livros,

OS quaes us elas adas. Como sempre--

mo' escolhemos esla carta para encerra-
mento elas narraiivas do Sr. deputado • ov ¦

gnier aqui fique o ponto imal, ou inellipi,
ns i-, licencias tanto são os m.vslerios que
lolvem este. ja, nH" olisliinto jí'"1™ 

e
degradante e estalado caso ela politicagem
Mallo Grosso.

cn
tão
dc

¦ a ¦

O HORIZONTE, 7 (A NOITE) — Na
do Coijsclho Admiuislrativo, o Dr,
dos Mantos, epiálicln lia o parecer so-
concessão dó privilegio concedido a

la.-oli, para moiitagem de um Itios-
nida Alfò.nso i'cini:i. pi:ò.le'stoii

contra as expressões acintor.as contidas no
officio do prefeito d esta capilal. sobre aquel-
Ia concessão. O Dr. 1'lavio disse atlrihinr
taes expressões a inri Itinceioiiario ela 1'ro-
feitura, «iandidalo an logar tle director úo
archivo dessa i-epirtiejão, contrariado
suas prelcneões poi3 Cóiiscllio;

isSOCs*

a eBdi estasSo agra-

Ainda continua em iraíamentn no hospi-
tal S. Zacliarias a menina Natlir, que boa-
tem, como policiámos, caiu tle um segundo
andar, na rua Visconde dc lcnborahy ii. -17.
Nadir, que apresenta fraclurá tlc ambos os
braços, cranco c fivimentòs pelo resto elo
corpo, lem sido tratada com todos os rcqui-
sitos e carinhos. O seu eslado, no entanto,
é ainda dcscsperadpr;
.. i níqo Jlia ¦

Um pequeno escândalo na
Alfândega

Houve hoje, ás lá horas, uni escândalo na sa-
Ia principal ela Alfândega, entre o ajudante
de inspector Sr. Fernandes Ferrão ela Silva,
e um representante dn firma ele nossa praça
Carlos Tavcira & C. A discussão, que chegou
ao auge, foi motivada por uma fartura com-
mercia 1. ,

O Sr. Paula c Silva, providenciando, nao
consentiu que o seu ajudante'' autuasse por
desacato o seu antogonisla.—-fcft~~ "

im raaira

.1>t:'11eiacôfs
lho. ti

7
tarde ii fora eónliuunrãni as uein-
para u solução tia crise no ('.ouse-
Sr. Osório de Almeida, ao elite nos

iiifPi-inariim, está absolutamente disposto a
não voltar á eurul presidencial. Assim, ira-
Ia-se já da e-collia do seu substituto, pare-
cendo quc :. escolha recairá ou no Sr. Ar-
Iluir .Menezes ou no Sr. Campos Sobrinho.
O nome do í-!r. Mendes Tavares, segundo o
nosso inform-mle, está fora tlc coiiibate.

lanle esteve ha Prcfeilura o Sr. A,-A'
cindo
mente

(lua IV
com i

em

Para

*'mP

Paulistas que desencami-
nham mineiros

I mtm FÒ'RÀ, 7 CA NOITE) — Os agen-
•tos dos fazendeiros paulistas continuam ariç-
lianlmhdo trabalhadores ela zona da Mi •,
,illmliudo-os com falsas promessas. As auto-
ri.dadés competentes vão proçesstil-os poi tu-
me il.- cstcllloiialp:

——¦» «SBSv ' '""

Um phenomeno
Uma creança sem ossos

ÀOBRAL (CÈA1U,)Í 7 (A NOITE) ~ Uma
mulher do povo, residente no bairro I-oriait-
M, desta cidade, deu á luz uma creança com-
ple-tameuté sem ossos e morta. O plienomeno
linha apenas bocea.

.—< -m*** ¦—

a flotilha aduaneira
O Sr. miiiislro da Fazenda esteve hoje nor.

estaleiros elos Srs. Vicenle Caneco & C'., _pre-
siclindn á cerimonia do lulimciilu elas eavilhas
da lancha "Veloz" e da barca vigia "Sallami-
ni", destinadas ao serviço ela Alfândega.

A-; eavilhas foram balidas pelo Sr. ministro,
que sc r.lilisou tle um ninrtelln de praia.

Os directorios estaduaes da
Liga de Defesa Nacional
Km sua nova sede ti rua do Ouvidor li. 89,

primeiro andar, reuniu-se hoje, á tarde, a tli-
recloria da Liga ele Defesa Nacional. A re-
união, epie foi presidida pelo Sr. Dr. Pedro
I.essa, presidente dn Liga, teve como principal
motivo a organisação idos directorios esta-
ciilaec. A' hora cm e|ue. ali estivemos ainda se
mantinha :t discussão sobre aquelle assumplo.

¦ —(-TT -

liara, epie cónfçrcneipu
Sr. Azevedo Sodré.

larga-

Os casos
Um

incríveis

BE
fazend

O CAFÉ*
í) mercado dc café. ainda hoje fiinccionou

«o preço de <J$7()0, por arroba, para-n typoi ,
americano, tendo sido vendidas 0.181» satui...
Ü.273 pela manhã c 5.913 no correr do e .. .
Km Nova York a bolsa hontem fechou, e bo t
abriu em baixa naquelle dia de 11 a 1- pon-
tos, e neste de '2 a 5. Honlcm entraram J.W
saccas; embarcaram V>.T>V saccas e o stocl.
ficou reduzido a olG.20í> snccasr

episódio trágico numa
fazenda

O 1-IOÍlIZdNTÉ; 7 (A N01TK) — ;Na
do coronel Carneiro Santiago, próxima

ít villa cie Pedra lirauea, uma mulher nggréga-
d-i protegciiclo uma creança da fvíriii tle uma
vàeca foi por esla derrubada a chifradas no
ventre sendo o seu estado grave. (» Dr; José
Abreu,'chamado a fazer ns necessários cttrati-
vos verificou achtir-sc a mulher em eslado m-
leressanle. Procedeu immediatamciile a uma
operação ccsarealia, sem chlproformip, extra-
hiiido duas creanças mortas pelas chilraclas. A
mulher eslá salva.

.~-^tv» » —

Uma nomeação na
Prefeitura

Foi nomeado o Sr. Nelson Kçhip. para cnci--
, ecr interiiiameiite o cargo ele esCripturariO ua
i Stiperinlendeticia da Limpciia Publica.

Mudança gerai nos
armazéns daÂSfan-

dega
O Sr. inspcclof ela Alfândega baixou hoje

a portaria abaixo, fazendo n mudança ger-ii
dc éoiifcreiiles dos armazéns sujeitos, á i.i.3-
ctiíisação aduaneira :

"O inspector determina qti-j passem a ler
exercício nos pontos abaixo mencionados os
seguintes fú.hecionarids :

e'.áes do potin .
Armazém .!. Dr. Ângelo V.iga c Luiz Soa-

res; 4, Manoel Alves e Medi/ia Coeli; 5, Ala-
libii Galvão e Horário Seabra; ü, 1'inlo
Fonseca e llòiíoriò (lurgel; 7, Soares
Lago; S, Carlos Miranda Reis e 1'cdro
tlràde; 10, Hòrmiriio Fraga e Martins
Cosia- 17 Mcmloiu-.t eie Carvalho e Lindo.--
php ('.amara; 18, Jtilio Mirailcla; bagagem,
Annibal Castro. .'

Ilha do Caju: Alencar Coimbra.
— O iiivjcclcu- iieicrmina que tenham

exercido nas • conf:reneias inlernas os se-
guintes empregados -.

Coufereiites -- Aiitcnio Calmou ele Araújo
Geles Camillo de Ho.Manda, Dr. .lovino Bar-
ral José ela Silva..itego, Antônio Leal Vai-
liní c José IV rei ra dc Mesquita; primeiros

Alberto GTimbra, Attou«o

cia
do

Au-
da

cscripturorios
ão FeriiandciFaria, Ilndolpho Tiiiocp.

Barros; Lobo Iiotclho, João 1-raiieisco ca
Cosia Júnior, (-lastro Arauio, Armando cie
Oliveira Almeida. Curvello de Mcncloiiça,
Castro Lima. Itego Monteiro, Thcoloiiio tle
Mineida e VU-lor Ptulino; segundos eseri-
plurarios — Augusto de Almeida, Maxtnu-
liaiiò Nascimento. São Thiago, Monleiro ie
Ilarros, Rocha Lima, Mai-i ) Corrêa, I ír.to
Jlonlenegro, llibeiro Catalão, Andrade Cn--
tli, Amaro Câmara. Mario ele Xoronha. Cir-
los Pinto o Redro Torres Lei.e. e nddldos --
Críiz Seceo ¦:¦ Pedro Fránciacolii Kitlaluga.

(A NOITE) « O "Was-
saber de boa fonte quc,

apezar de todos os relatórios contrários dos
seus agentes, a Rússia está negociando, me-
diante delegações de caracter particular, a
concessão ele. certas facilidades para enviar
500.000 polacos; Incluindo judeus, para a Co-
lombia, Venezuela, Bolívia o Peru' e outros
0011.11011 para n Argentina e o Chile.

A cfiicacia do bloqueio Inglez
LONDRES, 7 (Havas) — O "Daily Chro-

nlclc" publica o seguinte telcgramma do seu
correspondente cm Amsterdnm:

"Fina carta dirigida por um armador sueco
ao "Võsslsciie /eitunt:" prova, do um imi>
do frisanle, u cfiicacia elo bloqueio inglcz.

O referido armador conta que foi incluído
na lista negra Inglcza em conseqüência -dos
seus navios se empregarem no trafego de
mercadorias enlre a Suécia e a Allemanha,
e num dos trechos da carta diz: " ({uaiulo
os meus navios chegam a algum porto norue-
gtic-z não podem obter nem carvão, nem pro-
visões, nem água potável. Noa próprios t-sta-
leiros nesani-so a fazer qualquer reparo nos
navios e os rebocadores não os querem aju-
dar u entrar on a sair dos portos. Até os
meus agentes na Noruega te recusam d'ora
avante ;i rcprcsentar-me." —

A semana nas íreníes brilaiK íj*
nicas ?!
LONDRES, 7 ("Recebido pelo consulado in-

glez).
Frente oecidcntal — A despeito elo mão

tempo, que lem seriamente diffieultado as
operações, as linhas lirltannicàs avançaram
com suecesso cm diversos pontos durante a
semana. Ataques de infantaria tiveram logar
principalmente' na frente norlc elo sálieiifí;
lendo sido capturadas importantes posições
lia direcção ele B.ipaumc, na área ele TJiiepval.
Ao sul c sudoeste de Bapaiime existem as vil-
Ias tle Eaucoiirt-1'Abbnye e Le Sais. Pouco
antes desta corre um systema ele trineliei-
ras tlc considerável poder. Todo esle systema
ele trincheiras foi tomado no domingo ele lar-
ele em um atnqitc sobre uma frente tle 3.000
jardas, e cujo ohjcclivo foi tirado de um
ponto oriental dc Eáiicoprt a um ponto lio
caniinho de Albcrt-Hapaumc,. nos arredores
tle Le Sars. Neste as perdas das forças ala-
cantes foram leves e mais ele Ircsentos pri-
sfòiieiròs foram capturados. Desde enlão uma
nova linha foi fortemente orgnnisnda c to-
dos os contra-ataques téni sido com suecesso
repellidos; Consequentemente houve uma lu-
Ia considerável nas visiiilianças de Le Sars e
em torno da villa de líaücoiirt c avanços lo-
cães foram feitos. F.stc avanço leve Jogar nn
sector a nordeste elo saliente e ameaça di-
rectaiheiile Bapaumc, que está agora somente
a duas milhas das jiosições recentemente nl-
cançadas. Mais a oeste, a luta, acima de
Tliicpval, tem sido cruenta, mostrando o ini-
migo grande aneiedaclc em nianlct- as suas
defesas c contra-atacando violchtnmcnta
quando perde, terreno. File. fez ¦espee-.iães e
desesperadas tentativas para nianler o redti-
elo ele "Schwtihen" e as trincheiras visiiihas
para cviiai- a possibilidade do flnnco dirciló
da sua frente de batalha ser forçado alravés
elo Anere. A despeito ele seus esforços, so-
mente uma parle mínima elo reeluetó fe "Sch-
vvabòii" permanece nas suas mãos, JJntrò a
área ele Thicpval e a tle Le Sars a lula lem
sido menos violenta, mas houve progressos e
a nossa linha udehiiloii-sc e cslcndeu-se.

Na face. oriental elo saliente houve menos
neliviciado', mas os francezes fizeram uni
avanço bem siiccedido ao norlc dc Rancourt
e leste ele Morva!.

13' interessante notar-se a capliira, entre os
prisioneiros, de marinheiros pertenccnles ;'t
divisão naval allemã até aqui somente em-
pregados pari. a defesa da cosia ela Bélgica.
Islo demonstra clnranionl.c a grande extensão
de Icrrcno epie a Allemanha eslá sendo com-
pcllida a cobrir para aprovisionai- reservas
afim de fazer face á pressão da batalha lio
Somme.

Foi publicada uma declaração official sn-
bre i> numero tlc prisioneiros capturados pe-
los inglezcs na área elo Somme ele 1° ele
julho a lílJ ele setembro, sommando 68S pffi-'ciacs 

e 'Jli.147 soldados. Durante o mesmo pe-
ripelo os inglezcs capturaram -10 pecas pe-
sadas dc nriilharia, '.)'! "howilzers" ele cain-
panha, lOíl peças de trincheira e ÍI97 ínçlra-
lhadoras. A superioridade ela flolillia aérea
hritannica c franceza sobre a elo inimigo é
muito notável. Fm numero considerável ele
aeròplanos inimigos foi destruído durante a
semana passada c um maior numero ainda
répcllido, emquanto epie diversos balões ca-
plivos foram abãlidos em ehammas'. Fsla su-
perioridade é provada ainda pelo facto ele ter
sido ófficitilmchlc declarado que os aeropla-
nos britahhicos, voando baixo, tem coopera-
do com a .infunliiriã, despejando a sua arti-
lharia contra as trincheiras elos inimigos,

Frente de Salonica — Emquanto á esqticr-
ela e nn centro os servios, ¦francezes e. ms-
sos fazem um considerável avanço, os inglc-
zes, lia extrema direita"; registaram lambem
um notável suecesso: atravessaram o rio
Struma, abaixo da ponte de Orljak e fizeram
por um brilhante ataque a captura das vil-
les tle Knrazakoi-Bitla, Karazakoi-Zir e Ye-
nikeüi. Kstit importante operação foi effe-
ctitada com baixas relativamente pequenas, e
considerada grande perda para o inimigo,
sendo fei los 250 prisioneiros. A posição foi
foi-tcmenle consolidada c todos os conlra-
ataepies lèm sido repellidos eom grandes per-
elas. Com esla acção as commuiiieações

Contlniiarnm hoje o-; diligencias para o<(
clnrmT, em todos o», «ciis detalhes, <j nm-
llvo «Io suicídio do lorrcloi" Tiicodoro Lobo.
Até ngorii, do aceurdb com as dccliivnçooii
deixadas pelo morto C pelos prejuízos que
já se siibein soffrorflo terceiros, esta apura-
dn apenas quc a corrclor se suicidou por
maus iicBoeins, erro; commcrciUes, que n
suicida deixou flllo miciii devidos á sunJinn
lé. Haverá, poriaiilo, um causador iiiornl :'>•
todo o oconicCldo '.' Na biis.-a do hoje, cin
conlliiunçfio, o que, -\ hora oiii qt^' nus rçll-
ramos do cscriplorlu ela rua da Allandeg.i
n. 7, ainda collllliliúvo, nada de positivo l"i
encontrado, Apenas coiiflrinaçõís dos nioos
negócios dó corrolor Tlioodoro l.oho, da si-
tuação terrível em que so collocoil.

Na sua escrivaninha, alierta depois das
formalidades de prose, foi encontrado, outro
nulrii-v papeis cuie furam juleados do nenhu-
ma iin|ioi'taneia, um nienudanduiii de ope-
rações do U-lras rio valor do Ircsentos con-
tus, realisadas coin O eorou.-l José ela Silva
Peixoto, A policia encontrou lambem mui-
tns recibos «le telcürainniiis para llclln Ho-
rizonle, inclusive uni coiii a notn de iirgcn-
te, passado a I do aetemliro, mais oii monos
um mcz antes do suieidio. do vinte c nove
palavras, e um Imptessd do telegramnia ai-
signailo (iilti, da nu-iina data, recebido pOC
Theodoro Lobo. epie dizia o seguinte:

"Espero dlulici.ro hoje sem falta. Maneie
mais vinte coutos. Negocio feito."

Era procurada, no entanto, pela policia,
qualquer nota. original ou cópia que se re-
ferisse a uni longo telcgrainnia cpiu se ihz
ler o corrclor em questão recebido poucos
minutos nntos dn li-gica resolução quo lo-
niini. Nada foi eiicor.lrado ;i esse propósito;

Pelo epie se viu nessas buscas, o corretor
Theodoro Lobo fazia já uni grande movi-
ínenlo de transacçõei', ãpczav de seu pouco
tempo de corretor official. Durante os sete
mezes epie assim trabalhou, renlisou « SUt-
cidu oilocenlas e tantas operações tia Bolsa
contnndò-se enlre essas n d.-i venda de oilo-
centas apólices dn divida publica, dc um
conlo do réis cada imi.-i, pcrlenccntcs á S-i-
eiedade Propagadora do Bell'!» Artes, epie o
nutórlsou n ncgocial-ns pnrn com o rcs-.il-
tado atlcnder ás despesas da conslruoçito do
novo edifício do Ly;cu de. Aries ò Officios.

