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O BRVSlfiLiMlMMENSQ HOSPITAL
I

mura volon niile-hnnloin o nrçnmenloda exterior pnr» i. an.» próximo, Nele in-cltiiti ttlauma.i uinHdas Jiôni»,(omo enlre ou-Iras a llmlinefio do numero d,- funclonnrioii'iiii-iii.ircs e diplomáticos que percebem anui«>¦ M'ii -. vencimentos em ouro,Ao lado, porém, desta «• dc poucas oulras
providencias acertadas votou diversas qucmo geralmente Interpretadas, como tendoiim caráter pessoal. Pessoal — porcino vi-m rcrir o ministro dn cxlciior ou pessoallormie sc inspiram r.o cazo de tnl ou auol
ividuo. '

(i vôzo dc atacar ns ministros ntrnvoj dosrespetivos orcnuu-.itos é antigo. Antigo o

0 Dr. Carlos Sei

iu

deplorável
Ila dias

nós nunca
ms tcriin
vi rdndo i

o Sr. Cr-rlos Pclxnlo dizia quesnliiins d-, parlamentarismo. Nes-ernls, .1 afirmação ó falsa. A
_ quc não sabemos praticar oulroJvjinien sinuo o pai lamentai-, que ú o quanos convém. Dccrelou-sc, enlrctnnto, o rei,-nicn prezidenela), que ninguém entendo aninguém executa, u rezultndo é quc si-chego o nm melo-lcrmo, cm quo ha os vi-<ios dos dois sistemas, sem as virtudes denenhum (admillndo que. o rejimen nrczi-deliciai tenha virtudes).

No i-ijiincn parlamentar, si a Câmara não
gostasse do Sr. l.auro Muller, votava-lhouma moção cr- desconfiança o ele deixavaa pasta. No rejimen atual, não o podendofazer sair, multiplica-lho pirraças o pi-cniiihas.

ti poinr (• qno essas pirraças c. picuinhasmm o ntliijem do inodo nenhum. Ele não
perde qualquer dos proveito-, materiais ou
jiiilllicos do seu cargo. Só o serviço publico«¦ qne fica dezorganizadn.

Si o Congivsso quer aborrecer o Sr. l.auroMuller va diretamente ao eivo c ort;nni?c>ti tabela do orçamento do £cu mlnislerlocomeçando assim '

dos micos
dl opina pela centralisação

li Isanitários
0 aluguel das casas
vISIrecer?

ASSI0NATUIU3
Por nnno..,.,  2f,.«0(u1
Por semestre,. .- MíOUO

NUMICKO AVULSO IOO Klllfl
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70 y. da população da zona rural dc Jacarepaguúe Gavca
está atacada de anl.yloslouiiase ! — disse-nos S, S.

JVps círculos sclcnllficos, como em lados
ns círculos d" pai;, não podiam deixar de cuu-
sur funda impressão us palavras do Dr.
Miguel Pereira nn ii n discurso na Acadcifiin
de. Medicina. Os commenltirlns se. dilatam
por toda n parle, e. ainda honlcm, da tri-
buna tia Cumaru, o deputado Sebastião Mus.
carenhtis a clle sc referiu, protestando con-
Ira i> grilo dc alarma dado com tão rude
franqueza, classificando-a de exagerado.
Continuando mi "enquelc" qne. fazemos a
respeita, fomos ouvir tt opinião do Dr. Car-
los Seidl, direr.lor geral de Saúde Publica.
Disse-iios S. S.:

— A minha, responsabilidade nn discussão
quc ora so trava é latente. Contestar a opi-
mão do meu illustre. collega Dr. Miguel
Pereira não pos.-.u, entretanto. As enfermi-

"Ari. 1', Os serviços sanitários a cargo
da União coiiipreliviidein : Purng. 1'. Em
lodn n Republica: nj o estudo da natureza,
eliologin, tratamento o prophyinxiu das mo-
lcsllas transmissíveis que tippnrceorcm ou
sc desenvolverem cm qualquer localidade dn
Itepublica, ele," Ura. jiclo lado pratico,
jamais sc- podo ohlcr tal disposlçilo, por ab-
solula falia do_recursos. A nllnen íi) fala
sobro a pivstnçãii de soccorros médicos, ve-
l'11'icatlo o caso ele c-ilamidade. O bom sen-
so manda aconselhai' quc, entes de soecor-
i'cr nos males que fazem a cnlamidatle pu-blica, cvltc-sc a esla, c isto lambem não sc
pude fazer, oulrosini, por falia de recurso-.
A nliina c) fala sobre a fiscalisação do exer-
ciclo da medicina o da phtirsnncin tm Iodos
os seus ramos, o tão deliatldn questão iá-
mais pode ser levada avante porque se iri:i