O corretor 'Ihcodnro Lobo tinha uma ori-
ginalidode: t.mos ns seus livros partícula-
res eram rubricados com ns iniciacs .7. M. J.,
eiuc' os seus ialimos espliiWam ser urna
crença religiosa e epie significavam — Je-
sus, .Maria, José.

mm*>

O vico-prosfi(lon(o da Assom*
blóa o o» dopuíatiOB

«ponunciantea» buium áts portastio Supremo
Por Inlciiiieilio do Dr. Paulo di< Lacerda, •

vlco-presldeiito da Asscinblén Legislativa do
Èsttiúo do íiatto Grosso o demais dopulados,
que, conforme °os teiegraminiis, havlnm reiiun-,
ciado os seus cargos aquella Assembléa, Impe-,
trarnni ao Supremo Tribunal Federal uma or-
uiiii do ¦•h.-ibeii'>vor|ins'' sob a nllegac,'iio do que-
illcgal o violcnlanicnto Juram ecniipelllilos «
ah.iiiilKii.u- seus cargos c a cidade de Cuytibá,,
lendo podido chegar ao Min graças an "salvoi
i-iiniliicio" «íuo obtiveram du coronel Cclestl-.i
no paia n-> Iorcas fodernes,

O pedido foi relatado pelo Sr. ministro Pe.i
drn .Mihielli. Falou pelos pacientes o Impe-'
trante, Di*. Paulo do Lacerda, que ileclnroii,
não ser uni apaixonado, nem um político; niúil
uni llOIIICin ipn- vive de SCIIS estudos. Kxpllci a '
mui cslntla na tribuna pela solicltliçíto de anii-••
go-., epie se vem envolvidos nesse caso, que liso
é político, mas social. 15 relata, cnliio, nn Sli.-'l
l-i-.ir.n, ii série de escândalos quo em Afulto
llrtisf.u se praticam. Posto o feito em di-.-.
cuss-io, trnvou-so animado clebulc. Nos nulos
havia noticia tle «pie o juiz federal eslava de-
tido no quartel. Causou esln nolicia geral In-
tligiiaç.tn entre eis Srs. ministros. O Sr. mi-
iiislro Viveiros do Castro era de parecer «piu
se procedesse primeiro á garanlla desse juiz,'
nfflclaudo-sc, nesse sentido, nn presidente da
llepiibllca; JO diz S. Ex. :

-• o picsldenle dn llcpulilicn precisa cxpll*
car o quo sabe u propo-lllo desse caso. Pre-
eis.i tllaer o que dcllo coiih.ccc, E si nada sahe,
prcclía snber... .

E, nr.sini, recebidos ns votos, resolveu o Su-
[ireiiio -.(lucilar Informações do Sr. presidente
d.i llcpublictl e juiz federal ein secção 11,'iqiiclle
Eslatlo, toiicitando-so lamliom do pròaidetito]
as necessárias ptcvldciicins para garanti.» do
juiz led-.-ial.

-~i mttwm i -,

Em Juiz tle Fora também
chove eopiosamente

JUIZ DE 1-O'RAi 7 (A NOITE) — Chove cn-
piiisainenle, desde honlcm, reinando grande
sntisfação enlre os lavradores ,pcla cessação
cia secca, epie vinha aniiiquilaiulti us planta-
e-ões ele milho.

'"'""Em Nictheroy
Não ba iniiilo tempo. Scveriiio Ferreira ela

Silva, praça ela Força Militar do Estado do Rio,
em companhia ele outro, promoveu grande con-
ílicto na praia do Sacco de S. Francisco, de
Nictheroy, ferindo diversas pessoas..

Instaurado processo, foi o soldado prouuu-
ciado, desertando em seguida.

Julgado o caso pelo Tribunal Correeeional,
foi o réo cóhdciriihndõ a cumprir ti pena de 7
mezes c 15 dias tle prisão.

Preso a 7 de agoslo elo corrente nnnn, foi
Sevcrino recolhido á Casa ele Detenção, tendo
pedido uma ordem de "habcas-eorpus",_ que
hoje foi indeferida pelo Dr. Anlouino Neves,
juiz ele direito da -1 Vara.

O réo tem também qne responder pelo cri-
me de deserção.
'¦ — ¦— ¦ m%QBm - "*

O DIA MONETÁRIO
O cambio, desde a aberlufa até o fécharaeu-

to, fiinccionou ás taxas de 12 7|32 e 12 1|1 d.;
or, esterlinos foram negociados n 20$ e as Je-
Iras elo Thesouro eom H °|° de rebate. Um boi-
su houve negócios mais ou menos dignos dc
registo: para 71 apólices geráes, antigas, a
801S ,'é das do K. elo Rio, tle 4 Vi JI' a 8r'?
e M9 a 83ÇÕ00.

i <*%**»• «-

Insfallou-se a linha
de tiro de Curveüo
CIIRVELLÒ, 7 (A NOITE) — Realisou-se a

sessão de iiis.lallação.da Linha ele Tiro Curvei-
lano, falando por essa oceasião u Sr. Jusé
Lourenço Vianna Filho; orador official, Dr.
¦Tiivcnai Gonzaga Pereira da Fonseca, presi-
dente cia Câmara; professor Frederico ele Frei-
tas .Moura e, finalmente, o joven Háymiintló
Medeiros, que muito trabalhou para a funda-
cão elo liro e que agradeceu os discursos elos
eiuo lhe procederam na It-ibuna. A directoria
provisória do Tiro Ctu-vcllaiio está assim com-
posta, emhoru provisoriamente: presidente,
Dr. José L. Vianna Filho; I» secrelario, ma-
jor Frederico Freitas Moreira: 2°- secretario,
br. Juvenal Gonzaga 1'. ela Fonseca e lhe-
soureiro, Raymundo Medeiros.

Congresso de Estradas
; de Rodagem

£.. -rí-- • •• ¦ .:>3"!ytUi
Orna reunião na Gamara <-,

lleiiiiiit-sc hoje, n.i sala d:: eommjssão dé
constituição, legislação e justiça du Gamara
dos Deputados, u secção legislativa d» Com-
gresso de Estradas do Rodagem.

Cninp.-irecrr.tiii á r.':união os Srs.- senador
Eloy ele Souza, presidente; e.'tpulados Beiilu
ele Mirando, secretario: Mi.-;-miano de li-'
gliclredo, delegado dò*Estado da Parahyh.i
o relator; Gcrvasio 1-Torãvaiite, delegado d»
Estado ele Periiamhucq, o Alberto -Maranhão,
delegado do Eslado do Jtio Grande do Nor-
te, e Dr. Custodio Alves do Lima. Doi-n-i
ram elo comparecer o deputado üeronynio
Monleiro' c os Srs. Drs. Co.vln Ribeiro, Leonj
Roíissotiliéres e Domingos F.ernardes. Assi:-
liu laiiiliem á reunião o deputado José Au-
guslo. i

Iniciados os trabalhos ela commissão, o Sr.
Maximinno tle. Figueiredo fe;: unia exposição
das theses quê a cominissão deveria deseii-
volver, cinittindo a sua opinião a respeito
e fazendo considerações pertinentes u<
mesmas.'Em 

seguida o Sr. Eloy de Souzai fez va-
rias suggestõés á commissão sobre o modo
delia dar ti mais cffijçenlo desempenho P
sua tarefa. O senador norte-riograiidense r.-
feriu-se á legislação das estradas de roda-
gem nos paizes cio Velho Mundo, réportoú-i
se ao que já temos leito nesse sentido, ai-!
liidiu a leis de Pernanlbuco e elo Rio Grau-,
dc do Norlc, aventando a neceitação do prin-i
cipio da legislação franceza, que tributa em
alguns dias de trabalho os interessados' im-
mediatos nas estradas vicinaes. í

Passou, enlão, o senador iiortc-riogran-
dc.nse a estudar sob o aspecto constitucional
a situação das estradas ele rodagem em um
mesmo município, cm municípios co-visi-
nhos, cm vários municípios, dentro tle uni
Estado ou entre dous Estados e, finalmente,
as estradas nacionaes, que percorram mais
tle um Estado.

Tratou, em seguida, o Sr. Eloy tle Soiizn
do problema de arbòrisação das estrada:-.;
mostrando como é feita ein Portugal e nn
França e o quanto ella é, mais elo quc neces-
saria, indispensável á conservação das eslra-
elas c attendem ás condições meteorológicas
elas regiões em que. se acham essas estrada'..

Neste ponlo da exposição elo Sr. Eloy d-i-
Souza chegou á commissão v.m delegado elo
Automóvel Club do Brasil, Dr. Ricliard Li-
gonlo, que deu informações varias á com-
missão sobre as theses que lhe""cstavam',nl'-
f celas. !

Pouco depois comparecia k reunião o S>v
Jeronyinn Monleiro.

Eloy c?c Souza proseguiu na sua ox-
estradais"-

Os impostos de consumo e a
divisüo territorial de Santa

Catharina
O Sr, miiiislro da Fazenda approyou a pro-

posla elo delegado fiscal em Santa Catharina
que alterou a divisão territorial desse Fstado
para os effeitos da fiscalisação e arrecadação
de impostos tle consumo.

A enfermidade de Mine. Wen-
cesláo

A* tarde estiveram' no palácio presidencial
os Srs. almirante (iarnier e general Rento Ri-
beiro, respectivamente chefes dos estados-
maiores da Armada e do Exercito, que foram
cumprimentar o Sr. presidente, em nome de
suas classes, pelo restabelecimento de sua
Exma. esposa.

!•»*¦

O ferro em Minas
BELLO HORIZONTE, 7 (A NOITE) —Pon-

dc de solução elo Conselho Admiuislrativo o
rctjucrinieiilo do Dr. A. Maia Lanari, pediu-
dn concessão para cxlrahir minério do ferro,
que alimente o alto forno tlc capacidade dc

o vinte ioncladoi, quc prclènde montar aqui.

Éspohhatlcifi-) ciebúlgaros pelo
estrada ele ferro Salonica-Dedeagatch
fórlcmente ameaçadas.

neles
elo

Riípcl e a
eslão

Dous generaes no Cattete
Em audiências parliculares, foram hoje rc-

cebidos pelo Sr. presidente, ela Republica os
Srs. generaes Luiz Barbado e Thaumaturgo
dc Azevedo, tratando aquelle de nssumptos
militares e esle sobre o Estado do Ama-
zonas-

Uma questão de inventario
julgado pela Corte .

Os herdeiros instituídos em fes.támenla
pela esposa tio Dr. Alfredo Vàldetaro, e que
haviam aberto inventario no Juizo (Je Or-
phãos, suscitaram um conflicto de jurisdi-
cção conlra o Juizo dn Provedoria, que mau-
dou seqüestrar os avultados bens deste açor-;
vo, chi virtude do pacto successprlo ante-
nupeial feito ];elos esposos. O conselho su-
premo da Corte dc Appellaeão, em sessão
de hoje, julgou unanimemente inipròecdcn-
te essij conlli-.-lo, reconhecendo a competen-
cia do juiz dã Provedoria, e dando ganho dc
causa ao inventariai-.tc capilão Gregorio da
Fonseca.

— ii.— B ^Q>fc "' "—

0 Si
posição, falando nos '-'consórcios
e eoiideiiiiiando esse. neologisino.

Foram nsscnladas varias providencias im
reunião, enlro as quaes a ce que * com-
missão foi-nmle um projecto de lei, a sei-
apresentado ao Congresso Nacional, colide-
ninando as lued-dns nccesr.ari.is ao doseii-
volviinenlo o conservação das nossas Estra-
das de Rodagem'-. |

A commissão, por proposta do Sr.- Máxi-
miano de Figueiredo, fará iviuiiõcs suecessi-
vas, alé a data da abertura do Congresso, a
12 do cpiTcnlc Yi

—~-%tt*%m~t-

Ecos do 'íkrach,f dos
Correios

Foi lavrada á tarde, pelo Sr. Dr. ÇamflTít
Soares, a portaria- demillindo a bem tio ser-
viço-publico, do cargo.de agente embarcado,
Moacyi- Simonelti.

Em meados da semana vindoura será ouvi-
elo pela commissão que eslá apurando as ir-
1'CgiiIai'idaclcs da sub-direcloria da cbnlabili-
dade b Sr, Alvares de. Azevedo, chefe de se-
cção daquella repartição, cuja responsabili-
dade nos últimos desfalques ja eslá apurada.

COMMUN3CADOS
Não se illuda com fantasias

A direcção da Faculdade
de Medicina

Ao Sr. miiiislro elo Interior apresentaram-
sc hoie os Srs. professores Aloysio de Cas-
tro e Sevcriano de Magalhães, aquelle por ter
reassumido a direcção da Faculdade de Medi-
chia e esle por ler deixado aquelle. cargo, que

.•exercia, inleriiiauienlc.,

OS MOVEIS QUE LHE VEN*j
DEMOS TÊM ARTE E SAO PRI-
MOROSAMENTE ACABADOS.

Leandro Martins S C.
OUKIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.
Todos os fregiiezes que compram inoveis

RED-STAR .- ?¦. ¦ 
'

dizem que elles suei >"
• • os mais modernos, - .'

; os mais elegantes,
, os mais delicados,
.' os mais bem acabados .

e os mais fáceis de pagar,.
GONÇALVES DIAS, 71 — ÜRÜGUAYANA', M

Theresa Contins Soares
Alfredo Ferreira ele Moraes Soares'(ausente), Mathildc Soares de Mesqui-

ta, Avelino ela Motta Mesquita, Antônio
Contins e Phiiomcnn Vascducellos Con-
tins mandam celebrar na próxima sc-

gunda-feira, '.) elo corrente, ás 9 horas,
na egreja da Candelária, a missa ele trigesimo
dia, pelo repouso ela alma etc sua inesquecida

lesuosn, mãe, sogra C cunhada.
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A'S SENHORITAS
r.islas do couro para

Dias Ilibei.''*, Uruguayuua
musicas, si. na Casa

138 -- Fabricantes.

O Lopes
1" quem di a torttiiin mais rnpi.lu nus loterias o oflc»

As retretas de amanhã
1'i'olH'iiiiima dn rei reta a rOnlIlAMO nniuiil.n,

na praça Sueli* Penn, prlii liaiida de musicu
do l' roíiliiHiito de cavíillnrlt. do Itxorolto :

1* parle — Murcha llvriilqm* • ¦ Ci.milli'
Sulnl-Siuii*; «cliotllieh — Nns liorns trlitoi
— Surgeuti. Scineelloi valsa — FiiImi prumos»
sa — 1'VIM.inii .1. Teixeira| pulha lanao -»
viuva Laranjeiras — .1. Santos: valsa — Píer»
rol e Ci.lt.mbliiii — nrrj. Virnlllii Pinto; onv
step — tiet i.ut anil gel nnder h II. Pollierj
tni.gii ™ Heiifiii *-» N. N. ,

2* parle - - Coro e sernioue -- Promoill
Snosl «- Pm-Glirlsloforoí lititão — Família
IUpinica -¦ N. N.s vi.Im. — Morrer s.i.ihnit-
do — .1; O, Chrlulo; tangi. Mili.iula 7" — Kl
Amanocer ** II. Irlrjio; iluello •- Dos opa»
clics (revi "O 31"; tinitfa m-tfontlnn — El ota-
lio — (i. Metnllo; dobrado - 211 dc Março
li. Silva.

Programma para n rotroln u renlisnr-se
ninunhií, no pavilhão dc repitas, pclu hnnun
do musica do 3* regimento da Infantaria :

1* parte — Marcha •¦* Kslreo — II. A. A.j
iclecllon — The Mcrry Widow — Fram* Lc-
bar; twn-step • ¦• Silvei* licebs — ..'. Morei;
Pas ncdoublú 

'— 
2H2 - A. K. , ,

2* parle -•- Selcctlon • • Amor de zingnro -
PraiM l.char; valsa - • [folio Ivresse - WnlU-
teufeli two-i.tcp — On lhe Mlsslssipl -- li.
Carroll: pas redoufolo — Harflo do lilo Dron»
co — Francisco Bruftu.

3« parte — Valso — Amorellou Innze —
Josclf (iiiugl: lango — Braço é braço ! - llnul
Martins: pollsu - Trio Troc -- Woldlcuicl ;
p:i-, redoublé — Cóloncl -- Descnius.

Programma da retreta que a banda de mu-
bIçii do llalulhôo Naval cffecluara no purque
dn Una Vista; n.nnnhii :

1» parte — Victoria — grnndc marcha, II.
,T. Coolti Lore'8 prayèr -- valsa, Ilçrnord
1'hclps: Memória do passado — tango,-Is. -**.;
(Jahv elide • two step. Luiz A. Hirt.ch. ¦

2*'parle — The .loy Ilido l.ody • • sclcction,
.Icill Gllbirti Dcsiiny - valsa, S.vduey I!av-
nes; ('.aviiiicly ¦- tango. CaldeiraiJtainos* OU .
Vou lieautlful Üoll - - two step, Nal.. D. Aver.

3» parte -- Lu llnhcme — InntiiMii, U. Puc-
e-ini; PourqilOl pus? - vulsn. Annç Miirlyi.;
A's horas viifins • - polko, ».. Silva; HikIiI l.ill
— marcha, J. 1'. do Sousa.

¦ mos*-*

AS NOSSAS INDUSTRIAS

0 «Elevador Brasil)), admirável
creação de U. Joncker

l'in .'.v/v«'tv ila intensidade do trabalho nas officinas mecânicas da mu da
Saúde, no AVi"

«lc Novembro, .V).

Bolsas para senhoras
A Cisa Dias Itibeiro, rua Ürufiuiífaim 138,

ais modernas bolsas dc sela c couro
to.» as in
— Fabricantes.

Dr. Guido Saraiva Júnior
<JIIZ DE DIREITO DE ANGRA DOS KEIS)

i

/ VQ__S__|

Por alma dò Dr. GUIDO; SMUIVA
11'S'IOH. fnllecido em Angra dos Jlc.s, os
seus pa rentes da família do coronel
3os6 Caravclli fazciii resar uma missa
«le selín.0 dia na matriz da Gloria, no
«lia 10 do corrente, ás i» horas.

Vasco Martins Cardoso

tHorlencin 

Martins Cardoso c seus fi-
lbos \iilonid Martins Cardoso, Haydçc
Mart ns Cardoso e Nair Martins Cardo-
so Lconor Posada, Oscar Posada e se-

,1 ora, Tlioniu/. Posada, senho a e f -
íh'i Heitor Posada, senhora ç filhas,llu>t é 

senhora, esposa, flmos.vcn-
sempre lembrado \ Abi.u

CÁHDOSO' fazem celebrar scgtin
irrente. ás 9 lioras, a missa de

lha"Arlhur lüggi"s
teados e amigos do

mente gratos. ^^^^___________

Í^YÕ-Ttr^^supprimidos
na Central

Os trens «uxlòs jÉ^fe.^^Jisubordinados riJ^ixrsMtl-aCb-I.
hoje siipprinuoos.

[irão os M E 1
ao seguinte hora-

e M r "¦• ¦l-,,,-t ¦••-•¦ "i"-"Sabará, 
ás 17 horas

a Santa Barbara as
, i„ iumiu^ «•^rá 

de Santa-Barbara
¦n ..*.»,rn,,,i,, ii Siibárá as 15 e 32,

«pie trafegam
Central do Brasil, fprnm .
Substituindo esses trens circularão.os

M F '-', epie obedecerão
rio': o M V. 1 partifá de

15 minutos, chegando, a
oi e 4, e o M I*' 2 partira
ás 11 e 50, chegando a Snbara as L.

sedosos. Vidro
'(.Miayuim n. (50,

liygicno com-
proiln?. caliellus lurtes c

$000. Nas Perlumariits « á rua L'ril-
íll IVflCQ o Petróleo muo ("arauto a
ULIVICn j,ie.u ,]a cabeça,

Pronunciados presos
A Inspcctoria de Segurança Publica pren-

HOJE
Êxito extraordinário

GRAND1GSG SUCCESSO

2SUMPTU0S-\S 
ESTRfAS O

NO -S-

Cabdret Restaurant do Ciuí)
Tenentes do^ Diabo

Avenida Kio Branco -79

O niúís clcífiuiti} por cxccllencin
(lüstti capital e oiirla sómtnilo sti
c.xlilbrni na ihàlUoròs iwtislus do
valor iritíonibstiwclisob u dirccçüo

du éãliavotlei'
Anílró Dumanoir

AIÍI.ÉTTE- GUHMV, celebro cpiiiúro do lliealro
IIIIVAI.. lie liiieno< Aires

A jovem El.lxl l!.\, liiiiiorii cliUcna, nas suas
riuiçõüj fascinantes

ClieSa.las hontem de liUKSOS AIHES pelo vapor
t flano.)