——ia—

'M;,.!-|i,._i!.i Cvlti^r (iiimi.I,, u macio, tli,,inii> nllniuo... írm vcnflmcíilosu
• Lm loJ„« r.i i.uli,« i-jío,, manlcn1".'Miii-I.I.. MlItTilir.S ,-!iu-"c,

Imiro e li-.ei
nclmcnloi i!..

dize.' quc seja uma medidai# cia atinjo a todos os indi-
.iflm magros, altos, louros •.•"lemão... l-jn todo cazo.

Não se poeh
pessoal, porqn
viiluos quo lí
Deiiliam nome
como.fóra desses h.i muiior. outros, a pastauno tu-arã vaga muito tempo t-, sobretudo
o serviço publico não ficará dezorganizado.'

hnlre as emendas aprovadas figura umareduzindo de melada ns ajudas de e-uslo nosdiplomatas. Para sa sentir como ela í- cies-
Jiropnzilada basta elizer quc. ha cazos om
quc c--.su n.iuda ei;- eiislo. cP-iqui para cerlo-,
paizes lonjlnquos c!:i Europa, será elo um
Jioiicn menos de SiOOO? — dos quais meta-dc paga no momento dn partida o metade
para a instalação no paiz, depois que o di-
plontata tiver lá chegado.

Ora, nân ha nenhum «liplemaln mesmo
que não .seja eaza.lo c não tenha familia,
que possa ralisfazar-se com essa soma.

Parece quc a comissão linha cm visla--fm mesmo o qtie sa deixou entender — umc.izo especial. Não so queria qtic um mi-insiro, freqüentemente mudado de posto pu-desse embolsar varias o rendozas ajudas ele.eaisto.. O remédio p.-.ra !sso seria decretai
que nada' se págarin a nenhum ministro
que nos quatro anos anteriores tivesse rc-e-.-bidci qualquer ajuda dc cn?ln. Assim, detini modo indireto mas eficaz, evitar-se-iamns mu danças eonlinuas dos i,ossos diploma-tas, mudanças quo cinzam um efeito dc-
plornvcl c lhes anulem inteiramente a iu-lliiencia.

I'm cliplomntn só pode prestar bons sor-
yiços no seu paiz, e-uando, nn ]>aiz estran-
jeiro, _crco.ii um vasto circulo ele reUicr,o-,
pessoais. Isso não <J, isso não pode ser obra«Ic alguns dias ou mezes. Para obter tal rc-ziillado, o .[uo so deve impedir -são tismudanças freqüentes; mas quando estasdevam ter lugar, é necessário que sc façamcom decência.

13c um modo gera',, ó prf-cizo pensar quonos nuo podemos proceder cjin o nosso cor-
po diplomático c consular como procede-ruos com os funcionários, que vivem dentrocio paiz. Aqui nós fomos donos e senhore*':ternos o direito, nhsolulamcnte garantido
pelo art. 72 g 1° da Constituição Federalfazer numcrozns tolices. E' mesmo nm
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O verme propagador da epidemia da anhylostomiásc ijtw asso/a cm Jácaiépaguá
c Gavca ;

r 1e 11— Duas secções transversaes de um ankyloslomo
111 c J\ -- As hocas do verme, vendo-se as saliências caríilaginosas quc per-vüttcui ao mesmo tullierir ds mucosas inteslinacs

..dados- coutagiosas^_IX,caraccr cndcmicü^,ixnxIja'eaiLaima.,vcrdadeira_rcpaxli(>io.flu«. denian-grande vulto pelo interior do Brasil e nics-l daria dc vktn* S&StóiSTÍm^";?.?^TS'

•anicule. Mas

sc enlcn-
forluu'1 o

d
direito dc_ quo nbiizniiios lai
no-_Es.lrnnjeiro não ó assim.