HOJE—NÒV0 
'lUIUMIMIU-Piuii 

quo os nossos
iiiugritmmns jamais sejam iguidiulos e sempro
iiivciiiili.s.AllSOI.ITA NOVIUAUKciilCAUAIIKI
pclu cstrclla ii.uil.li.il A1'ACIIINITIT, em suas

brilhantes creações
Vcral.vs
Flórtlc Cuba
mi..\ti:m:i..|'.oi'i:i'í;.
Dlnna
Ilosiiu
l.u Giocoiitltt.,.......
I,ii .Silliiiint
Ailetle Gerniy
Iilcclrit;

Dnnsarinii classira.
Cnutora lieipanlioltt
Dnclto lj'i'ic'0
C.iiiiHiiictislii portugueza
Couplciistn niesieiina.
Cantora itulo-ijrgci.iúiia
Cntiçõnclistu iuleríiücioiiál
liiiiiiinto tliclion liiineesa
Ciiiitura cbilcllil

Co... a Ccmoilelação por i;i.c piiÉsóu o Itio.
elesappurccc.ido a velha cidade das ruas én-
Irolliis t prédio;, s.in nlltira. de um só pu vi-
incuto, surgiram os grandes edifícios, com
varies nnduren, ostentando a Iniponcncln de
sua nrclillcclurii, no renascer de umn época.
Si não possuo os fabulosos "arritnhn-eéos",
du Ainorlca do Norte, tem, no entanto, o Itio,

dios que l.u uns nilIlilH ninis serin absurdo
nlltirn. 15 o espirito i.ni-
já l.uplisou uu. dos in ais

do .'entro du cidade,"-mirim...
iivolvlmcnlo tia construcção ar-
urgiu, piirnllclnniciitc, a necés-

preti
construir com tal
tativo th. carioca
iillos e esgulos edifieio.
como um ''nrrnnlin-céo

Com o (le
ehltcclonlcn,
sidude, em bem dos que lues edifícios oc-
cupasseni, dn eommodldn.de o cupidez de
transporte para os vários pnvlnienlos. Ap-
pareceram então os elevadores de todas ns
espécies, formatos c qualidades^ c, com cl-
les, os Improvisados mechnnicos, como si tal
se improvisasse sem sério perigo para quem
ncllcs se confiasse, passando, na melhor das
bypothescs, por um formidável c lnosjquc-
cível suslo... .

E assim era que, um pobre mortal, fugiu-
do á ennseira tle unia subida forçada por uniu
escadaria sen. fim, mellia-so nn '•gaiola",
niuitns vezes de afanindo íiibricunle, porem,
pessimamente inslallada, c... "lnisscz ai-
ler"!

O apparelho movia-se, aos arrancos, dan-
do, ora guinclios, ora urros, como indignado
por que o fizessem niover ns emperradas cn-
greiiugeiis. A's vezes, iiccclcrillido n iiinrchn,
dimiiiuindo-n, outras vezes, num . constante
sobresnllo para õ pobre viajante, lá se ia ao
seu destino. Outriis, porém, (era o caso tio
stistt)) teimava cm ficar no meio du viagem.
li bom seria que elle, afinal, depois dc nl-
guns momentos se resolvesse u subir ou n eles-
eer, livrando o passageiro da torturante ex-
pcctntivi. de desabar por ali abaixo aquella
massa dc ferro e aço, esmagando-se dc eu-
cóniro no solo. Sustos como estes, passarani-
si. eni casas co.nnierciaes, bancos e reparti-
ÇÕes publicas, como no Ministério do Mori-
nlia, oiuie iíín almlrniilc poz á provo n suu
iirnvurn c sangue frio, preso d ura nl o um
bom quarto de hora.. .

Felizmente, foi introduzida entre nos a 111-
duslrin dos elevadores, agora em franca c tib-
solula prosperidade, com todos os requisitos
dos melhores princípios de jiicclianica. égua-
latido, sinão sobrepujando ás similares cs-
Irangeirns.

Deve-se a nova industria, e grato dizer, ao
Sr U. JONCKER, " introdúetor dos apiiare

I Ponto dc

____Bs-9B-

Yariiiilissinio corpo (Io bailes

reiiiiiiio cia. elite 
"elegante a tio inundo

iiitcllcctunl ilcsla capital

-3 rttjana»

deet hoic os pronunciados por crimes ui -
"os 

.losé Macedo, Armando .Pailini, Jonc- lar
¦ptista de Pereira c Silvcno dose da Silv...
Esses criminosos foram mandados pau -t
Casa de Dclcnção, á disposição dos respeeti-

:vos juizes. _________
» 

*»**• "

O próximo pleito municipal
de Therezina

TIíEREZINA, 7 (A. A.) — A' ultima hora
n opposição resolveu comparecei' ao piei to
municipal dc. 12 do correu te, suffragnndo «
seguinte chapa: para prefeito,' José Portei-
latia; viec-prefeilo, José Lilwialo; connelliei-
ros: Moraes Avelino, liayrnundo Neves, Sin-
vai de Castro, itayinund.o Santos, Joaquim
Noronha e ltaymundo Furtado.

Consulfopio Medico
¦ (Só se responde a cartas assignadas com
Iniciaes.; ,

DU. O. de S. - Sobre a "moléstia da fo-
me" pode consultar Ourgcns, na ' Eerlinei
Klinik Wochcschrift" dc 21 de fevereiro dc
1916, c o prof. Stratiss ide Berlim;, na Mç-
diziiiiscb Klinik" tmimcro dc agosto (i-
19.1.5)-; , ,M. M. — Não lia dc que.

]>'. 11. 1. L. — Naphtol bela. 5 grs.; Sabão
Teitie, 40 grs.; Barro preparado, 10 grs.; lia-
nlia, 100 grs, Fricções duas por dia. Nao c
indicado no seu caso o tratamento rápido,
<iue é indicado para os udultos. Auxilie esse
tratamento com banhos mornos repetidos,
usando sempre o sabão.

D. E. S. A. N. 1. M. A. D. O. —\Dcsaui-
mudo aos 21 annos'.' E' muito cedo! Taçu-sc
examinar bem; talvez o quadro não seja tão
negro: nós médicos nos enganamos .niii.to.
A interpretação de nossas sentenças não de-
ve sei feita de modo tão mathcmaticó fcwib-

,solt:to, niaxiiiié cm se tratando, como no seu
caso, de exame incompleto, devido ao seu em-
bar que para aqui. Nós, em seu logar, ensaia-

*riiiinos um tratamento antisyphilitico. Quem
sabe? O cancro nu sua edade, e, ainda mais,
nesse logar, é difficil, embora não impossi-
vei. Para quem toma uma lucdidu tão cx-
trema, como u sua, deve tentar todos os trn-
tiunentos, antes de dar esse passo sinistro.

A. B. C. D. — Deve abandonar o vicio
aos poucos. A suu attenção deve ser voltada

•lambem para o íigado, que costuma ser unia
, «ias causas. Si o seu medico fez o «pie fez,

sem o examinar, foi porque a causa era. evi-
dente dc mais. Dispensava o exame. Todos
nós fazemos isso em casos análogos.

F. A. C, A. r— Em primeiro logar deixar
o vicio «le que se acesa: causa <le grande
j.nrte dos seus roffrimentos; cm segundo Jo-
gar insistimos pelo exume microscópico . tia
secreção nasal; em terceiro, tome uma série
de injecções niiircuriaes, si o medico que pro-
curar abi achar conveniente.

!¦'. S. P. — Tem direito, pois não. Ou a
ítarla não vciu. ou jú foi respondida e a rc-
sposta ainda não foi publicada. 1'nrn o seu
mal aconselhamos uma série de duchas es-
cóssezus. Absti:ienrin de csli.nulnntcs (de
todn n qualidade!...) por uni mcz. Evitar
excessos dc trabalho physico c preoecupações
3iioi'acs.

O. O. O. O. — Oh! Oh! desde 28 de ju-
lho que pediu unia consulta? Pois queira es-
(•rever de novo e será atteiidido,

S. A. T. A. — Ácido phcnfco, 4 grs.; Bo-
rato dc sódio, Bro.ntireto de sódio, ãã 5 grs.;

Limpador o poüilor universal

m% •***%&&*? «-

Uma conferência sobre a
«Leishmaniose tegu-

mentaria»
BUENOS AIRES, 7 (A, A.) — O Dr. Ar-

thur Neiva rcalisa boje, na Faculdade, de
Medicina, ama conferência sobre a "leish-
maiiiose teguincnturio", expondo tainbeni os
resultados dos estudos que sobre esta moles-
tia realisoii na'; suas excursões pelo interior
da Republica Argcuiina.

. -eee-  —¦¦ 

bUÂI
p_ra limpar meíaes.

-*vo&*

Álcool. '10 grs.; (llycerinu, LIO grs. Uma co
llier. das
gargai-ejai'.

; p. O- R
obrigado.

D Ri ('.. A. — Sobrc_ a "moléstia da fome"-ide resposta ao collega Dr. O. de S,
N. O. E. (Victoria) .— Não é caso para

eonsultas á «listnncia.
E. S. T. U, D. A. N. T. E. — Vide re-

aposta ao Dr. O. de S. sobre o mesmo as-
sumnto. ,,--

Dr. Nicolío Clancio.

de chá, cm um copo d'agna pura

T. E. II. L. A. — Muitíssimo

Um jantar de despedida
ao Dr. Arthur Neiva

BUENOS AIRES, 7 (A. A.) —. Numerosos
discípulos do Dr. Arlhur Ncivii, director du
secção de zoojcgin dò instituto Bqctcriòlo-
gieo, contratado l>clo governo argentino, of-
feiceeram-lh'. um jantar de despedida. :le
caracter intimo, visto ler terminado o p.aso
elo referido oóntrnto, devendo o Dr. Neivn
regressar ao Rio dc Janeiro lio próximo
dia !L
—__—.—_..—— , m^t** "* " *

lbos tle nscenção elcclricn no Brasil. Fundada
hn 5 nnnos, a casa U, Joncker, cujo principnl
inicindor, Sr. Joncker, industrial que fez seus
principaes estudos cm estabelecimentos me-
chanicos, dn gênero, tle nomeada, como no
"Edoux Snniitin" e "Abel Pifre", nn velha
Europa, c na "Oilis Elevnlnr Compnuy", dos
Estados Unidos, teve aqui a collaboração in-
tclligenle do engenheiro e profissional abali-
sado e acalado, Sr. ('.. Straela, u quem foi
confiada a direcção tcchnicii,

O Sr. Joncker, cavalheiro de fino irulo, nl-
lia nos seus estudos e conhecimentos dn cs-
pecinlidiidc, a pratica de 20 unnos ele activi-
dade nos trabalhos u que sc dedicou.

Com o seu longo estudo e observação de
apparclhos já conhecidos, sanando irrcgulari-
díides e defeitos de fiuiccioiiamcnlo que se
apresentaram nn pratica, ceou n casa U. Jon-
ckcr o lypo do "Elevador Brasil", com dispo-
sições mcchnnicns ndmíravelmcnto perfeitas
e hnrmoiilcn.s. -•''¦'••,

Par;, honra dn nova industria no Brasil,
pode-se considerar o "Elevador Brasil" se-
giindo a opinião dos competentes o unico uo
gênero.

Os elevadores desse typo orçado pela casa
U. JQNCKKRj nlém da magnífica disposição
dos carros (npparcllios tle passageiros) são
Iodos de eslructiira nietnllica, solida, provi-
dos tle engrenagens, fabricadas cspecinlmen-
te pelas suas officluos, dislingiilndo-sc parti-
cularmcnte o seu systei.ia de trnvnção, cujos
dispositivos mechnnicos poderão ser observa-
dos no exume de elevadores já installados,
Parn esle fim, o freio, com cintas gunrneci-
das de couro, netun sobre u lu.vo cm forma
dc tambor, (pie liga n arvoro do motor no pa-
raftiso sem fim. lísse nppnrclho sullcntn-so
])or ler duns eintns independentes uma. dn
outra, assegurando desfarte maior cfficien-
cia nn.s suas paradas.

O dispositivo niiloiiinlico do rhcoslalo dc
partida da cisa U. JONCKER, tlá uniu brnn-
d (irá característica ao movimento inicial.

Conseguir no circuito do rotor uniu ligação
progressiva do rheostato até ao curto circui-
to, c.onsçrvondqrsp nos limites de consumo
reduzido, es um dos problemas mais ingra-
los nn construcção das pineliiuns paru ele-
vhdorcst com cffeilo, si 0 rolor dá snida em
curto circuito, ns choques que produz. p'q con-
junto da ninchinn, íircjiidicnm il «MU durabU
iidade e, o que aiiida é pipis jmporliiiite, m\-
gmeritani, numa proporção cousidoravol o
gasto na energia. E a casa U, JONCKER giu
raiitç com ns seus npparcllios, uos motores
dos elevadores eiue agem com o rotor em CUJV
to circuito pelo iieti syslemn, umn economia
ele 25 a 30 -|M

O motor eleclrk'0 Mai-elli, pdqptadq pela
casa U. .loneker, llipi Inniüiieriis jnstitllur
ções já feitas enlre nós, lem iipprpvildg |td=
HÍirnvélmcnte, sendo que, a parte mechanícn
desse motor foi cuidadosamente esludada, de
forma a resistir perfeitamente aos esforços
provenientes da travagem violenta c repe-
lida.

Todos os defeitos que tinham sido observa-

TR1N0Z
Deposito-

ERNESTO SOUZA
Dyspcpsiíi. Mus tligcstües. In-
ii|i|ietencm, enxaqueca, palpi-—tncões. Figádo. Inlcbtinos—

1'iiniciro elo Março H
., *90** ¦—

Greve de operários na ca-
pitai pernambucana

RECIFE. 7 (A. A.) — Continuam em pa-
rede pacifica os operários dns firmas con-
struetoras daqui. O movimento tende a ge-
iicralisár-se, jí lendo atlherido no mesmo
syntlicato varias classes de e.perarios, eslai-
do cm cxpcítnliva a Confederação Operaria.
Deu motivo á parede a obrigação da cònlri-
buição para u Cnixa de Soccorros creada
].elns empresas çonstruclorás c que não foi
neccitn pelos operários.

dos no ftinceloiianicnln dos elevadores umiiics,
conimuiiH, mi que scjn.u possíveis do prever,
foram detidamente estudados i... "Elevador
Brasil".

Sendo este, no entanto, o lypo especial,
crenção da cusn I'. JilNCKElt, eslão us suns
amplas e bem inslallada.. officinas, situadas
a rim da Saúde, II. lll», quasi nn praça Mu-
nicipal, nppnrelhadns a executar e nioilifirar
(liüicsque.* espécies dc asccnsorcs, possuindo
cinco typos de UlCchiUilS » (pie sc nilnptc
qualquer dns innnobrnn: Corda — Manlvela
— Iloláii de pressão permanente ~ Botão de
pressão momentânea "syalemn UNIVKRSAIí".

Nessus officlnns, com o seu escriptorio lo-
clinico, são estudados lodo:. Os detalhes do
problema tios elevadores o feitos seus orça-
mculos perfeitamente especificados.

Estudando ».. vniitiigcns dos elevadores da
casa l'. Jonciter sobre os dcninls, ha a exa-
.ninar ns eliffcrcntes causas originues dc per-
turbiição do: funccionnmcnto dos elevadores
coniiuiins, sejnm ellns:

a) — falta do energia. Faltando energia,
durante o fünccionamonlo do elevador ei car-
ro deve ficar completa...ente innnuvcl, indo-
pendente.iienlc da acção dos nppnrclhos dc
Iruvugc.n. Esse resultado é alcançado sutis-
fntorlnniento nos elevadores da casa II. JON-
civLR, graças a um dispositivo especial do
parafuso sem fim, o qual impede qualquer
revcrsibilidade.

/.) — ruptura dos cabos. O apparelho dc li-
gaçáo, construído pela casa U. JONCKER, so-
bresac aos demais, tanto pela sua siu.plici-
elude, como pclu estabilidade que offcrecc. A
sua ncção é tiinlt. mais enérgica, quanto
maior a sua cnrgn, c eslá não pode produzir
ii abertura dns corrediçn.i, porquanto actua
verticalmente sobre cilas.

E' parn constatar que. n casa U. JONCKER
conseguiu prever os necidenles devidos á im-
prudência tlns pessoas que se utilisám dn ele-
vador, te.ielo por is.=.o introduzido nns dispo-
sições electro-meehn.iicns dos seus npparc-
lbos, lim melhoramento dc incgualuvcl monta.

E' o caso que uma pessoa, utilisanilo-:;e do
elevador, sem nunca ler lidado cm semelhante
apparelho, venha a cómnietler sérios erros,
imiilo deseulpaveis, mus que todavia não dei-
xum dc originar graves perigos. Por outro
lado é evidente unia creança não executar a
manobra tle conformidade com ns prescripções
estabelecidas.

A casa V. JONCKER para obviar esse in-
conveniente, resolveu pôr em effçito as sc-
guinlcs medidas de segurança:

Primeira — O elcvndor estando parado é
absolutamente impossível pol-o em movimen-
to, emqitauto houver lima das portas abertas.

Segunda — listando mesmo cm funeciona-
mento, u sua parada dur-r,e-á inimcdintamcn-
te nbrindo-se qualquer uma dus porlus, seja
onde fôr o ponto em que o apparelho sc cn-
co.itrc. As vantagens ela disposição alludida
são as seguintes:

Uma pessoa deseja subir no segundo nndar,
mas, por engano, calca o botão do terceiro au-
dar; plissando cm frente do segundo c pen-
saneio que o elevador vne parar por si, abre a
porta. O facto dc a ter aberto determina rc-
almente n pnrada, não obstante a manobra
executada não ser para esse fim. Si ao con-
trario, querendo subir ao terceiro andar, cal-
ca o botão correspondente, e, distraindo, ao
passar pelo segundo, abre u portn, o asecn-
sor pára, afastando, portanto, a primeira hy-
pothcse ele perigo.