Is.idn nos força n termos lcgnções ioiiioutros paizes; mas ns que tivermos devemser mantidas decentemente. Nós estamos no
Ça^o de um sujeito quo não é obrigado aIr a uma recepção cia all-.i sociedade, mas
Çiuc, aceitando o convite, n-V» jiodc nprezcii-
tar-se de pi.inmc o chinelos...

lia, porem, um recurso, si o Congresso não
quer dólar com n munificciicin necessáriaas nossas legaçõos: c quo olo nelolc ])or lei

, o sistema também y.r lei atlntntlo, nn Eran-
ça, na Itália ei cin outros paizes. Neles so«¦M.ie para ser diplomata que o candidato
prove ter um corto rendimento pessoal.'.Üii/rii não é rico não pode ser diplomata.
A lt-: o diz, som a menor cerimonia, clara-nicnle, taxativamente.

Pode-se achar o sistema doteslavol, por-
que impede qtio re nproveilem os serviços
de pessoas ele alia competência, mas pobres.Em_todo cazo. ó um sistema. Bom ou mau- - e lojico, Üs governos quc n adotam con-
fossam «nie não pagam suficientemente c
exijem dos qtio quciein ser diplomatas quecanlribunm do sou l;olso pnra o esplendor
das funções quo vfu exercer'.

D que nós fazciiioí. c que não
de: nomear pessoas que não tem
nao llies dar o bastante.

Vejam, por exemplo, eslo cazo euriozo.
Nos seimos agora, nfnal, depois de longuisr
símio intervalo, ropcezontado--. com decência
em Paris. Não hn oslchlnçiío excessiva; hn
a correção necessária. Estamos lonjc do
fausto arjenlino, mas temos o indispensável
brilho,_ Para isso, porém, o nosso miiiislro
Br. Olinlo de Magalhães pnsn, só pelo nlu-
gii.el dn cazn, a •i-iriAi.in.iiii: no que itEcmir.
como vuxciMU.VTos : 5.000 ironcos por mez.

Oompreenelo-se Ii.mii quo cio o possa fa-
zer, porque a sua fortuna pessoal lhe por-niilc isso; mas coitiprecndo-se lambem em
<|ao situação deplorável ficará o s.eu suco---
sor si, som rendimentos próprios, tiver tio
conlenlni--.se com a dotação orçamentaria.

Tudo islo teve. ícvnr o Congresso n ndo-'ar nitidamente uma norma para o nosso
corpo diplomático c- consular: ou llio dá o
necessário, para qu.' não façamos lá feira
uni papel ridículo, ou exijo epie os cindi-
thtlos aos seus postos provem ter fortuna
possool. K lia ainda uma terceira solução:
Miprimir-se osso corpo de funcionários. O
absurdo é mantci-le,. — mr,iilè-lo composlo
«e pobrelões — o não llics dar o necessário.
*>ujeitando-nos a confrontos liuinllhante.s.

Medeiros c Albuquerque
—.  i m— ¦

As questões militares e
o fogo na Hespanha

MADniDJ 21 (Havas) —• O Sr. ãlolina
Propoz hontem no Senado a regulamentação
do jogo, estabelecendo no respectivo projecto«me a receila dessa' verba eeja empregada
na suppressão dn mcneliciclade.

MAültll), 21 (Havas) — Üs generaes l.n-
Jjue c Echague discutiram honlcm nn Sena-
on a questão da rcirganisaçâo militar.

..-.. e mes-
mo nas capitães de alguns listados. A febreamarella, por exemplo, grassa ainda no
Ceará; no Maranhão o no llio Grande elo
Norte, nas próprias capitães. Felizmente o
acção governamental dos Srs. Dantas Bnr-
rctn c .1. .1. Senbrn, respectivamente em
Pernambuco o na linhin, muilo concorreu
para o expurgo total dnquclle mal, c ainda
traças aos esforços scientificos elos Drs.
(iouvcn elo Barros o flonçalo Muniz, resps-
divos directores dc Saudc Publica nos dous
Estudos referidos. Polo interior dc outros
Estados outras enfermidades proliferam cx-
traordlnnriamentc, juslificaiido assim o
nlnrma elo momento.

^ 
—_Direç'or geral de Saudei Piildica, no

Brasil, como loni enlão agido V. S. ?— Simplesmente com os recursos dc quedisponho. Conheço fundamente' todos os
mnlcs o como ntacnl-os, mas onde os re-
cursos neccssnrios ? Em tempos idos n do-
tnção orçamentaria para soccorros públicosem de ,'1011:000-:;, Jinjo apenas é de !)0:Q005.
Na_ csphcra da ndiiiinislração feclcrnl siini-
taria, com ossos parcos recursos vou aiicn-
doiielo aqui o ali 0 a dolaçáo muilo mal
nltende aos reclamos da Capital Federal;
Assim mesmo uma comniissão, composta
dos Drs. Maurício ele Abreu o Alberto dn
Cniilia, percorre os Estados, iiispeccioiiando,
estudando o providenciando conforme ns
exigências dn oceasião.

Aqui nn capital, na ilha do Ciovcrnador,
extingui em seis mezes o impaludismo, quoassumia proporções sérias, c apenas conicui-
cladoso serviço prophylnclicii de drenagem,
alcri-ameiilt) de pântanos o quiiiinisação aos
moradores. Combaio o mal cia anlívlosto-
rninsc, que se arraiga cm toda n extensa
zona rural do .Incnrépnguá o Onveh, onde
n população rcspòclivn está atacada na pro-
porção de 70 "i" ! E o mal dn nnkylosto-
miase, ou,_melhor, da uiicinniiosis, ele'modo
genérico, é juslnmente o ejue assola pelo
p:-'z a dentro. A sua prophylaxia, rcl.ili-
ynníciiilc fácil pnra os grandes centros, ejiâ
senrio lr.ita ern .Tncnrépnguá c Gavca com ir-
stillndas satisfatórios, prophylaxia t|Uo ce,'.i-
s','do no uso do thymol, dc águas filtradas
o uso permanente do calçado. Como vè, aqui
nn capital, embora com recursos pequeno.-,,
o combato prosegue.

Nn inlerior, nas cnpitnos dns Eslados, sú
mesmo as respectivas repartições estaduaes
podem agir. Eis po:- qno, em determinadas
circinnstnueias, snu de opinião que se deve
fazer n centralisação do serviço sanitário
no Brasil, .lá não nvnnço n falar na orca-
cão de iim mlnislerlo ou siih-miiiislcriò dc
Sattclc Pulilien, cousa aspirada em muitos
paizes, des.de épocas remotas, pois Jeremias
Uenlliani, o grande philosópho inglez, já em
MV.V1 pnr issose balia, como sc bnleii I.it-
tré, como nindn hoje Dilelaux reclama em
França a sua creação. Neste momento cistú
entro nós n scientista nortc-imcricnuó Lo.wi i
Wendéll Ilacltet, q-.io cm pnlestrn commigo
tlisse-mo :"Nos Cslndns Unidos o problema da crea-
ção de um Ministério de Saúde Publica to-
dos o.s dias se discute."

E, si avanço a dizer qua não devemos
cogitar disso, não c porque julgue elesnc-
cessàrio. Infelizmente a politica pôde cn-
contrai' uma opporlunldnde excellente..".
t'm ministério ou Mib-minislcrio devia ser
jntraiiieiito tcchnico, sciciilifiüo, doparla-
inculo de programma., e tudo isso saibam
Iodos epio ;i nnssa repartiçiío ele Saudc Pu-
blica tem delinenelo. Apenas falia o neces-
sario para cila a;;ir: recursos financeiros.
Tniiibcm "não se pouse quo quero aqui dis-
cordar ela opinião dei meu illustre collega
Dr. Arllnir Noiva, pois combaio o rotulo,
O meu applnuso é lodo jiola centralisnção,
o isso constilue, oulrosini, a sua opinião.
A centralisação, feita como liem pensou o
meti illustre collega, de nccôrdo com os go-
vcrno.s estaduaes o munieipaes, daria cxecl-
lentes resultados-. Isso porque se tornaria
mister agir dentro da orbita administrativa
do Estado, por isso epie a nclual parle fe-
eleral dns serviços sanitários eslá udstricta
apenas aos portos da Republica.

---.Mas o regulamenta da repartição ge-
raI...