Umn pessou qualquer cdonn ou invalida,
vae sair do eurro, tendo já entreuberto a por-
ta c, neste memento, outra pessou, utilisiindo-
se do elevador, calca o bolão; este não
so moverá, porque o impossível, dcr.de que
esteja aberta, oti entrenberta qualquer portu.

Terceira — E' impossível fazer descer ou
subir o elevador, estando cm pleno funecio-
nnmento, porquanto, sendo todas as mano-
bras dependentes entre si, uma não será exc-
cutada cmquunto a outra não estiver termi-
nada.

(Juarta — Não é possível a queda no poço
do elevador porque, ns portas dos andares só
so abrirão quando no nível dos mesmos.

Quinta — O carro nunca baterá no solo ou
no forro, porque os apparclhos de segurança
collocados nos ponlos terminues, desligam nu-
tomiilieuiiiente a energia, provocando u trava-
gem imnicdiitu do carro.

Vale no publico eni geral e, especialmente,
nos intlustriaes, engenheiros, construçtdrcs,
uma visita ás officinas da casa U. JONCKER,
que expõe, gratuitamente, planlas, desenhos,
etc., dc sua especialidade.

Demais, é uma industria nossa, nova, em
franca prosperidade, que pôde fazer concor-
rencia ás mais adeantadas estrangeiras.

Occupnndn o amplo prédio dá rua da Sau-
dc, 140, as officinas da casa U. Joncker, têm
ali desde os mais possantes mnchinlsmòs, até
as mais delicadas peças, apta como está a
executar ps muis (üfficeis o frágeis trabalhos.

Nclíq lambem são fabricadas qunesquer pc-
çus (le ínaeliinus p motoros, principalmente ns
eiuo so eittçudnm com o problema dos eleva-
dores, já resolvido com o "Brasil", seu lypo
do crenção,

Pm numero, nvullndo de operários e pro-
fihsjonnes competentes, sob a direcção e fis-
calisíição (los Ses, U, Joncker c G. Strada,
garanto a execução, elos trabalhos, cujas en-
copimenelas so. multiplicam, prova evidente
do progresso da nova industria no Brasil, que,
aos poucos, se vae livrando ela ftitolla estran-
geira, no que de mais importante e útil, ue-
cessita ao seu desenvolvimento.

São benefícios e glorias para o paiz os cs-
forços do Sr, U. Joncker c seus auxiliares,

l! iísés Ia ii
O prefeito, o inspector e o

guarda civil
Ricrovcnos o Dr. Oriundo Lopes, direelor

du I.H'olu Visconde de Míui.i i
"Sr. rodnelor (fa A NOITE. -» Venho pedir

i.|!iis,ill.i. uni .'iili.u.nas «Io vosso apreciado Jor
uni, para respoiulir uo artigo de limitei., du
mru Ilh.slrc collega e amigo Dr. Ilricln l-l-
lim — "At inlsorlai da política'', nn parle que
me (Iix respeito.

Hntre varias occilinçOoi no Dr. Cosln I.clle,
lifpoctor do ensino Ivrhnlco pr..ilssl».iat dos
1.1'liiul.is Fcmlllllini v dn Escola Profissional
MiimiiIíii.i Visconde dc Mniui, mci.cli.iia o Dr.
Ilricln o faclo dc estar uo serviço do gabinete
ií.. mesmo Dr. Leite o guarda civil reserva
.loão da Cunha Leiio, que entra em folha comi»
Irnlmlliuilor da Escola Profissional Visconde
du Mauii, d.* «|.ie sou o tllrcclor,

A' nrlmelrn vista parecerá n quem ler n nr
ligo ib. Dr, llricio iilhn quo ha nisso umn Ir
rcijulari.liiile, slnfin uma lininorallilnilc, Entre-
innlo, nem iiiiiii nem ..iilru coimn existe.

Comii dcflara o Dr. llricio, .. guarda civil
José du Ciinliii Leão .'¦ ".'c*erva'. e como Inl só
ganha peln (iiiiirdn Civil ...uiuili. Irnhalhii, O
fnclo de entrar cllc em foll.a pela Escola Pro-
fissi.i.i.il Visconde de Mauá sc cxplleu perfcl-
tiiincnte, porque, servindo no gubinta d» In-
spector do ensino technico, "Ipso fucto" está
t serviço, não só dessa Escola como dns dc»
mais existentes liispcccloiiadas pelo Dr. Costa
I.clle.

Iiiimori.lidi.ilc haveria si a Prefeitura sc
aproveitasse dos serviços de uigucin c não os
retribuísse, ou si retribuísse .serviços que, dc
flicto, não fossem prestados.

O Dr. llricio Filf... desconhece o que sc faz'cm todas ns repurliçôcs, em que « pessoal í
distribuído conformo as necessidades dos sc-
viços, por isso lhe causa cstrnnhezu qne um
cidadãos (pie trabalha no gablnele dn inspeclor
di ciiíino technico entre em foll.a por uma
das escolas sujeitas ú suu inspecçáo.

E por quo verba deveria ser pago o"rcser-
va" I.cáo'.'

Tão pouco este "reserva" é funecionarío
municipal, pois percebe como um .simples trn-
hulhiidor. ti diária de .'LOIld.

li nlii está, Sr. reduelor, a resposta no vi-
brante artigo do meu IIlustro collega e amigo
Dr. Urieio Filho, nn parte quo mu diz res-
peito.

(Jui.nto lis nccusnçõcs no Dr. prefeito e no
Dr. Costa I.clle, npcznr de- tá» fundadas, como
ns que me tocam de perto, nada direi, porque
estes senhores não me deram procuração paradcfcndcl-os.

Farão elles próprios essa defesa, si julgarem
ittcc* sário fazcl-a,

E' verdade, Sr. redaclor, que. si eu precisns-
,ie nconsclhiir-mc com um homem ele bem a
respeito de questões de honestidade, não teria
duvida cm recorrer no Dr. llricio Filho; mus
honestidade é como o bom senso, que, dizia
Descartes, é :. cousa nu.is bem repartida deste
mundo, pois toda gente sc julga tlelle tão pro-
vido, «p.c o tem, não só para o gasto como para
dar aos outros. Saudações. Do collcgn obri-
gado — Orlando Correu Lopes."

PSILANDER
Reapparição do elegante ar-

tista
SEGUNDA-FEIRA
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Shackleton regressa a Buenos
Aires

MONTF.VIDE'0, 7 (A. A.) — O explora-
dor ingiez Ijliacklcton c seus companheiros
dc expedição regressaram hontem a Buciir.s
Aires, onde deverão embarcar com. desuno

11 á Inglaterra.

Pelo socego dos vi-
sinhos

Um çonimercinnte ú rua da Misericórdia,
esquina da rua do Trem, ò proprietário dc
uma cudclla, que eslá criando. íla dius cllc
n depositou no quintal do prédio n. 13 do
largo do Moura, com enorme desespero dos
visinhos, que não podem mais dormir, dado
o alurido dos cães. E desejam., assim, lima
providencia de quem de direito, pois se jul-
gani, com razão, dignos du descanso á noite.

-¦ -O***
Vae haver hoje um esplendido baile no

"Castellu". O Grupo dos Trouxas, festejando
O restabelecimento elo seu procurador, coro-
ncl Pequenino, preparou uma noitada digna
dos veteranos carnavalescos dn Águia.

¦»• —w»"Revista Jurídica"
Recebemos o n. !) da "Revista Juridica",

organisáda e editada ]ielos Sií. Drs. Rodri-
go Octavio, Paulo Domingucs e Rodrigo
Octavio Filho.

Desenvolvidas c cheias de interesse, con-
lendo ninteria dc real valor, as secções de
jtirí.-spnideiiciii, doulrina e legislação eonsti-
tç.-i.i um cxcellcntc repositório de esl,uilos.
iiuu.si ensiivcls pos que cultivam n sciciicin
do Direito-

A conferência do cons. Ruy
na Faculdade de Direito

buonairense
BUENOS AIRES, 7 (A. A.) - Foi posta

á venda a edição, em folheto, da conferência
rcallsuda pelo sinador Ruy Barbosa, na F.i-
cuidado de Direito desta capital, c cujos di-
rcilos autoi-.ics cedeu á Sociedade de Benc-
ficenciu elsqui, que n ninndou imprimir. Tem
sido extraordinária si procura, desses folhe-
tos, cuja primeira edição eslá quasi es-
golada.

¦ i ***** ¦ ¦

Pretende-se vender mais um
navio nacional para o

estrangeiro ?
Noticias tclegráphicas dc Campos infor-

niam que o Sr. Vivaldi Leite Ribeiro, na ei-
dade tle Campos, tem procurado adquirir
àcçôcs da Companhia de Navegação dc São
João da Barra e Campos, aos preços de 150? a
170?, alé il.200; ou as precisas pura ter a
metade do capital social dessa enipresa, in-
formam egualincnle daquclla çidady fhuni-
pense, que, adquirida :\ referida empresa de
navegação, o vapor "S, João dn Barra'' será
vendido para a Noruega por G00 contos.

NO FILM

SEMBLANTE
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Outra suecesso de pro-
{jrnmuna

DO

PARISIENSE
mo**

s
Nn mstsilnuro de Siiniu Crus

Abatldoi hojei titiii rciot. ::...'. pofíSI » o
vllollos.

.Maivhni.len: Cnndldo I , de Mello, .'.r. . %
íll p.i D.irlsh & C„ 'JU r,; A. Mendes & C„
H7 r, e ia p.i 1'rnnelico v, Qoularl, ao i, ai
p, o 7 v.i JoBÒ IMinciiln do Abreu, Wl r,; iib,
vclra Irmtloi >t C, IIJU r,, 100 |i, e 5 v.i li,.
kIIIu Tuvnres, 7 r„ IA p. .« 10 v.| C, dos He.
Inlhlttni, ia r.i Porlliilio & c„ 40 r.j l;.|.
gurd «Io Aíovcdo, ílO r.j Norberto llorlx, .'• ri
I', P. Oliveira .V; c„ .'.l r.j Fernundei &i M„r.
condes, ,'.(! p.i AtJÍIlltO ,M, da Multa, 49 i «
10 e.| AlMaiidra N'. Sobrinho, aí r, r ,"j's

Furam rejcllmlns: a:i I» ¦*,, 1. p, e « ..
Foram vcndldosi 05 \'i r., com üt^iiij i',|.

los .• 10 p.
Stocks Cnndldo R, de Mello, r,:i r: Duri,!,

& C„ Ü32| A. Mendes & C, _J0; |.í,n(, ,*< pi
lbos, III i Francisco V. (iiiulart, 'JT; (' ,(,,-
Hctnlliist.in, '21; .loão Pimenta da Abreu, «o.
Oliveira Irmãos & C„ 4L'f; HnslHo 'favarei
f.(li Porlliihi. & C„ .TJ: Edgiinl ,|t. Ameúo
177; NorborlO llortz, 1101 Augusto M, ,U\ M„.»
In, l!8:i; F. I». Oliveira &, (.„ m-, Alexandret
V, Sobrinho, «o,

No entreposto
Totnl, 11,128,
de S. Dli.gu

o ioíub»O prlniulro Irem chegou á hora, f
do co in mcli. hora de atraso,

Vendidos: 007 1.1 1,« r„ 833 p. t
Os preços foram o» seguintes;

87aO u 8800; porcos, de 8050 ;, líliio.
los, dc U700 a 9800.

NOTA -- Ntio houve matança de carneiro*,
Nula do gado abatido durante o nu/. j0

rej
lilc!»

»«»»
tembro p, passado, para o consumo publlc

i ¦¦¦¦¦¦-¦¦ *m*mt*immm „„.

desta capital:

J.jII porcoi,Foram nbnlltlos: 1(1,730 rezes
012 carneiros «• 1.833 vltellos,

Marchantes: Cm.dido Ií, de Mello, | 4,V> [7a c. o 103 v.: Diirisli & C„ 505 r ; A. Mcn^«lcs .*i C. 1,013 r„ II p. o 22 e.i Cima & 1 •
lbos. 1,200 r., 127 p. o 315 v,; Francisco '
(loulnrl, 2.011 r., 300 p. e 350 v.j João PI»
mela de Abreu, 814 r.i C. Sul Mineira ,.i
r.; Oliveira Irmãos & C., 3.822 r.j 410 p„ 177
c, e 207 v.j linsllln Tavares, 243 r., 54 p «
207 v.i Castro & C„ 31(1 r.; C, dos ÍL-Ui! !•-
tns, '.'lfi r. e 03 p.; Portinho & ('.., Kl. ,-;
Edgard de Azevedo, ti'Jl r.; Norberto II
173 r.; F. P. Oliveira & C„ 875 r.j 1'en.
des .S: Marcondes, 40ô p.j Augusto M. i
Mottu. 1.0112 r„ 241 p. e 105 v.

Foram rejeitadas cm Santa Cruz: 215 !
r., 171 2|4 p.. 50 o. c 153 v.

Foram vendidos em S. Diogo: 15,253 r„ c
3.740.145 lc.; 3.281 p., com 230.773 lt.; 452
com 8.047 lc. e 1.180 v„ com 07.800 lc,

Em Santa Cruz vcnderun.-sc: 1.211 2!8
71 2;4 p. e 1 c.

Foram rejeitados cm São Diogo 4 poreiEm São Diogo os preços foram os segui
tes: rezes, dc §000 a 3800; porcos, de 89001S100: carneiros, de 1S600 a 1Ç8U0; vitclli
de $000 a 1SOO0.

Carnes congeladas

".

Caldeira & Filhos abateram hontem 2 rezei
para o consumo c 481 para exportar. Dest-u
foram rejeitadas tres.

¦ mom i
Drs.Leal J unior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvido-.,
nariz e garganU. Consultas de 1 ás 6«-í.r.
tembléa n. 60»

¦ ie» i
1
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Uma questão de vinhos
hespanhoes por via

diplomática
Eslcvc hoje nesta redacção o Sr. Cassiano

Fernandez y Alvarcz, da firma Fcrnandez
y Alvarcz, que, a propósito da nossa noti-
cia de hontem sob o mesmo titulo desta,
uos pediu a publicação elo seguinte:"A nossa firma reqttereu á Junta Com-
mcrçial o registo de uma marca tle vinho"Rioja", para usar cm viiíuo ele dita pro-cedencia, qu". recebemos cm barris e eng.ir-
rafamos, cujo registo nos foi concedido, teu-
do-su decocrido os teis mezes da lei sem
que reclamação alguma fosse recebida con-
tra o dito registo.:

Entretanto; sabedores depois que existia
na Junta, depositada com antcriorielado,
marca similar de propriedade dos Srs. i\.'
Lopcz de ücrediá & C, não fizemos uso,
nem fazemos, em absoluto, ela marca regi..-
lada por nossa firma, não tendo, como não
tivemos, intuito tle prejudicar aos Srs. li.
Lopcz tle Hcredia k C.

Não extsic, portanto, nem existiu jamais,falsificação nem fabricação do vinhos de es-
pcc.ie alguma por nossa firma. Recebemos,
sim, vinho "Rioja" em barris, que lemos
como legitimo c puro, analysado no Labora-
torio da Alfândega, devidamente, aliás de
qualidade superior, e que vendemos engar-
rafado com rotulo muito nosso, como V. S.
pôde ver na garrafa que juntamos e que of-
ferecemos ao seu criterioso exame,"

A balburdia no The-
souro

Um negociante, estabelecido á rua do Ou-vidor ii, 07, recebeu hòiitcm imiti intimação
para pagar, tom multa, a penna d'agua ri-
laliva ao anno dc 1.912, ria importância dc124^200, quando, pelo recibo que nos exbi-biti, já hííviii solvido seus compromissos
com n Reccbedoria, quo lha cobrara, semmulta, dentro do praso, a importância dc108í?000,

Como esta, muilas outras reclamações te-mos recebido, o que evidencia á atiarchia, orelaxamento ejuc reinam pelo Thesouro c
que precisam, da parte do S?. ministro, umn
providencia invmcdiath.

tUBinu--Olhos, ouvi.!'..-;
nariz e garjan»S. José, li 1

3 ás 5

Dr RohpriAFrpippc-'urí,'ill0(la-Miserícnr(lia0f";''ções.apparelhos o vias urinaria
ILÇnrioca, 215, sobrado.

Notas religiosas
|f riVwtuuuuw _!!.,_,_ _
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A Irmandade de N. S. do Rosário t ila

HartiQ$HalhelrQ8C.HMobílias aprestaçõesi
ALFÂNDEGA, ili |

y

MISSAS
Resam-se depois de amanliã'.'
D. Thcrcsii Con ti tis Soares, ás 9, nn Can-

delaria; Antônio Rodrigues Fontes, ás 9, na
egreja do Carmo; Alberto Braga, ás 8 1J2, <m
egreja dc N. S. dc La Salctte, cm Catúmby,

ENTERROS
S»i-—¦——¦mttm******** m

No. cemitério, de S. Francisco Xavier: íre»
ferina, filha,- 'de João Junqueira, rua B.-!ia
ele S. .Toão.n. 127, casa X; Olivia de Àráujo,
rua Thcodoro da Silva n. 351; Alfredo Gon-
çiilves de Oliveira, rua Miguel dc Paiva ii. liii;
Latirindo Baptista, rua izidro Gonçalves, 21;
Henrique Conceição, rua Dr. José llygino, «li
Manoel O. Pereira, li. dos Lázaros; Mario,
filho dc Juliíi Figueiredo, rua S. Pedro, 3'-'J;
Alice Soares, rim Jockey-Club n. 157; sol-
ilado asylado Manoel Ferreira Santos, lios-
pitai Central do Exercito; Nclly, filha de
Alberto dos Santos Mello, rua Mariz e Bar-
ros n. 180; nm feto, filho de Antônio Reis
de Souza, ladeira «io Vallongo n. 21; Maria
Amélia de Souza, rua Cotia n. .8; Maria dnConceição, filha de João Machado, rua Con-
de de Bomfim n. 1,110; José Joaquim de
Moraes, rua iMajor. Freitas n. 25; Luiz Leite
de Menezes, Hospital S. Sebastião; Fraii-
cisca Hilária Oomcs, rua Nova dc S. Luizn. 90; Diamantina, filha «le Antônio dos
Reis, ladeira do Faria ri. 10.—Ne. cemitério de S. ,João Baplista: Jovl»no Pereira, rua D. Carlos l n. 170, casa 1;Amélia, filha de Alexandre Geraldo Pereira,
subida elo Leme, s|n.; Blundina Carlota Mar-
Uns, rua da Relação n. 37; Alipio, filho doDr. José Lopes Pontes, casa de saúde do Dr.Liras; Ainbrosina de Souza Ribeiro, Hospi-tal Nacional de Alienados.—No carneiro perpetuo n. 4,872, na ne-cropole de S. João Baptista, foi hoje sepulta-do o 3o official dá Repartição Geral dos Cor-reios, Juüo Augusto Falcão da Frota filhodo finado marechal Júlio Anacleto Falcão diFrota.

O cortejo fúnebre saiu da rua FranciscoManoel ... (il.
—Serão inhumados amanhã: no cemitério

2.°,, S' Fnmrisco Xavier: a innoccnte Hilda,filha de Alcides Edmundo da Silva, e umfeto, filho de Alfredo Enéas, saindo o* pc-quenos eseptifes, ás 9 horas, das ruas CunhaBarbosa n. 59, e MónfAlverhe n. 14, respe-ctivanjente,
«se— i

1
tâ

S. Benedicto faz celebrar amanhã, em vegreja, a festo de Si Benedicto, havendo mis-sa solemne ás 11 horas. Ao Evangelho pre-gara o padre Olympio de Castro A's 19 ho-ras haverá Tc-ücum e sermão pelo conegoGonçalves de Rezende.—A mesa administrativa da Irmandade rich. Miguel celebrara amanhã a festa do seuorago, constando de missa solemne ás 11 ho-ras e sermão pelo conego Gonçalves de Re-

Morreu de repente
O canteiro Albino Corrêa, de 4G annos, ca-sado, foi iieommettido esta manhã, quatfd.òtrabalhava, cm um armazém da rua de SãoChristovão n. 1.Í7. de umn syncopc cnreliuca,morrendo innncdiatamcnte.
O cadáver foi removido' para o necrotério

publico.

A vadiagem dos pro*fessoFes
Vem procurar-nos o Sr. José Luiz Ferre*ra, eiuc, por nosso intermédio, pede ao Sr.director da Instrucção providenciasabandono para »

em que se encontra a l1 escolamasculina do 2" districto, á rua Leite Leal.As creanças, porque a professora allega mo-lestta, nao estudam e levam durante a aul.tnum recreio infindo.
Abi fiea a queixa, com vistas a quemdireito. H de

Amanhã ao almoço, rabada a bahiana
*2TA Casa Assembléa. rasiauraute de primeira ordem, tem diariamente o mais variado"menu" e os melhores *vinhos. Rua da A?e''n,

Iblca, 79. Proprietário. Ottoroai* Moller.



I

A NOJTtí— Srtbbncío, 7 do Outubro do 1916 TÈ

Da platéa
NOTICIAS

Um povo ¦vMuOvIllo" de Fcydtnn no Pular*

\ companhia LtlclHil l'erO».Lopppl(lo 1'rQOI
..mm hole uo' SOU» ' IhIiHuob" lllll NOVO
R-íSSuivillo" du üeoruiis iv.wIin.ii, o (logrou
do luturcuso pura o
>«•-¦• 'U,u.^Vl,„*'i!i;!;i;.nrÍ.!luul.;7n,,All..n

rrfHIo in» ormiijo,q»o l.ulí l-ãlmpl-
rJinftirn n do "A iluquouii tini Pollcn

sr,ii iivi netos
d- lanii.lii c liuiiinirrnt

Í,nRnrllxir
le", rcforl
lim lhe
llcrgires"
«lisjnindo "

(MUI*- r'V"»'1»' w "w "¦»••"•-
. publico cnrliicu, pnls Ira-
nio í a coiitlnUflÇllÓ dn "A

ciigniçiiillssiinoi,,"Irues"

H

SÍSSooreríll"Vi. .•..«hc.-l.l.i «uloriO prinicli,.
iiSmn.« nn MoiiIIn Itottgo. o segundo cm casa

I 
' 

luvcnal aiowtlchlntr. a •» terceiro nn oni-
lrilv: 1 du ürcnnlni todo a ncçAo em hirls.
a mm exl8u aifiiiclo montagem, iiiimeromi
conipnrcflrln, íom wic.lra a «cçnn no^nlneo.
Liialllfl Wreí ""•' " "««ltie-jn «liis lollc-. ler-
biivs 111 l,n»nrll.Mi) o Leopoldo Mc» o criado
Arnnlil, ns prol.ngonlstns dn peça.
|'ni aclor «iu«' »e fa/ pila Kiibrlcilailc

agora cm scena nn Carlos Onmcs, em
pii-im suecesso, o umj;.tá

*"" 
W,W$M

J.ufc Bravo

InlorcsHnlilo r.evlsi u
porliigUCJül, ".Mure de
ni^ns". dn cnnliecldn
irlmlndà de cscrlplò-
res F.rnesln llnilrlgiics,
lilix llcrinudcs o Doílo
UnstOS. Nessn peçn, no
Indo dn nrlor Curiós
l.nll.jii nffeitn ú Inrelil
riffiiil lie "compérn-
gc", Luiz. Ilnivo fa/.
com multa diseie-
çfin, por isso mcsiiio
conseguindo o mais
Honesto suecesso, o
compadre IMiilasllgo.
Tem sido uni ilus ele-
inentos de exilo da pc-
ça. K í justo destacar-
se «tue esse actor, novo,
tem iilcnnçnilo ns syiu-
pnthlas du nossa plu-
lín pelu sobriedade, o
í|iic í raro ngorn nos
.•oinicos, prliiclpnlmcn-
!c de revistai A nos-
Mi g r a v 11 r a repre-
.cuia Luiz. Ilrnvo
nn excêntrico lypo de
Piíílnsilgoj coiiin a dl-
zer "como estou hoje"
— cstribllliò de (|üe
elle. não tem iibusado,
embora provoque gar-
giilhadas dn platca
sempre nuc é profe-
rido.

ANoite Mundana
AXSIVr.nSAlUOS

''lixem aiiiini iimnnli&t
I). Mntlillilc Pinheiro .Kw, esposa dn noi

so estimado ciiiiipiiiilirlni de rvilaccílo Fran-
-.¦Min ilonxi o nono ('Mimado cuiiipaiiliclro d
rodncfllo •tono dc Frcltaii 1'llnmbn, n oornnoi
lli'1'iiiirdti AiiiiIImI Savagct, Dr, Diiciiinn Umi-
lail, commcndiidor FruiivUco Anlonio du
HllKII,

<—Fnzeui nnnos hnjei
Ov Srs. Or, viclor ile Tolve, tenente Auto-

nio dc Pudim Mello (',1111)111, Manoel de Araii|o
Porto Alegre, dn Agencia Americana; o spnrl-
mau Sr. Alberto Silvnrcs, curoiicl .liifin II.i-
ptIMn da FraiiiM Mascarcnlitis, .Inflo ('unilliln
Si, Falcão, collcctor federal no listado do Hio,-Fiiz nnnos lin.lc I). Eugenia Cnslro, espo-
sn do Dr. Teixeira do Castro, clinico ncsl.i
capltnl. • '<

- Por motivo dc sou nnnlvcrsark» niilallclo
recebeu honirui iiiiiIIuh cumprimentos o Sr.
I.coii llcrginann, Industria! cin S, Paulo,
acluulincnli! hospedado uo llolcl Central,
nASAMXTOS . ;-., ¦ '
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CIKK PAIRAIS
Segunda-feira * Um espectaculo grandioso

OPltlMIltOE ULTIMO BEIJO

llcalisou-si! hoje o casamento do Sr. Nilo de
I.iiiiiiiit ItiisU-irn, filho dn saudoso iicguciniilc
('oniiiicndailor Francisco dn Silva Itastclro,
fiiiicclonariii da Coiupagiiic du Port, com Mlle.
Oltiliii llnnileiiii, filha do finado Sr. Antônio
Pinto Bandeira,

(l neto civil tevo lognr nu 5" Prclorla Civel.
A cerimonia religiosa cffcctuuti-se nu resi-

(Ivuciii du noiva, revestindo-se dn mais rigorn
sa intimidade, devido ao recente fullccinicnlo
dc sua prògciillorn.

Foram padrinhos : da noiva, o Sr. Roberto
1'iiiidciia c Mlle. Alice l.cão, o do noivo, o
Sr .loão Hii-itiiro, negociante, c sua Exma.
esposn.
MCEPÇOES \

Festejando o seu nnlnllclo o acadêmico
de medicina Og de Almeida o Silva, filho do
Sr. jítigeillo do A. e Silva, corretor de fundos
públicos, receberá hoje, íi noite, nu residon-
cia dc mui família, os cumprimentos de seus
ínnumcros amigos e eollegas.
FESTAS , • i

O suecesso do "O Canário"
Embora já leiihn prompla para ir á scena n

comedia Ingle/.a "Mentirá dc mulher", n com-
phnliln Alexandre Azevedo não lho pôde mar-
car o dia para as primeiras representações',
Isso simplesmente pontue continua com um
extraordinário exilo no cartaz do Recreio o
engraçado "vaudeville" "O Canário", em que
Anlonio Serra c brilhantede comicidade.

O festival dc hoje no Municipal

A's 20 "114 começa hoje no Municipal um
bello espectaculo cm beneficio dn Cruz Ver-
molha Inglêza e Franecza. A primeira parte
dn festival se compõe de um concerto; em nuc
entre outros, fc farão ouvir os Srs. Arthur
Xapoleão, o il lustre pianista, e Maurice Du-
jiiesnll, o festejado maestro. A segunda parle
do espectaculo constara ile quadros vivos, por
senhoras c cavalheiros inglczes, e de canções
jnglczas. Vae ser um magnífico espectaculo.

Uma ligeira palestra com o novo ensaiador do
Theatro Pequeno
O actor João Barbosa, considerado como um

dos nossos mais cultos artistas, esta agora di-
rigindo os ensaios do Tlicntro Pequeno. Hoh-
tem tivemos oceasião de entreter ligeira pa-
lestra com esse artista.

Como sabe, disse-nos, estou ligado ao
jThealro Pequeno desde o seu inicio. Fui um
íos membros do jury que julgou as comédias
do concurso aberto na Escola Dramática. Fui
(linda o ensaiador das peças com us quaes no
Recreio foi transformada cm realidade tão
brilhanle iniciativa artística. Motivos impe-
riosos obrigaram-me a deixar a direcção sec-
nica do Theatro Pequeno. Agora, cis-mc de
novo no meu posto'. Sinto-me satisfeito.

Õue pensa da companhia que dirige ?
Penso que com ella pòdc-se fazer mui-

ta cousa. A sua primeira actriz — I). Elclyi-
lia Serra — é dc real valor, tendo conquistado
ii in nome glorioso nos palcos lusitanos. Os
outros elementos são novos no gênero que
iietunlinentò representam, porém, Iodos tem me-
rcclmentò. Mus o que os caraeterisa, o que c
uma grande cousa: a boa vontade que têm
para o trabalho. Com artistas assim muito se
jióde conseguir.

Sobre a peça que subirá á scena segun-
da-feira ?

Tive o cuidado cm distribuir os papeis
de accordo com o temperamento de cada ar-
tista c depois tenho procurado guial-os da
melhor maneira possível. As minhas lições
nfio lèm sido infrutíferas. Verá que não cxn-
gero, com o desempenho «pie terá "Entre a
cruz e a caldcirinha", uma encantadora co-
media. .

K a nossa palestra terminou.
—- lnliliilu-se "O Ciirimbainbn" a come-

dia burlesca de Annibal Mattos, que está sen-
do ensaiada pela companhia do São José.

—_ Partiu hoje para Porto Alegre, onde
vae em viagem de recreio, o aclor Carlos
Abreu.

\o São José realisn-se amanhã a pri-
meirã "matinée" com a revista de grande sue-
cesso "0 Pistolão".

Com uni excellcnlc relralo, na capa,
da conhecida o symputhia actriz Zazii Soares,
o numero de hoje do "Theatro & Sport", a
popular revista theatral-sportiva, eslá deve-
ras atlrahentc.

O populnrlssimo Brandão deixou-nos
hontem suas despedidas, por ter dc partir ho-
je para Porto Alegre, onde vae assumir a dl-
recção artística du companhia do Petit Ca-
sino.

Especlacúlos para boje: Recreio, "0
Canário"; Palace, "A duquezn das Folies
Bergércs"; Phenix, "A alma que refloriu" c
"Noivo em apuros"; São José, "O Pistolão";
Municipal, concerto; Carlos Gomes, "Maré de
rosas".

i -«»«»¦ ¦ '

Rcalisa-sc no dia lfi do corronle, na I!i-
bliothcca Nacional, ás 10 horas c sob o palio-
cinio do Sr. conde de Affonso Celso, u con-
ferencia «1<> Sr. Oswaldo OoniCS da Cosia Mi-
landa, sobre "Primeiras explorações. Capi-
liiniiis".

Com n conferência de seu presidente ef-
feclivo, a sociedade nacioniilislii "A Colincu"
inaugura seu segundo cyclo de dissertações
sobre a historia pátria, que tem por escopo
genuíno o estudo da formação «lo nosso ler-
rltorlo no decorrer do século XVI.

BANQUETES
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Uma festa na Quinta da
Boa Vista

Em lieiioflcln das obrou lín egrojn dn Se-
ul  .s.iiitii clirlslii dos XllluKii"* 0 iIiik nilxii'.
uncolnrOH ílo Mislrlclo Fodornl haverá ain.i-
nlifi, ua Quinta 1)011 Vlsln, num fcnln, sendo
o prngrnmmnt A'h II horas — "Malch" do
"rdiitlinll" pcln Municipal P, Club "vorsus
Club do ll<"(.ilas Vasco dn (iaiiin; BOgtllUlns
tninis, án !l horas; primeiros Iciiius, ás lá
horas, vnloiuln uniu laça pnrn o "lenm ,
vencedor, \'s 15 horns ¦— evoluoOen do ey-
cllsmo pela CiiiiPiiiihla (lo Cycllstns do ('.>'•
loglo Mllll.ii', sob n tllrocçuõ ilò rospecllvo
Instruclor lononlo Qulnllllnnn, A's Ul hora-.
-- assalto ile ariiins pelos uluniuos dn Col-
Icgln Mililiii', s«b II dlrccciio do rcs|ii'cllv(i
Insliuctor ioiioiito llntll .Muller.

Nn siiiáo onde runcclonòti n nhllgn oseolfi!
— Coiiaerlo vocnl e liiHtrumoiiliil, urgi-

nlmdo nola a soiibnrns Mnrlnlb o Priecn.
— "As dous liiiguus", comediu cm doui

nclo"., do Cnslro Lopes.
,1 — Cariciiluras do Haiil, ttnlixlo, l.uiz

c Frllz.
-I • ¦ "O «onbo do Donlrl»'. oporeln Infan-

III, em um nclo, pocinn do Castro Lopes, mu-
sica do A. Ònluotiiliinoz.

Só so reallsara a Tcsla si o tempo par«
mltllr. i «!?» -

O banquete offcrccido no prof. Dr. Aloysio
de Cnslro, que se devia realisnr segunda-fci-
ra próxima, ficou transferido por motivo de
força maior.

Previamente será annunciado o dia dc sua
rcalisação.
MANIFESTAÇÕES

No Pavilhão Torres Homem, lèrça-fclra
próxima, rcallsar-se-á a festa em homenagem
ao director da Faculdade dc Medicina, Dr.
Aloysio de Castro, promovida pelos douto-
randos em medicina com o concurso de lo-
dos os estudantes da referida escola.

O prol'. Miguel Pereira fará o discurso em
nome dos seus eollegas de congregação e o
doutorando Leonidio Ribeiro Filho falará em
nome dos estudantes, offcrcccndo a festa,
CONCERTOS

Majestoso drama de amor louco e paixão indomável,
tendo por principaes protagonistas duas celebridades
do Theatro Sarah Bernhardt, a seduetora e esculptural
Mathilde di Marzio e o sympathico André Habay, que
no desempenho deste artístico trabalho se tornam
admiráveis e sublimes.

¦.¦.''"V",''""!.,""''-V''.^V.""''.""",..^','(*i''l'í' ® :^:v"v:.v:vjv:::::v:v::v::v::v:v;:v:v

Admirável concepção da Tiber-film, em sete actos

VIAS URINARIA?.
iyphilis. Moléstias d;ts senhoras
ídrollniiiontoi urollirnns (»oin oporaçüo*), giipor-
rliíai clironlcns, cy»lilni, lijilrocolui, luinoloiiciiii

o o«i'ni'innlnrrliín.—Cura oinoclul o rapliln pulo
lilt. CAETANO JOVISB—l)n« uá- II C.iloi üáiü

Largo ila ('niioca In, lolirado

¦ ¦ » <m»Os csawies dos
tarãos

Terminaram ho.ie, com oi exames de re*
crulii, a que sc Rilbmellernm os viiliinlnrlos
do II' balnlhüo, os exumes geraes dos vnluu-
tnrios de manobras. Nada menos dc 00(1 rn-
pazes, Idlsirlbuidns pelos 7" H'1 c 0° de In-
funliiriii. sujeiliimm-so n esses exames, cujn
Impressão foi n melhor possível jior parto
das alias autoridades mililnioi.

Ao-, exames do ho.ie ussisllii n chefe do
Bsladn Maior, general Bento lUbcirn.

Jí' voz «orrenlc, sem que isso desmereça
o preparo dos demais voluntários, que nos-
ses exumes snlicnlnram-so as 1" e 2* com-
pnnhias do T\ sob o conimando respectivo
dos Ichcnlcs Lllínnlp Purga c^Henrique Oo-

sob o commoirdo do capllfio
: oh o eomniiiiiilo du tenente

Os casos tristes
Viva a policia 1

Muniu! chuvosa, fila o c'iucntii. lliivli
niull iii'i i 1'iuii n escuro, u enefo dn >«•-
iiilllii tinha •ildn puni » Ullh, (tpcriirln. cuia
n crlso, pouco nu ipinsi iiiiilu eoniflguln «a*
iilmr ngorn• lüm cnsn, a mullior, os «çle fi-
llios, indns monoros, boeejnvnm, A falia o»
um iillmviilo. A fome dn bocejos.

Ii.ii.-iii á pnrln. 1'uui ilas niciilnni coir#
lirfssiiriiiii. Quom liiilln'.* Slmiii uiiiii boa no»
lida ? IJrnm dou» liomonir • um, «• ndvo-'
gado. o outro, o molrlnho. 15 nprescnlaraM
um papel -- o iiiuiiduilii do prnbora, por trei
mexen que ilnvlnm nu dono du casa, o Sr..
.Inuqiilui da Silva.

Foi um momento nffllctlvo. Oi filhos rn*
ilcninni a pobro miic, perplexa, angustiada.-

Os dous 1,'iimiis 1'Ulriii'iiiu, ciilaineiiiidii (>
av-.oiilho, 1'Uiiloi'osniiiciile,

Numa rápida rovhln verificaram n dos-
viiuingeni du 1'i'iihoru — os moradores ml»
tinham nÍiiíim Insens rnlxnos vusins ]inr ino-
íillliirlh. !¦'. 'i uilvilgiulii lllbelro da Pousèea
des|ieiiiii uli mesmo o melrlnbo,

Depois, 1'nmlnnndn unia vingança, saiu
pura u riin. \ liiuiili.i não li.iviu iiludii iTsp1-
nulo o jú o liomeni vollnvn acomponbndo de
dous outros Indivíduos.