— Ah! V. fala nn regulamento para cst.i
parto ? Ku ilic digo: o ela I!-partição tle San-
de. Publica, 'pie Imixou eom o decreto nu-
mero 10..821. do IS úc março de 1914, diz:

daria do vastos recursos financeiros. A ali
noa fi) fala na confecção do Código Snnita-rio, nssuiiipto impórlniilissimo, mas impr.i-
licavcl ]»clo motivo acima.

Como vê V., a repartição eslá nutorisada
a agir, tem um programma vastíssimo; dáao sou director poderes amplos; mas, como
emprchender todas ns necessidades sem os
devidos recursos financeiros '.'

Não é cxnclo epie X. S. já pediu ura
credito especial para soccorros públicos ?
_ —Propriamente não pedi. Aventou-se nidéa de serem retirados do dotação dos fia-
gellaclos 1.000:0.00.? para esso serviço, poisera nssim soecorro n flagcllados por enfer-
midndcs de largo vulto, Essa idéa entre-
tanto, não se concluiu.

E sobre n missão Rockfeller ?Sei quo está n chegar o general Gorgas,
do Inslilulo llochfaller, c que vem fazer,
cnmo o foz n ulü-.nn commissão quo nos
visitou, um estudo especial do npplicnção do
capitães para trabalhos sanitários no Brasil,

——?—,«r,»*»—*

Notícias de Portugal
LISBOA, 21 (Iiavas) - A commissão -'de

transportes Marítimos entregou nó miiiislrodn Marinha, Sr. Azevedo Coúlinho, o pare-cer quc lhe foi podido sobro o estabeleci-mento dn projcctndu linha de navegação
para o Brasil. ' *

LISBOA, 21 (I-Iavati) — O regimento dc ca-vai lana 4 fez exercícios soli o commundodo coronel Tliomaz de Souza Bosa o biva-cou nos arrabaldes de Bomlmrrnl.

Um novo iinuQ-to querecac sobre o
incsuãlino

-' ¦"

Palavras do representante do
governo junto á City

Na tumultuaria discussão «los orçamentas
pava -Ul r surgiram, como recurso no respe-
t-livo equilíbrio, mil e- um novos Impostos c
ntujmonlo dc alguns dos já existente. .Mil c-
mu têm sido, oulrosini, os protestos daqui i-
«lali, por parle dos interessados, notddanicn-
te uqtielles que dizem respeito ao commercio,

Dentro todos, porém, surge um novo Im-
poslo, iippllcauo nos proprietários, imposto
quo vão recair absolutamente m> bolso do In-
qilllluo, c|ui.- virá a concorrer com o mesmo
nn aluguel da casa: o imposto mensal sobro
os "wutcr-closols".

E* o imposta da porcaria epio os nossos ly-
cargos tiveram n inspiração «Ic lembrar co-mo recurso valioso ;i cobertura cie todos os•i '..T' iM r*«(Cllt_ll 3 , , ,

A i'cs]ieito procuramos ouvir n opinião da
autoridade competenlc no assumplo, i|iic é a
do Dr. João Bnplista de Almeida, cheio «in
reporllçuo flsoal junto á City lmprovemetils
(Inspeclorln dc Esgotos).

Disse-nos S. S. qne eslava alé admirado om
cojáio os protestos não léin surgido com mais
violem ia, poi-, o imposto que vem de ser vo«
lado nn Gamara ò posado, cffoellvanicnte,
mas. por outro Indo, ello é jusiissinio e- lodo
o mundo conhecendo elo npparclhamenlo elo
governo nos negócios da Cily, rcconlicccrá
logo qne não ha exagero, não hn abuso, não
ha oxtarsão no sou lançamento.

—Expliquç-non, e-nlão, V. S. lodo o eimna-
milhado desse negocio, sobre o qual faz tãocategórica defesa.