- - Subníii o dcslolhcin n casn — deu or-
ilcm o briilo.

Os dous homens romcçnram n sua nbn.<
As lelhiis l.ini sendo iirranciidus o utlriidas
,10 eliòo. A •liuva cuia nRorn dcnlro de cnsa
e nniençnvn nlngnr n trlslo <¦ miserável mo-
rada du ftimlllii do opcraMo

A família loiln cnlrnu n chorar,
lionlo que passava ú pnrtn, parava o P***"

fliiíuvii os .iiiiiires du trlslú scena.
Foram chamar n poliela, Do 10" dlslrict-v

não demoraram us proviilcnelns, Os homens
que destelhavam a casa foram presos. O
uilvogiiilo fugiu. O proprietário, que do longe,
espiava n scena, esfregando ns mãos, Aci-
nppnrccci).

Os populares ncclamorúm — Viva a i»o-
licia I Viva !

«Md

No salão do "Jornal" realisa-se amanhã,
ás lã horas, o concerto orgánisado por Mlle.
Ksther Santos.
CÓNFERENciÁS

O nosso collcgn de imprensa Dr. Mozarl
Monteiro, professor de Historia na Fscola
Normal, '.fará no dia 12, nesse eslabeleeimcn-
to; uma conferência sobre o théma "A missão
histórica do Novo Mundo e a necessidade do
Píin-americanismo".

—No (ilul) Militar rcalisa-se na próxima
terça-feira, ás 20' horas, a segunda confercii-
cia do curso de altos estudos militares, ini-
ciado pelo capitão de corvela ltaiil Tavares,
commaiidanle do destroycr "Alagoas" e
membro do Instituto Histórico. O sumniaiio
da conferência c o seguinte: "O bem e p mal;
o justo e o injusto; symbolo da contraiu-
cção desses princípios; o honesto e o desho-
nesto; o útil e o prejudicial ou inútil; dc-
finiçôes da guerra; definições dadas por ou-
tros autores",
ENFERMOS

F.stá gravemente enfermo, guardando o
leito, o Sr. Dr. Francisco de Castro .lunior,
advogado da l.ight e irmão do Sr. prof. Aloy-
sio de Castro.

O enfermo, que vae sujeitar-se a uma me-
lindrosa operação, tem sido muito visitado,
VIAJANTES

«POR
Corridas

O Grande Prêmio Imprensa Fluminense

Indicações da A NOITE para as grandes cor-
ridas de amanhã, no Jockcy-Clúb :

Pilnngueirn — Triumpho.
Müjestic — Pisliiehio.
Trunfo — Roynl Scotch.
Mohlo Chrislo —• Flamengo.
Cnscnlho — Caiigussu'.
Parado —: Batlery.
Inlcrview — Pégnso.
Vcsuvienne — Dionea,

Aznrcs — Ilorlensia, Frnncia, St
P.ellc Angevinc, Eslillele, Jney,
Imngc.

OS MATCHES DE AMANHA DA L. M. S.
T DIVISÃO

S. Christovão

. Ulpian,
Paraná

A.

O^ laLd-rõeei

mes; a do
I.eal, c do
Miiyiiaril.

l.ngo que o Corpo dc Saudo dè o rcsul-
lado da llispécçíío medica a que se stibincUe-
rum os diversos voluntários, o general Cac-
lano de Faria marcará o dia do luramento
ile bandeira, que será solem ne. Fm segui-
da (lnr-sc-á a Incorporação destes volunln-
rios no próprio I!" regimento; seguindo-se as
manobras :i que elles concorrerão.

Amanhã, si o loiripo permillir, hiivorá um
exercício geral, formando todos os volun-
tnrios.

¦Me*

Exames de sangue, analyse»
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo i Mniirlclo dc Medeiros, (W
(•'üciilil.ide de Medicina — Liihornloilo dc Ana-
lyses e Pesqulzas •. IIOSAIUO 108. «sq. praça
iioncalvos Olns. Tel. do t.ah N 1331.

1 mtm —i

A bordo do "Darro" partiu hontem para a
Europa; acompanhado de sua Exma, família,
o Sr. Dr. Enrico Costa, que vae reassumir o
seu posto no consulado geral do Brasil em
Paris.
LUTO .¦-.'? • rv- ¦"'* ';•' 

.-.

Pnllcccü hoje em sua residência, A rua Vis-
conde do Urugu.iy, Niethcroy, o Sr. Dr. Luiz
de Carvalho e Mello, lente du Escola Poly-
teehnica.
9 horas.

Seu enterro realisa-se amanhã, ás

Reacção de Wassermann,
vaocinna de Wrighl, exames

de urina
Drs. II- Aragão e A. lii'ó'òs', do ínslltiiio de Man-

guinhos.—Rua do ilosario 134; tel. 4.480 N.
0*0, ...

Monumento a Ruy
Barbosa

No dia 25 do corrente o bacharelando Dc-
melrio Hamaiin fará, no salão nobre da Liga
do Commercio, mais uma conferência, cujo
thoma será: "Ruy Barbosa c snas obras .

O ingresso é gratuito. Para isso, pelo Dr.
Theophilo Pessoa, serão expedidos convites as
famílias desta capital.'

Grande tem sido a contribuição par:1 a c.re-
cção do futuro monumento, principalmente
dos estrangeiros, que com enlhusliisino sub-
screvem seus nomes acompanhados de grau-
des sommas. Hontem foi entregue pelo Dr.
Theophilo Pessoa uma lista á l.ight. A com-
missão declara quoíüléní dessa e das que fo-
ram confiadas á imprensa só existe uma lis-
ta geral a cargo do Dr, Theophilo Pessoa.

» m*m «
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A HYGIENE DOS CABELLOS
Conselhos de um especialista

ts* Recentemente publicou o "Jornal do
Commercio" do Rio de Janeiro um artigo
tratando especialmente dn hygicne dos en-
bcllos, em que vinha indicada uma receila
caseira de um tônico para os cabellos, mui-
to recommendada pelas suas notáveis p-.'(i-
priedndes pura favorecer o crescimento dn
eabello, impedir a sua queda, fortalecer as
raízes e destruir o gernien da caspa. Esse
artigo muito me interessou, p.or fcso que a
dita receita eu mesmo a vira empregar em
casos inilitmeros com surpvehcndente exilo,
confiriiiiindo, porlanto, a minha crença de
serem os remédios caseiros os melhores para
os cabellos. Querendo beneficiar úquellcs
que a não conhecem, passo a descrever a fór-
mulíi: — "Procure-RO numa pliarmncih um
frasco dc 125 grammas com sete deeigritui-
mas de hielithol crystalisado, 50 grammas
dc álcool ii 90" e 45 grammas de ngun dis-
tillada, c separadamente um frasco de í)0
grammas de Lavona de Gomposée. Aqucllei
ingredientes podem misturnv-se em casn, ad-
dieionaiido-se metade dn Lavona de Compo-
síc, meia hora antes de ttsar-so a loção e
agitando-sc bem o frasco. Appliquc-se á noi-
te e pela manhã, esfregando-a bem no couro
cnbelludo com a ponta dos dedos durante
dous dias; depois ponha-sc a outra metade
da Lavona de Gomposée. Este preparado não
contem qualquer ínntorin corante, poivm
restituc ás ir>ns a sua cõr primitiva pela
sua acção sobre o bulbo capillnr. (Não dem
applicar-se onde sc não queira que cresça
eabello.)

> miam I

Dr. Almeida M. Lopes- 5g£
ções e partos. Ciinsultiis in 0 lj2, á rua S. hiliü C.onzaga
•i. 140 Telep, 1'tóü Vilià. Clininudos a qualquer hora.

As photoíiraphlas a
prestações

Cuidado com ellas i
O Sr. Alberto Capellcti nos deu uma infor-

mação que pode servir de iiviso nos incautos.
File tomou uma nssignatura na photographiu
Itio Branco. Pagou todas ns prestações. Ago-
ra, quando foi buscar os retratos, lu lhe in-
formaram que si quizer oblel-os tem que pa-

Í»r 
mais 20$000... Foi isso apenas o que elle

oi narri".

*'A Escola Primaria"
Está publicado o primeiro numero da

"A Escola Primaria", revista mensal sob a
direcção de vnspectores cscolnres do Distri-
cio Federal. "Esta publicação é um acto dc
esperança" — dil-o no artigo de apresenta-
ção o Dr. Afranio Peixoto. No seu summa-
rio vOem-sc artigos assignados por diversos
professores o inspeclores eseilarcs do Distri-
cto. São editores da "A Kscola Primaria"
os Srs. Francisco Alves & C.

0 Instituto LaFayette
Prepara candidatos á matricula ria Escola

normal e nas varias escolas superiores dn
Republica, a concursos uns repartições pu-
blieas o Banco do Brasil, bem como pura
as carreiras comnierciacs.

Uaddock Lobo. 41Í

Flamcniçó
Dos encontros de amanhã esle ó o mais an-

ciosamente esperado e renlisur-scrá na praça
dc sports da rua Paysníidu'. No primeiro tur-
no o Flamengo venceu o seu anlagonistn dc
aiiiiinbã, no seu próprio campo, depois dc uma
lula bastante forte.

Ha quem fale cm surpresa durante este jogo,
amanhã. Não será, entretanto, por falta de
truining c de cuidado de umbus ns equipes,
que páspsram n scninna a se adestrar paru
o encontro de amanhã.

Andarahy X America
Dn primeiro divisão esle c o outro mntch a

realisar-sé no campo do rua Prefeilo Serze-
dcllo. E* também um interessante mntch este,
muito embora a posição destes dous adversa-
rios seja os extremos da tabeliã, isto c, um
collocado cm primeiro, o outro em ultimo.

2" DIVISÃO
Boqueirão X Carioca

O local desle jogo é no campo do S. Christo-
vão á rua Figueira de Mello, e promettc boa
luta n sua rcalisação, dado o estado de trai-
ning dos niitagonistas.

Cattete X Mangueira
O campo da estrada de D. Castorina, na Ga

vea será o local desle niatch. São dous temi-
veis adversários, que durão no publico assis
tente o espectaculo de uma boa peleja, lauto
sc equiparam em forças.

3a DIVISÃO
Brasil X Paladino

E' este o unico encontro nesla serie a rca-
lisnr-se rio campo do Botafogo. De certo um
dos melhores matches de amanhã será este,
pois ambos os licitantes representam na divi-
são papel saliente.

CAMPEONATO INFANTIL
Fluminense X Carioca

Esle interessante mutcli lera logar no campo
do Fluminense, ás 7 1(2 horas.

Botafogo X Flamengo
Esle outro terá como local de luta o campo

do Botafogo. Desln classe, ul tendendo ao es-
tudo de apuro, será o mais interessante dos
malehcs.

TERCEIROS Í.EAMS
America X Fluminense

Um bom malch será esle, a rcalisnr-se no
campo da rua Campos Sallcs, ás 8 horas.

Villu Isabel X Flamengo
No campo do Jardim Zoológico renlisár-se-u

este encontro, entre as disciplinadas equipes
dos clubs acima.

Bangu' X Palmeiras
Do campeonato desln série, instituído pelo

Andarahy, teremos, no campo da estação do
Bangu' este niatch.

V team do V. Isabel X III do Lisboa-Itio
Realisa-se amanhã; no campo do Jardim

Zoológico o encontro acima.
O cnptain do Villu •Isabel pede por nosso in-

termedio o comparecinienlo dos seguintes jo-
gndores : Antonico, Nicoláo, Frócs, Luciano,
Etorim, Augusto, Guará, G. Moreira, Brasil,
Falcão, Djnlma, Almeida, Waldemar, Ferro c
Pachá.

O jogo terá começo ás 10 1|2 horas.

Tauromachia
Em vista do máo tempo, não se reálisaíu

amanhã a tourada em Niclheroy, ficando traus-
ferida para o dia 12 do corrente, ferindo nn-
cional. Nessa tarde serão corridos seis dos 24
touros adquiridos muna fazenda em Minas,
pc-la empresa do Colyseu Tanromachico.

Noticiário
Alberto Silvare»

O dia de amanhã é de festas nos arruines do
Villu Isabel, pois o seu presidente, o seu mais
esforçado batalhador, commemoia o seu na-
talieio. ...

Em homenagem o povo da camisa dos raios
negros, offerecer-lhe-á hoje, á noite, na sede
do Vilin, unia interessante c mimosa fesla.

Aos muitos cumprimentos que o Joffre in-
liigena receberá, juntamos os nossos.

¦jÕSÊ* JUSTO.

Assaiíaram e roubaram uma
casa cornmercial no cen-

tro da cidade
Esla manhã, quando Manoel Joaquim Couli-

nho, empregado da firma !". Silva Assiimpçao
depositaria dos charutos "Vieira do Mello
estabelecida á rua General Ciimura 131, chegou
para abrir a loja, encònlrou-li já aberta c revol-
vidos c an ibiidos os inoveis. Esperando o
patrão que pouco depois chegou, verificaram
então que, das gavetas e moveis nada tinham
roubado, carregando, no entanto, com grande
quuntidndc de caixas dc charutos.

Também no escriptorio da direciona da
Companhia Industrial, de que é Ihcsoureiro o
Sr. llorncio d ri Moita e que funeciona na loja,
estiveram os ladrões, ignorando, porem, a po-
licia se dc lá ròubára'm alguma cousa. O com-
missario Thibnú, dò II" districto, pliotpgraphpu
o local, cxiiininiiiido-o e cnecliindo us diligcn-
cias precisas no caso.

i «o»

Doenças do anodrelho diqes-
(ivo o do svsíema nervoso. —
Ralos X. — Dn. Renato de Souza
ÍiODES; rua S. losó. ^o, de 2 ns .1

Tabolllão N0EMIO OR SILVEIRA
IKIA DA ALFANDIT.A .ri—leleobono <5I1*»

, ¦ mim ¦ i i—= •

Morre ama creaacinha
victima de um desastre

Fullecon honlcm. íi Inrdc, n mcnltta Ormlii-
dn, lilhii dó coronel José Silva Mondes, que.,
ha dias, fora pllhndii por uma carroça i*àj
rim «Ia Gamboa, recebendo graves contusões,
e ferimentos. _

Orminda, que contava anno e mein «e cila-
de, depois dos soecorros da Assistência, fl-
cou aos cuidados du família, no canipo de S.
C.hrlstovãó n. 142, Fnllcccndo, o cadáver foi
pura b necrolcriò. de onde, depois de exami-
iiudo, voltou pura a residência, saindo o cn-
terro hoje. ns lli horns, liara o cemitério de
S. Francisco Xavier.

¦ mawm i

-*««»¦

Cura ila TIIBEIICUI.O-Dr. Dantas de Queiroz ™? pel0 ,,,„,„„„.

Com
ciados.

tíiorax e outros nicllioilos modernos de triitnmonlo.Con-
sultas.das a ás 11 da nianlià. Iliia Urugiiuyana, n. w-
___________ •—«MI»' '

Os novos dirigentes
do Ae. C. B.

exlraordinarin concovrencin dc asso-
rcrilisou-so hontem o usscnibléa gc-

ral pura n eleição dn nova directoria e con-
sclho fiscal do Acro Club Brasileiro. Foram
reeleitos: presidente, coinmendador (.rego-
rio Garcia Seabra; 1» secretario, Dr. Alei:-
eastn» Guimarães; Ihcsoureiro, Sr. J. Pedro
Domingues da Silva, c elellcs 1" e 2" vice-
presidentes, os Srs. Drs. (.unha Machado c
Mcnriqüc Coelho Netlo; 2" secretario, I.u"
da F. Gnlvi
veiru, o bibl
Machado.

No conselho fiscal foram reeleitos os Ms.
marechal Bòrriinrin e Ribeiro Guimarães c
eleitos entre outros, Dr. I.inneu de Paula
Machado, general Alencnslro Guimarães o
eonimendailor .1. Pereira de Souza.

¦ «as»

QUEM PERDEU ?
Uni cavalheiro trouxe-nos uma bolsa

dc senhora, que encontrou num bonde do
Alio dn Boa Vista. Essa bolsa fica nesta
rediicção á disposição de quem n perdeu.

Uma senhora encontrou num bonde
de Botafogo um embrulho contendo unia ca-
misa dc homem c mandou òntregal-o á nos-
sa reducção, onde fica á disposição do dono.

Dr. Eiljtfar AUranics 1 nilítuiciUo dri
-(¦--- 1'iijjerculòse

pelo Pncnmoihorax — Hua S, José lüli, ús !*
Iioras.

Mme. Laura Guimarães
Leva no conhecimento dns suas dis-

ti netas clientes que inaügilVã segunda-
feira a nova ihslallação dò seu antigo!
Allicr, no elegante sobrado da Perfu-
maria Nunes, onde procurará, como
sempre c cada vez mais, corresponder_&{
sua amável e genlil preferencia,
Larço cíe S. Franciso n. 25

» ^»t— ¦

l\B> í^íilliííiV Cúnsititorio: rua Sele
liS*. \JtXjHr\J ,|u Setemliro n. 06. dns
2 às 4. llcsid.: rua Machado de A3sls n. 33,
Cattete-

De o, 5oo e 1o$8oo, vendem-se a
6$7oo.

Coellio incho; & scuiv»mu, -"•/•
Ivão; procurador, Cândido de Oli-
iiibliolheeario, Dr, Honorio Nelto

M. MOREIRA Z^SS^m-
-?-rtWJB—t-

COLLEGIO ANGLO BRASILtiRO
(PARA MENINAS)

FESTA ADIADA
A directoria deste collegio avisa nos; Srs,

pães o convidados que, em conseqüência do
máo tempo, a festa marcada para sabbado,
dia 7, foi adiada pura domingo, 15, a mes-
ma hora.

Blusas de 1o$ooo, 9$3oo e 7$5oo, ven-
dem-se a 5$8oo.

**•—¦•»»—-l|W

Blusas de 7$2oo,6$5oo e 5$3oo,
vendem-se a 3$9oo.

ISTO

-m*m- ijwí"

Em liquidação forçada

Avenida Rio Branco, 98-100
FOLHETIM__J54)

INFERNAL
Emocionante romance da actua-
© lidade, de Gaston Leroux •

•«•—

2a PARTE
A terrível aventura

m
As tnboas do tampo sc tendo erguido um <

operário tirou um dos ob.jcclos que a encliiam
e que estavam encapados em linho grosso.
O objeelo foi posto sobre o fogão. O opera-
lio tirou o panno que o cobria.

lira um busto cm bronze do senhor u.i

guerra! A cuixa eslava cheia dc bustos seme-
lhantcs. ,.