--Ora, a lei n. 710, de ÜS de setembro eleí.i.i.i, no seu art. 11, paragra^ho .'i-, autorisou
contrato do serviço geral cios esgotos dos-ta cidade, serviço qno sú annos depois veiu nse." feilo. Por outro lado, na lei n. 881, dei ele outubro do 1850. no seu art. 17, n. _,essa niitorisação de contrato ora taxativa' re-spi-ilo á tributação dos proprietários parafazer face ás despesas com o serviço, dispo-siçno que assim terminava: "conitnnto quons despesas resultantes do contraio recaiam

somente nos proprietários que se aproveita-líin de- tai serviço".
Ora, dada a extensão de popularidade do seu

.'.ornai, eu preciso, pois, falar para o povo,o. este, ignora certamente que o governo fe-(feriu, desde aquella época, quc contratou cs--ses serviços nmiitendo-os alé hoje. Por na-liiral intuição, o serviço de esgotos em eloiiii-ciho compelia á Prefeitura c esta retira m"s--mo 2 "," dó imposto predial, que é elo 12 "j"
coio renda elo inesmo serviço, sendo, en-Irclanlo, os!c custeado pelo governo federalepie despende a quantia de 0.000 e tantos con-tevs oimuacs sem retirar um vintém cia re-ceita,
_ A receita dc esgotos vae para os cofres darcfcilura e está orçada cm 2.0(10 c tantoscontos.

O governo federal gasta mensalmente selomil o lautos réis com cada prédio, pnra oserviço dc esgotos, c agora o Congresso lançaeslo imposto, erne não dará certamente estaimportância, pois, em média, a arrecadação
será de dous "wnter-eloscls" 

por prédio, clau-do o primeiro ,'iSOOO e o segundo 23500I-,' um imposto federal quc considero mui-to .iiislo. embora pesado.
Esla é n minlia opinião.

Cessaram os motins
em Athenas

- ¦ *¦>"¦ i

i\ SITUAÇÃO NA GRÉCIA!

Tudo melhora
•«»*»• i

LONDRES, 21 (A NOITE) - Noticias aquiiccebidns «Ic iodas hh procedências siio accor.(lesem agsogurar nue n Hliuaçiin cm Athenasmelhorou consideravelmente. A ordem miacompletamente restabelecida, sendo o policia,mento da cidade feito pnr marinheiros fran-cezes, ingle-es e Italianos,
O almirante franco/. Du Fournet julga «inon (litiiaçàn ,'• tranqiillllsadora, i»niH devido íisnuas iiliiimis provlilcnclns os ânimos acalma-ram si',

_>.'as outras cidades gregas lambem a situa,
çno se normalisou.
Mais um foco revolucionário

NOVA VORK, 21 (A -NOITE) - Um despa.cito (le Athenas Informa ter rebentado a revo-luçao rni Janinn. nn liaivo Epiro, com caracterfriine-ami-nii- niili-dvnastico.
Ao movimento adlierirani quasi todas as tro-

pas da guarnição.
.Oa jnniiios «lo Alhenas continuam n oconSe-

Itar o rei Cansísatlao a a._a____r o governo.
A ortlein ern Alhenas e no

1'ireu
NOVA YOItK, 21 (navas) — TeletTT.ipham

de Alhenas:"O almitanti» Du Pnurnef, r.immanclanlo «Iaesquadra franco-inejlcza «li» Mediterrâneo, f-n-tre-ücn ns autoridades aluadas a fiscallsaoüncompleta «los .serviços da policia «lesta capi-tal.
Os marinheiros francezes o i nulo zes conti-

miam » oecupar esta cidade o o 1'ireu.
A siluação c, ajíora, de completa tránoiulli.

dade.

A situação em Atlienas

UM PHUIGÓ DÇSCONITECIÒÓ

Uma linda creança morre
victimada por uma

vibora
Lamcniavci dascutüo de

uma criada
Com n garrulice; do seus quasi dous aimol

Plcrrc, uma linda creanço >lo olhos ii/iie.--.,
como dc costume, cnlrclinhn-sc snhbado pus-sado
bnll

hrlnenr nn gramndi
praia do {''Jiimcugn,

di CnilipO (IU fnnl-
um descuido dn

IJI^,'' p** -

~*~ — — ¦¦  ¦¦'-'..---•. TgtiiaiiriiiT^— _m_____

A infeliz anca an Indo de sua mãe «
criada descuidada

¦"-¦«E»»

Forças mineiras em terri*
torio goyano

CATALÃO, 21 (A NOITE) — Chegaram
hoje, nqui, novas praças para o reforço dc.
destacamento cio Minas em Hio Verde, plenoterritório goyano.