Monique foi fechar-se no seu quarto, di-
zendo comsigo mesma:

~ Não enlouqueci, e, já agora, nunca mais
enlouquecerei!...

V
OS ALIEMÃES NA ALDEIA

Nos dias que se seguiram, Mouiquo teve
momentos dc. esperança e de desespero, con-
forme as noticias eram boas ou mus. Ao nor-
te e no oeste, eram desastrosas; A pressão
dc von Kluck aniiiinciava-so irresistível; o
exercito franecz estava em plena reliraüa.
Mas, Naney mahtinha-se iiiviolada. O llu.xo
e refluxo nllcinãcs faziínn ouvir o seu lormi-
duvcl estrondo em redor do ('.ranil-Couronnc;
•i riòresla de Chanipeiiõux, onde lutnvam ja
havia lauto tempo, devia estar tranformada
num cemitério. A desgraça da pátria, entre-

Ifiiito, JA era tão profunda que a dosventi-
rada Monique eslava unniquiliuln, .antes ue

ver iniciada a sua catastrqpho Particular, ü
horizonte, estava em Chaiiimns. l)o .alto «iç
Brellllysó se avistavam columnas de fumo an-
nuucindoras de minas. A ntmosnheru estava

pesada, tempestuosa, o ar cheio do ribonili.u
dos canhões. Xum ponto qualquer, muito
próximo, Gérard bnlin-sc. K cila, ella aln i-

cava. no seu posto, pura que si o seu tilho
morresse pelo menos honrado, v.

como haviamorresse,
iá não pergiintãvii a si própria, como Jiavi;•interrogado do general Tourette: Viruo ch
jes? Célia não ousara dizer-lhe: vira euc. ,
I-: pensava que, si por acaso, "elle" nao pu-
desse chegar onde ella estava, "ella" teria
que ir ao "seu" encontro!

O castcllo estava prompto. Os quartos, a
sala de jantar dc honra, os salões estavam
fechados; ninguém mais podia abi entrar.

Vultos liara cila desconhecidos circulavam
c dõ!xhvam-n'a passar, atravessar ns corredo-
res Ir respirar o ar puro do parque, sem lhe
dirigir u palflVrh, sem parecer se aperceber
de que ella existisse. ,

Espectro'por entre espectros, Monique per-
maiiecia na expectativa.

Tcleplionúru por duas ou tres vezes a
lida... Nunca a convidara para vir vel-a. h
á rapariga o caso causava tanta surpresa
como em sabotei ainda no castello.

A ullinia vez que. sc haviam telepltonailo, ,
fora para tentai' saber noticias de (iérard, no-
ticius du que estavam então privadas.

Foi nessa oceasião que correu o boato da'
morte do filho de Hanczcau". Monique foi.
logo informada dc que Gérard estava no nii-i
mero dos "desappaiccidos" (lo mesmo modo
que François.

Era possível que livesse sido feito prisio*
neiro. ,

Em todo o caso, não havia certeza de que
elle livesse morrido c isso, para uma mãe,
já cra uin grande motivo de esperança; mas.
n probabilidade desla morte cra para Moni-
quu um motivo de tortura infinita.

Por mais que sc dissesse que cila poderia
ainda viver liara salvar a sua memória, não
sc conformava facilmente com a idéa' de quo
só sairia dos braços do seu algoz pura ter .'i
noticia do falíecimciito do seu filho. O hc-
roismo, como o sublime, tem limites.

Nn véspera ilh entrada dos allemãcs em
Í3i'cÜlly-la-CÔtc Monique recebeu, sempre di>
mesmo modo itiystcrioSó a que já nos referi-
mósi um bilhete de Sliebcr, que lhe dizia que
os tempos estavam próximos.

No cnvcloppc encontrou um cartão ama-;
rcllo coberto dc carimbos e de inscripções,
por entre as quaes ella conseguiu ler que us
autoridades nllemus não. deviam em absoluto
iueommoilar Monique llanezeau, nem ella,
nem o seu pessoal, nem a suii familia.

"Knvio-lhc esle poslal a todo risco, cxpli-
cava Sliebcr, a todo risco tle guerra, si bem;
que tivessem sido dadas instrueções muito)
especificadas no que lhe diz respeito, a si c,
no pessoal que o cerca. Tenho certeza de quq
si us cousas não correrem com u ninxima or*
dem, "a senhora não nos poderia dar a mini-
ma desculpa dc valor", dizendo não ter rece-
bido este cartão..

Era completo. Não era possível tomar,
maiores precauc""* ¦• • 'Con/íiiúa.Jt

___



À NOITE «-Sabbndo, 7 ^c Outubro de 1<).G

Loterias da Canital Federal
Cimpanhla da Loterias Naolonaoi

do Brasil

Rxtrncçfirs iiiibliciifi, riiIi n flífiill?
inçfiu dn iiiiuiiiti fcilci.il, fc 'd I - o
«oi. hiiüIiikIuh á> R horas; h 111:1

ViüCUUlIu dc llalnn.iliy 11. 15

Depois de amanhã
350--3''

Por 1SGC0, cm meias

' Os poillilns ilo hllliòles il" inlo-
rim- (Lvcui ser iieom|innlinilosido
üiaís OüO ivis parn " porto ilo Cor-
veio e dirigidos nos niiontes gomes
Nriznrétli «x t:„ rua do Ouvidor
11. 04, caixa 11. 817. TclcR. J.l'S-
VKL e nn casa !•'. Giilmnrãe.ii Ito-
inrlo, 71, esquina d>» beco da. Cnu-
cellas, caixa tio Correto a, 1.273.

Malas
A M.da Cliinczn, á rua do I.aviadio

a. lil, <> a cosa que mais fjaralo vendi',
visto 11 grando soriiiuoiilo quo tom; cliuma
r allenção dos Senhores viajantes.

D. MonteiroeCompanhia
ARMADORES li ESTOFADORES

Completo sortimento de lo-
dos os artigos para oriiaiiieu-
tação de salas. Tapeçarias c
moveis para dormitório, sa-
Ias de jantar c salas de visita.

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

Tclephonc 1.908 Central

-GAMPIÍSTIIE-
ourives 37

TEL. 3666 NORTE
Amanhã no almoço :

Sarrabulhoá portugueza!...
liirigua do Rio Grande!...
Mayoniiaise de garoupa.

Jantar :
Suecesso!...

Leitão á brasileira.
Frango com ano/ ao molho

pardo.
Creme de aspargos!...'Iodos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas pcixadas.
PREGOS 1)0 COSTUME

Compra-se
qualquer quantidade dc jmas velhas

com ou sem pedras, de qualquer valor e
cautelas do tMóiitc de Soecorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Telephone OU 1 Central

DINHEÍRO
Emprestasse sobre jóias,
roupas, fazendas, inetacs,
pianos, moveis c tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TELEPÍlÓim^a^ORTE

'.Aberto das 7 liuras da
manhã ás 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Curso de preparatórios
Mensalidade  25^1000

Professores do Collegio Pedro
II. Rua Sete dc Setembro, 101,
Io andar.

BENZOIN
Para o çmbel.lczaihciilo do rosto e

dos mãos; refresca
a pelle irritada pela navalha

Vidro íiSooo. ' feio Correio
5Sopo

Pe-iliunaria Orlando Rancei'

CALÇADO

Iiii
Travessa S. Fran.
cisco de Paula 38

—«o» —
£' a casa que sempre tem

novidades em botas e sapatos
para senhoras e meninas, ul-
ti mos modelos, os mais chies.

jOCKJB>Y-ÇlvtJJB
1'ioijiatimi.i officinl dn IS- corrida n ronlisur-so om 8 do outubro

do 101Ü
Grande prêmio «gnifireaisa Fluminense

Clássico i Importação >
AM 12,15 — 1" nnroo •-• 1N'I)I'S

TUIA l',\Mi>ltll. • 1.450 me-
Irus ••• Prêmio : hSQO? An.1
iiincN imcloimcii sifin vklorlii
Iivstv anil".

Tri.implm II •...¦J Dyiiiiuillu  fi
II IMiii.jiiteiia  'r,l
•I lloriensln •.. fil)
A" l.í!" !i» ji.ireo -- li. DIS 1'.

CKNTIlAI. DO IIIIASI». — 1.450
mo!ros —¦ Prêmio : 1:500$ —
Animaes sem victoria «ni pn-
ito de premiu superior a 1:00l)?.

KilOR
I Plslnelilo'J l:'spnnnilor

,'i ffarccloiiu
Mnjcsll

ii Mi". Floroiico
7 l-rnnc.in 

fi I.nil.v IVriclcs

51
51

511
¦IS
•IS
¦I"
.Ml

A's '.'.OU - :i' parco -- VMM A-
Cão l.liflll metros —¦ Prêmio :
1 iMnis - - Animaes sem victoria
licslo nnno.

iiilos
Mnlpu' II  53

1! Sninl 1'lpimi 
II Mcit.v llay 

lluenos Aires il 
!í Drivlil 
li !d\l

Hoyol Seolcli 
Trunfo 

.Vs 2.40 — I" pare.» -- lli l>K
MAK) - 1,000 metros — Pre-

. min : 1 lõuii.i - ¦ Animais sem
victnrin cm grande prcmio ou
clássico.

.Vi 3.20 -• 5' parco — VPIIIAN-
(l.V 1.(100 metros — Prcmio :
1 ;50iií • Anlmues iiiicloiuies.

lillw
i CiiiiimiMi1  ou

. , y ciioctiiiio  r.iKl1"" !l (liiiiny • 51
5:1 1 Smiiiírfliiiio  51

5 lislillelü  51
liilus

A's 1,11(1 • • li" imroo CLÁSSICO
IMl'OltT.\i.'.AO - - 11.000 metros
- - Prêmio : 4:0009 -•• ISUUiU do
(mnlmtCT \>.ú/.,

Kllos
Pnrndo  35

llnruolbníi  5'j
a Vvoiinclto  5'!" .Incy ...'  51

UnUiT.v  fr»l
Coloiiililmt  5!

r. InslKiih  51
Arnuennln 10
líuerfllcí  48

A's 4.10 • 7 parco GUANDU
l'111'.MIo I.MPURNSA 1'1.1'MI-

NKNSH 2.000 metros Pre-
mios : (1:1101)4 o mn olijcclo dc
iirlo ollV.Tfldo peln A NOITIí• - Aiiiiniies estrangeiros do R
nnnos 1- iméioiincs ile I.

Kilos
1 Ilalpin  ôi" Paraná  51
L» Poroso  .">l
:i Uucliless  51

l Olnncr ..•  54
,'1 Monte Chrlslo  54
ii Mim! Ilnso  M

Arnffnn III  51
z.'.'.iiiii..  ;.i

íl Mncislc ..-..  51
li. Trunfo  51
11 Inlcrvlcw  51
12 Piniue .,.-  49
A's 5.2(1 — 18° pareô - Pli.VDO

J-l.r.MlNKNS!-: - - 1.000 metros—
Prcmio: 1:5008 Anlmues sem

victoria em grande prcmio.
Iiilos

Boulmifjer li  ftü
Vcsuvicnno  53

í3|!! Patrono  51
52 4 Dionéa  51
50:5 luinge  .".1

51
51
51
;>i
51
51
-l!l

53
53

GELO
EMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS c'"<*•
AVENIDA LAURO MULLER N. 431

ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO
Assinaturas mensaes dc i js pedra ou 12
I.ÜOh

Assignauiras mensaes do i pedra ou 25
MIOS Ml ••!•• ( t • I •• ii it 1 1 ¦ iHMItl

Assiynatuias seniestraçs de i|2 peitai uu 12

Porto

Tclephonc Norte 1,355

KllOS ****•!'
Assignaturas seniestraçs dc 1 pedia ou 25

l.líUj I I M M M (I M lllll IIIIIIMIII

U>000

20$OOp

9^000 por mez

15 $000 por mez
3:^000

Flamengo 
lioklcn Spurs 
Monle Chrlsli

I Voltniro II 
."1 Guiiio Spnno ..-
d Dello Aiigcvinc  50lG Miss I.inil

llio de Janeiro, 4 de outubro de lüiü.
A Directoria do Corridas

•13!

Assignaturas por cou pons, i tonelada
Ass.ignatur.is por coiípons, j"toneladas: 7>.>, 8o$« 90$ c

ioc$ooo, conforme a consumo diário

A Empresa faz saber ao publico c aos
seus clientes que acaba de tomar provi-
ciências que lhe permittem garantir um
perfeito serviço de distribuição de gelo.po-
(lendo attender a qualquer pedido que

lhe seja feito
A Empresa dispõe também de espaço em
suas câmaras frigoríficas, com tempera-
tinas adaptáveis a cada mercadoria, po-
dehclo portanto receber qualquer quanti-
dade de feijão, cèbollas, batatas, frutas,
pelles, queijos, manteiga, conservas e
quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
teriprãção pelo calor, assumindo respoii-
sabilidade pela sua conservação, de ac-

córdo com a seguinte tabeliã :
TABELbA DE PREÇOS PARÁ ARMAZENAGENS

urso normal de preparatonos
As nii'.i5 de«le n:r=n, vnnlajosamonle conliccido pela PONTIULIDADÜ, ASSI-

PUID.VUH I; COMPKTE.NCIA de seus professores, fiinccionam com a inuxiniii rc-
oularidadc.

.Corpo dncenle: M:. r.ASTAO líl.ill. lil:. MRSCIIÍK, HÜ. V. r.í. HA-IlAItO, nit. ni.|Vi;i||.l l>i; Mí:m:/I.s. Ul;. HUYPI.SIIKIIíO, professores dn Kxtcr-
nato 1) Pedro II; DIIS. SUIIASTI.aO F0XTK6 o AUTIt.V.N DOlUtADO, nrnfessnres
dn fòcnlã Jlililar; 1)11. IIKXIIIQUK DH Ali Min. .• DIt. llüi.NAMin SII.\i:ili\,
docoiiliss .daliseoln Normal; -DH. PRItliin.V PINTO; professor d.> Cultnsih Militar:
1)11. AI'f!l!ST0 AXKSl, nulor do valiosos Irnlinlliin Úidnclicn»; c n.ilro?.

Aulas praticas dcMATIIU.MATlfiA n CÍIIMICA. Doiis prolessnros parn o cslinlo de
uma ni''-i.ia linRiin,nm da pari.; ihoõricn n outro dn piatica.As nolas dc aulas tão
liülygriiplmdas. Ülunsalidiiiics módicas. Cursos DII!IVN() ii VOCflIliNO,

Allliis do repetição para os idiimnns quo se malriculiuchi em atraso.
cn.

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para UilUGUAYAX.l 39
i- andar—JÜHUIÍXA UK MATTOS, professor o director.

mswmimmasÊS^^w^ssmssísm^^saBmmmi
CASA MORENO

1044, SUíli OR SÃS^iíl, 1044
(Bcilo Morizonte)

Preferida pelo Exmõ Sr. lir. Uiiiucu Silva, lente da Fa-
cuidado dc Medicina de lieilu Horizonte, dispõe de bem mon-
tada ollicina para concertos dò ociilos e p.nco-nez, e avia

tiunhem qtinlqiicr receitn
MATRIZ NO NIO DE JANEIRO——-

i.|2, rua do Ouvidor, 142

Wl'1 YVSZ^ Vj}'

esaaasaa Bt^ã^^sasa^SESBeeiB^^s^s^
nCLUBPÃRfSIEíSlSE,,

tsMcwnnaxjÊBSâ ta
¦3inwgWTTTrj»ifjiiaii ^j P*~*'VTTllB~r,TTTl

Sociedade Rio Grandense
de sorteios

(FUNDADA EM 1912)

Números sorteados em 6 de outubro
5796 A 5995

A' disposição do publico acham-se as listas especificadas

Filial no Rio de Janeiro : Rua da Quitanda 107, I*

ümiâiiag salâ®s em foias as
seeções a prseoss
fS©

%m t^.^é^m'^^^èkPil\^fi^cúi&'.
mM0$mo'^

t i ¦¦¦¦ ii mu mi — mirmwm*m.^ÊÈ*ÈiwmmmÊ~mmwrai «>!¦¦ iiimuhih. , ,¦ m „ ,., , . ,

Taxas !)os« voíuiiniâ || Taxas por kllo
MlillCtOOltlAS | 1'I.SO Jg*«"l| ME„CADOi„AS | TAXA | PRAZO

Frutas verdes , mesf, 5u::(i /.Carne verde . „ „„., Sü:,(, (
Frutas secas. . n«.\.»-'r , ("csl'- S1W0 /-Semana

I ntó*25 1;s. íM-OO Pc,íe frosco-' (Cons. SliõO \Castanlias.etc j í-Peixe Salgado s().->0 3ú Dias
20 a Sõ SãOO i

CcreadS a, „n ,. ^Jcallinac.os...'1)"^ f ?'!'Semana-.1 ito a -i.i >• SGO0 (t.oilS. Sh.i (
Batatas  Ovos

,r \ '10 a Gõ « Ç700 I
Oiieijoí ,^! Cebolas  $020 30 diaj

S •'. GO a 8ó t S800 '
Manteiga '.t^i Couros  SOSO » »

l"Zl 8Gn lo5 » 1$000||
CacnlliAo... ^1 rPelle? confeccionadas l$000 » »

5! loO a II3 d IS300
Camarão sec Tabacos  $100 » t

110 a i e.". » SSOOO
Cnrnessalgs. Legumes  $030 Semana

\ 1-20 a 135 » 2S.V0
Foucinho.,.. ___ leito c Creme-Lilro $0:10 »
Presuntos.... Ccrveja-barris 55 lits. $100 »

r Para 1.000 veiu mes T
Banha 'L Desconto de 10 o/o J Flores  

I
"¦*"—"——'--— L- — --1-1—^^^"—"m-i ii ¦¦¦"¦'iiíüim mm ¦!¦ ¦—i^ii mt mã »¦ i w^iin >¦¦¦¦ iTiiiViri'iiiiiiri ¦iini'iiwiMTii

GRAN BAREROTISSERIE
PROGRSSSE

íiosé iXlv^vicuTiovnvu^ns
Largo S. Francisco de Paula, 44

Telephone 3314 3sron.TE
RIO DE JANEIRO

0 mais coiifjitaycl salão, cozinlia
primotosa.

Menu
Amanhã ao almoço:

Mayonnaisedò lagosta, caldo verde ao
progresso, Sarrabulho a minhota, sana-
liullio á moda de li.aga.