I.ONDIU-.S, 21 (A. A.) -- Despachos aqui
publicados, vindos ele Alhenas, elizoin qno é
quasi completa c normnlisada a vida na capi-

t'm official francez esln desempenhando nflllieçuo elo inspector uo Ministério do lute-
no|, tendo faculdades extraordinárias paraimpedir «pio su ívproeluzam as desordens dosullmios dias.

1.0.\JM!l-;s, 21 (A. A.) - O "Daily Clironi-ele publica lulegraiumas de seu correspondeu-
, eni,Alhenas, dizendo que a siluação tendodefinitivamente para a trnnquillidado.

As pequenas desordens ele hontem, em algu-mas ruas c praças foram Jo;;o castigadas pelasautoridades gregas c aluadas, que estão agindode aceordo.
As patrulhas foram augihenladas considera-

volmcnte, sondo u mais ¦completa o perfeita avigilância cm todos os pontos da cidade.
O corpo da guarda real --*•*

LONDRES, 21 (A. Aí) - Sabe-so aqui queo corpo da guarda elo rei Constantino emAthenas, que ora de 4.000 homens, ficou rcdtt-zido n 80 soldados;
Os despachos, quo dão essas noticias, infor-tuam que parte tia tropa epio. oslú cm í.arissnsora retirada, dando-se-lhc convenieiile des'tino.

!— ¦!' is-i i— <
A ITÁLIA NA GUERRA

criada, afastam-se um pouco. 1! 'i esta a pro*curou, sú o tez ao ouvir quo Plcrrc chorava,I
iissuslndo e sem saber n quo nltribnir o cliorn
ilo menino, csfórçava-se u criada por acalep*
Inl-o, qn.iiulo love a sua nllenção voltada para
umn cobra «le pouco mais do uni decimetro, itiu-
dn ali n arrnstar-se horripihintcmcnlel

Timid.i e ignora nl o, a criada achou por hem
esconder nos paes da Plcrrc, Sr. Picrre Ale-
.vaiidro o .loannc Alexandre, o que então sueco-
dera, não sendo por isso tomadas promptas $

Ao longo da frenle

Vem ahi o dynamo do forte
de Copacabana

LISBOA, 21 (A. A.) — Seguiu para abio dynnnio da fortaleza dL> Copacabana, que
estava relido a borcHp ele um navio a,t-
lemão.

òCAei wllUo Üw §y|ySISIUÍ0o

perturbam a vida no sul de Minas
O jj_er-gj© eus. proliferação suo terrivel

orthontero
_^l ¦¦f--M.1fctl r,--  __________ mi

ROMA, 21 (A NOITE) — O ultimo communi-cado elo generallssimb Cadorna informa quotodos os contra-ataciuea dos auslrincos na ic-
pião do Pnsuliio foram repellidos com enormes
perdas para o inimifro. O.s italianos já recon-
quistaram grande parte «lo terreno perdidopelo ultimo violento contra-ataque dos nus.Iriacos. O numero do prisioneiros feitos na-«lucila re/;iãe» eleva-se a conte» c cincoenta
contando somente os sãos. JJntre elles ha de-'zoiio officiacs.

Xos outros pontos «Ia linha de fronte nadahouve de anormal.
Homenagem a duas heroinas

ROMA,; 21 (A NOITE) — llealiaaiam.se
com irramle soloiiinldaele, as cerimonias cívicascm hoinenasein ú seniiorita Mathildo Barloldio a conde-ssa Garnién «1'Anvcrs, enfermeiras
voluntárias «íue morrerani recentemente emconsequecia «lo enfermidades contrahielas «oshoSpilacs ele campanha.

0.« soldados choram a morte dessas duas ab-negadas creaturas qne, destemidas, se íuetíiam
por entre o fogo para soecorrer os feridos.
Morreu o lenente-aviador Caf-

O cudaver do uinaceiila. Pierxe, ,-._~4w-..
immctlialas providencias pnra que fosse 

"méi

el.icadn íi crea noa, mordida quc fora polo terri-vcl réptil.
A! noite; pns'sou-a asilada o febril o pobremenino, cujo estado foi sc a agravando do tnlforma,que os pães, ignorantes ainda do oc-corrido, o não sabendo como explicar aqucl-Ia iiicliaçan no hrncínlio direito elo filho acha-

ram conveniente Jcval-o a um facultativo.
Sempre pcorando, do nada valoram os recue-
sos médicos, alei que hontem Picrre falleceu.
A criada occulloii n.lcí terça-feirà, ú noite, a
cutisa ele lodo o soffrimento dá iiielitosa cccaii-
oa, «leixando-.-i assim soffrcr liorrivcimento
som que lhe fosso feita uma medicação prom-
pia o efficaz, tardo f|tio era!