Ao jantar:
Sopa creme de aspa'gos, peiú recheado

á lirasiieira, capão :i Yicnncnse e muitas
outras i^'iiiiiia'!. Ostras frescas.
Paru viagem: Assados á .Senhora da Penha

COLOSSAL CAItltAFElUA
Concerto Duo ilo Cvlliara

Whâfè^x
fDELANGRENIERp

^5 CONTRA .O W

j&ç, TOSSE, DEFIUXO, Já
Mfrs, BRONCHITE <Jflk

Cautelas
Còmpraiii-se as do Monte de

Soecorro e das casas de pe-
nhores, na mais antiga casa-
Avenida Passos n. 29 (antiga
rua do Sacramento). C. Mo-
raes & Cornp.

COFRES
—«o» —

Vendem-se seis usados por
metade do seu valor, no de-
posito dos Cofres America-
nos á rua Caniêrino n. 104.

Maison Clemente
Por oceasião de transferencia ds casa

da rua Visconde do Máraiigüiipõ 18 paraa avenida Mcm de Sá 20 A, vendemos
chapéos chies para senhoras a 15S, 18$
o "05, preço dc reclame. Só durante oito
dias.—Telepli. C. 5703.

ULTIMAI UM
aos apreciadores dc bons

petiscos
F.' indiscutível que as únicas genuínas

casas de petisqueiras á purtugiíezas sãc
as du Uiirrocas.

MATIIIZ, rua do Hospício 181,
CANTO DA RUA DA CONCEIÇÃO
FILI4L - RUA DO ROSÁRIO 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

Todos os dias pcixadas c liacalhoadns,
Dacalliáo e sardinha nes brazas.
0-tras frescas e caras, prezunto de

Laincgo.
Crelos de S, Cosme o brocolos de São

1'ailio.
Queijos o Fruta? de todas as qualidades.
Adecii sem rival!
Amanhã u Ilosqiiinhn promctlc um 1) im

cardápio.
Hstas casas estão abertas aos domin-

gos e feriados.
MANOEL FERNANDES BARROCAS

"/L*i^

Curam : Anemia, e pailidez oa-
fuces.

Agentes geraos:
Carlos Cruz & Comp. — Rua 7
de Setembro n. 81. — Em frente

io Cinema OOF.ÒN

Mmm
A. Lnbcs Ribeiro, cirurgião dentis-

Ia pela Faculdade de Medicina do Iliu
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
lhos garantidos. Consultas diariamente.
Consultório, rua da Quitanda n. 48.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Oíií-ftfi cio Júlio
A' BARATEIRA

Sem competiriam!!

33 e 34, Avervda Mem de Sá, 33 e 34
I"ui.il* in;iii|i|i'/.'i<ilo I, fi <i il |'.iliii'ii. llOlilo r'''S »
DilIM liiiluil do >l, l> n 0 f.ilni"s .... i' SWS a
lllllt» llu ncilll',.., lulll lír.nlc: I-^ n
Una» do veiilo •!* a
Dila* piiulmlu». com oulnulu Va n
Culrliiii'» do .'liliii, do I, ó i«ii p.ill.nil \">% a
llitllidi» l.lpllll, lll< I, ó »• II pilllllll»,. -li n
Tollolloi'CUiiunodai do purubn .InS n
Gtmriln-vottliloí *lóS n
liii.i.il.i-ciiíiii-ii», ilo peioba 1 ll.".S a
Meia* rio rulicceirn *á?$ u

.10$
40>

S«5
t!õsms

tüüS
130$
soos

liilip.ii id.i on hi'11'diliiiiii eu tintai a»
maiilfmdtiçõci, lllimiiiiatl<nio, IV/<'-
niii',Til('ora», TiiniuitWi Doroí iniucii-
l,ni'« o 'j'(onii DorM ilo rnlicçn ne-
iiiiio.i', ri*, o luOii* tlmmçn» ro«iil«
lanli'* do inipniiva* do HHiglIO,
ciiriiiu-'o Inriilllvoinienio rom o

1'nico (|iio com nm só Iniwíi Ur ilcfaiipaiiicnr ipiiihpicr iiinnlfoiloçiio. F
collior nníin ns roloiífloi. Fui lodn» n« phnrninciii!.

I» I *íj* u s

ESCOLA NORMAL
O Curso Norma! do Preparatórios, o dc maior

freqüência c ò úc mais notável corpo docctuc da capitãlj cum
a costumada seriedade, inicia aciitalmeriie o CURSC3 ES-
PECIAL PAffSA fi £. NCR MAL, a mensalidades re-
diizldissinia.se a cargo de distincfa directora c completarnentc
independente do curso dc rapazes'. — ILV^ijuayàna 39,
S* aBiitEaí*^ — informações de 11 ãi io.

vjsjEassasíffirj:«iageeTiGK&sesHUSEBtac^^
rr*"^? Imergil poderoso tônico
kSSSÜ Novo aiili-rlieiimalico
j*^,1^ lüíicrgil dcptirativo agradável

Rei dos taxativos
im x9 Grahric remédio d;i mulher

anvuauii Integra a força rio homem
B363*33*3 Licor d nu.is saboroso

A' venda cm todas as boas pharrnacias e drogarias. J.
M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas & ('..

A CULTURA PIIVSIU
Prol, làióas Cnmpcllo

QnoreU «ur
loibi O Kl.
lllOlV
(inrrel.H in».

ililr o vomo
Inutii iIcícik
volvido U Clli»
rlnlr oí von
ioi defeito,
pliy<|cosY

Miiiilculno"
vo» iitiinului
do Imiti') do
(ultiiin l'hy-
nea, i'i rn»
Itai.ni de Lfl.
dtuio, IW, nu.
oxcravel po*
dlndo ni nn>
piirolhui do
CvnmiMlli-ii

ilcQ.iario.qiia
ciiMiim ll« ol25CfHl,cnm pewdo I ou » i,íi,«.

Ato encontrarei» imiiiieiu laliclla» paraRVinnnillca iiiccau IlS.icgra» paia exerci*no», com pcpipuu-, (M»,gs, a »s o todo»m mçiòs para n vo«w cullnra pbv-»iea. licmettcaVM oura o Inioiior i.ín*dlanlo vale pn.l.d ^,i,| e«,p|,.,a,.< Au
conservacüo dn vosía mimle, deixando dn
e»rirvcr .minodiala.iionlo, pedlmlo oi pro-•prelo» nn InlnrniiçOoicirciinutariclaiiaj,

.San «o nervii.i imporUincla nm iollot.
O Centro dlipOn também iln gnhincilo para iiiu»sa':(«ii<. Altemlo a cluiu*i

do» a domicilio: Te. 4.452.

*' *->¦¦ 9» Mtmm Mi ¦ — .u—**^-.»

tt*»™»"»» nu rjcun-rcmamrg.xamacnji.-i

O ESPECIFICO DA

^^|1X F TllRFDnJLO

©-
Vinho foccnstsíuiníe Silva Araújo

=•

<-/ji S®* ^s
i í a^ea ^f^r ir®

PENSÃO—Praia de Botafogo, 38.
em frente ao Pavilhão dc Regatas — Telep. sul 931 ^(^*^*"^\.
Succursal — Installada no esplendido pr, w-^****í*f*™* 

'"' 
_^^dio novo de moderna construo ção^»^"^*^ \ V»^^^«*^^^

It. das Laraiijeirij, VP<_£^*Z!*G^\ *^^^^^^
Tèlçp. 5.-130 ^00****\\* ^^«o****"^ Cízinha de pri-

^•""¦"'''"íal^. V«* y^^^ nieica ordem — Aposentos
•^T - ¥*ivl\ K^^^^^ e hioheiros, com todos os confor-
•^^"^ ^^*^^ *ns mòdcmos'. — Dom Iratninento. Preços
^.«•^'"ii.hIíios. bondes â poria. MlCÜEL II. SIXEL&IUMÃQS

T ffln

O mnior e mais imporlnnte do
Brasil; Oeciipnnild n melhor si-

tuaçãp da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores clectricos.
Frequencin annlm! de Ü0.00Ü clien-
as. Diária completa, a partir deI0Ç000.

Enri. Teleg. - AVENIDA
UIO DE .lANEUlü

CAFÉ' SANTA RITA

Ituado Acre n, 81. Telephone 110i Norte
e rua Marechal 1'loiiaiio, 22. Telephone
1.218 Norle.

LOTERIA
DE

S. PAUL
Garantida pelo governo do

estado

Terça-leira, io do corrente

Soioooo
Por 4$500

Bilhetes á venda em iodas as
atas lotericas. -

Theatro Carlos Gomes
Ciando companhia de tcísües, du

Edcn-Tlichtroí dc Lisboa
Empresa TEIXEIllÀ MAIIQUES

Gerencia de A. Gorjão

HO»TE JHEOJE
Duas scísões—Duas—A's 7 3/1 "

c II i!,'l da noite
Dous imponentes espectaculos

com a celebre, querida e popular
revista-fanlnsia cm dous actos

e nove ipialros

MARÉ DE ROSAS
O maior exilo desta companhia

Compéres: Zé Lerias, Carlos Leal;
Pinlasilgo, Luiz Bravo,

Toma parle toda a companhia
SumptúoSos scenariòs — Luxoso

guar4a-roupa — Apparalòsa « miic-
en-scènc >•

Hoje e íciunre - JURE' DE HO-
SAS

CADÀHEI' IIESTAÜIVANT DO

SAGGOS OE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade — con-

siilfem os nossos preços que encontrarão
vantagens.

B. SOUZA 4 C. —
5i —Rua ria Misericórdia—5i
Telephone Central ail.il).

9

CURSO Dã PREPARATÓRIOS
(Admissão ;ís Escolas Supc-

riores)
Rda da Carioca n, .13 — l» andar

Professores rio Collegio Pc-
dro II, aulas práticas de physi-ca, chimica e historia natural.

Chapéos de sol e bengalas
0 mais variado sorlimento encoii'líl"<o na CASA DAHIIOSA, praça Ti!'11-
lentos n.G, junto á Camisaria 1"'°"
grosso.

N. P>. — Nesta casa cobrem-se
chapéos e fazein-o concertos com
rapidez o perfeição.

fl im Uma uiiica

Büílgllflllpfa
dcsappnrecor INSTANTANKAJIENITl H
1*011 C iMi'l.i:iO lodo o qualquer mor
léiido do coi-po (|iíi. .•ixilla*. etc.} A'
venda na peifnnin.ili A .MIIVA, rua
lio'lllr-o Silva u "O, o
cm Ma- a* drogarias
e pcrfiiinan.is.

Caixa t!$000 pelo Cur-
reio 2Sj00.

HOTEL; CENTRAL
— Proorielnrio: José .'iiitino Ferreira —

iledo Sul Mineira — Esialo
dc Minas

A estação de águas mais proximidas grandes capitão- «|r> S. r.inlo o Hi->.
InlorinaçOcs: rua Clapp 7 c S. José 1.

r.10 DE JAXEIltO

mmmzm^mmii
1 TOSSE f)
m O Xarope Peitoral de H
m Angico Composto cura M
m radicalmente .qualquer m
X tosse, aiitiga oti recente, m
Sh 

"^Ten(nie-Se em todas as Ma
H pharrnacias e drogarias ^j

Panellas de pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

0blcm-fè, cozinliando-a nas nfamnda»
panellas de pedi-a, »Jlinciia-r. Deposito :
bazar Vill.n.-a, 1Ü0, rui Frei Caneca.

Louças o trens de cozinha'por;menos
20 •[. que nas outras casas.

^ã9£©iISssíf assai!
Com os preparados para a |

pelle. Usem sóa PF.UOLINA ESMaL- .
TE, unicp quo adquiro 'Si conserva ja bellcza da cutis. Approvado pelo !
Instituto de lleliezn de Paris e pre- jmiádo nela Exposição de Milano. Pre-
ço 3$000.

Encontra-se á venda cm todas as
pf-rliiniiiriiis agni e em S. Paulo.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Qlíoni n. 3í
Telephone Norte 355

NEURASTHENIA
O llcmatogehpl de Alfredo de

Cíin-aü.ij .o o único que cura esla
terrível moléstia; innumeros attes
tados.

a venda nas boas pliarmacias e
drogarias do Itio c dos Estados.

Depósito: — 10, Rua 1» de Março.
- liio.

Professora de corte
llabilila a cortar por escala geométricae pratica qualquer modelo, inclusive tail-

lem-, «in poucas lições
Tiinibcjn corta moldes sob medida c

podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Rua Úriiguiiyãnn 110 r andar
TEL. 3.573 NOiiTE

Caixeiro viajante
OITerece-se um; preferindoramo de ferragens, para o Sul

do Brasil; dá boas referencias
rie sua conducia. Offertas a
\V. J., nesta reriacção.

REPRESENTAÇÃO
Um rapaz com algumas re-

presentações na linha riocen-
tro e Oeste, acceita represen-
tação de fabricas desta capital
tem boas referencias; carta
por favor á Pensão Hercules,
quarto 18.

Vendern-se
jóias n preços bnratissimos! >aí

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
Telephone 

"n. 
994 — Central.

Unhas brilhantes
Com o liso constante do Unholino, asunhas adquirem um lindo brilho e ex-cellcnlc cor rosada, que não dosnpparecB,ainda mesmo depois de lavar as mãosdiversas vezes. Uni vidro, 1$500. Re-moUe-sc pelo Correio por í!$000. Na«M" Garrafa Grande», rua Uruguãyariãn. 00.

GbLIB DOS PObITIGUS
RUA DO PASSEIO K. 78

Absolutamente reformado! Totalmente
modificado 'The best in tovvh ! !! El
íilejor dc Ia oiuilail! !! Le mcilleiir en
villc! !! .Das beste in dcrStadt!!! 11
hlifjliore delia ciltá ! !!

llojç—Grandes estróas—Hoje :
Da rainha do baile hespanhol — LA

BELLA IRER1A.
A praciosa cantante italc-argentina

LA MUItUCCIA (Suecesso !).
Suc.-esso da « Iroiljíe » actual dirigida

pelo elegante cabarciier fiancez GE'0^LI-
DitOn. Artislhs:

LA NINETTE. graciosa cantora franceza,
LA GAUTlllER,verdadeira bailarina classi-
que.RELI.A MLMI, cantora ii voix.

VALENCIANITA.coupletislaliespariliiila.
K. Ii.— Scguiiilu-feirá. grandes cslréas

chegadas de Ruenos Aires no vapor
( Dano )»: IDA 1'LAWVL, cantora lyrica
ítalo-franceza e ESTKI.LA LEVANTLNÍ, ly-
rica inlei-nacional. Estes artistas são con-
tratados pela Empresa PARISI-MOLLNA.

Exilo grandioso da orcl.oslra de tziga-
nos, dirigida pelo colossal PI0KMANN. a
mais harmônica. Arte... Elegância.,, Rei-
leza... Musica... Worcs.,

THEATRO RECREIO
i.

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
a Tournéc s Cremilda d'0liveira

>% yV NX°xSS Ciando Nn/
syS e X i t o de nS.

jimiii
Riilhanle creação do CREMILDA

D'OLI\TiIIIA. ANTÔNIO SERRA, en-
graçadissinio uo protagonista.
r?TM^^ Amanhã, i innllnêe«
tii^W ás 2 1/2 eá noite, ús
7 8/4 e 0 3/4-0 CANÁRIO.

A seguir a comedia ingleza de Pi-
nero-MENTIRA HE MULHER.

Exitò absoluto

lineraa-Tiieatro S. José
Empresa Páschoal Segrelo

Compantus nacional, fniulada em 1 de
julho de 1011—Direcção scenien do
odor Eduardo Vieira—.Maestro director
da orchéstra; José Nunes.
A maior victoria do Ihealro popular

HOJE HOJE
7 do outubro de 1010

Tres sessões—A's 7, 8 3/J. e 10 1/2
Exilo extraordinário—Grandioso suecesso

10', II» c 12a representações da revista
de costumes cariocas em dous actos,
nove quadros c duas apolheoscs, originai
dos conhecidos èscriptores IGNACIORA-
POSO e RESTIER JÜ.M0R, musica do
inspirado maestro PAIT.1N0 DO SACRA-

OPISTOLÃO
Compéres: ALFREDO SILVA, no Po-

bre Diabo ; JOÃO DE DEUS.no Pistolinha.
Drilhanlo desempenho de toda u com-

panhia.
Peça que recebeu elogios unanimes da

imprensa.
o Mise-cn-sccnc í deslumbrante

¦^¦¦¦¦¦¦mBamaMEMBmMWMMQiuii.»-.- ^n |||H>| aMWrlM,l
«BnaCTsMHsa.., Cá'BáÍ'et 

ReStaUl';mt do l ^-«gJiwwwriMm^T^MM^aaaaas^;PALâGE TMATBE
Grande companhia I.ÜCILIA PERES-' LEOPOLDO EROES
HOJE - A's 8 o ás 10 - HOJE

Primeiras representações do vau-
déville em tres aclo?, 'do 

GÈ0IÍGESEEVDEAU, arranjo de Luiz Pajmeirim

A Duqueza das
Folies Bergères

Acção em Paris. Aclualidade. Mo-biliariü da casa Morena .Mesquita.
Esla pera. COMPLETAMENTE NOVAPARA O RRASIL, é continuação dncelebro LAGARTIXA, e vai á 

' 
scenacom todas as exigências do originalfrauecz.

Amanhã, n mntinée n ás 2 1/2 e á.nite, ás ,S e
DAS 1'OLIES RERGERES.

10- A DUQUEZA

Os bilbeles á venda nu Avenida
Rio Diana), 122, até ás 5 horas datarde. Telephone 2-140, Central.

CLUBMOZART
A elegante bonbonnière da rua Chile, 31

Todas as noites, ás 9 horas, focccsso
inegualavel da « troupe » contratada ex-
picssamente para este cabaret cm SãoPaulo e Ruenos Aires pela Agencia Thea-
trai Ingleza,

A sympalhica cabaretière LAURA

ELORY, cantora franceza.
LOS MINERVINI,
TRIO KANEIWSKY, bailarinas russas.
NINETTE, chanteuse française.
OLGA DRANDINI.

Variado corpo dò baile sob a direcçãodo prolessor PAULO.

Orcheslra de tzijanos sob a direcçãoiq prolessor brasileiro ERNESTO NERV.

CASINO-PHENIX
THEATRO PEQUENO

Único Ihealro por sessões que fun-cciona na Avenida
HOJE^^=HOJE

As S horas—A's 10 horas

Aalma que refloriu...
Original brasileiro

NOIVO EM APUROS
Uma fabrica do gargalhadas

o Mise-en-scéncs de Olympio No-
gueirn. ' '

Mobiliário da A IDEAL, S. José, 74-
Amanhã, j matinée > — A ALMA

QUE HEFLOR1U.-.. e N01V0 EM
;\,H.';0„S' SéRPnda-reirn - ENTRE' ACKUZ E ACALDEIR1NT1A.

j Eucomiriendas pelo telephone 5821,Central.