Poi o que nos disse hojo desolado o casal
Picrre, morador á praia do Flamengo n. 1.4,
do onde saiu hoje o enterro «Jo pobre me-
nino.

¦(•_•>

faralti
POMA, 21 (A NOITE) - Annuiieia-so o tal-Ieolmcnlo elo 1° tonciile da Armada Kcal Cal'-fi-rattij que era conhecido como um elos maisbravos piloloS da esquadrilha dc hvdropla-
nos. ,

O tenente Caf fará tli tinha assumido ha pon-
ço tempo o eomimando da primeira esquadri-lha tle hydroplaiios.

A sua morlc clou-so durante um do.s últimosataques «los hydroplaiios italianos ás costasaustríacas;

A Igumas
r i 

' 
w^r;- 

í!<' '"/!,!".'t-\ l'-' ova/os a que sc refere o correspondentecia AU//L em Marta da lé, ampliadas plwtograplticamente
Publicámos no começo da semana um telc-

gramnia cm epie so dizia quo uma enorme
nuvem dc gafanhotos passa pelo sul dc Jdi-
nas, causando grandes estragos na lavoura.
K' provavelmente a mesma nuvem (Ia quejn temos dado noticias por intermédiodos nossos correspondentes pelo interior doItio, S. Paulo o Minas, que a têm acompanha-
do desde a sua travessia u0 Atlântico, quan-do cila passou por Paraty, atravessando aserra do Mar o depois a Mantiqueira, até asua devastação pelo sul mineiro.

Posleriormenle recebemos novas communi-

caçoes, aeeresconlando que a linha da Pedehut Mineira esta sondo quasi interrompida,mima longa extensão, devido ú (fraude quan-lidado de gafanhotos que caem sobre elia.De Maria da 1'c um lavrador mandou-nos
hoje nina infinidade de pencas de ovos de
gafanhotos apanhados naquclla villa, onde
são vultuosos os estragos por elles produzidos.O que mais sc leme, no sul de Minas, o com
razão, ó a producção que ha de vir, gerada
por esses ovos, quc os gafanhotos pocin nu-ma extraordinária, numa incrível abundância,
cumprindo desde já providencias uo sciilidoele evitar tão tenüvcl proliferação.

0 SR. OLIVEIRA
O Sr. Oliveira é empreiteiro e conslrnclorae obras, como já honlcm aisse. Mas alémdisso, o que. me faltou dizer, é exploradorde pedreiras.
Sen nome lem andado pelos fórnaes orespeito de desastres, c. foi com elle que sur-cedeu aquelle caso da pedreira de. S, Vingo

que a imprensa referiu. Talvez algum lei'-Ior ja se ienhã esquecido. /-," bom rememo-ria-o. O Oliveira precisava de um grandemoço de granilo c mandou liroqnear iim ori-
fiçio de Ires metros e encher de dinamite.As nove horas em ponto, segundo n prax",chegou-se fogo á mina, que explodiu conl
grande estrondo, teimado pura os ares unicanteiro que não tivera tempo de escapulir

O homem subiu, subiu, subiu, alé desap-
parecer. Depois upontau de novo no céo ecomeçou a cair. A1.: nove e trinta c cincominutos chegou ao solo, estonleado, sem darbem aectirdo de si. O Oliveira approximou-
se e, loctindo-llie no hombro, disse. :Manoel, voei esteve ausente, dei serviçotrinta e. cinco minutos; mas, cm nllençãoaos seus bons antecedentes e aos vinte an-nos que trabalha commigo, desconto só nviahora,

Ha dias novo desastre sneceden na exca-nação de. um morro de Copacabana, onde oOliveira eslá tirando alerro. Desabou um,:barreira, soterrando homens, carrinhos dcmito. pás e picaretas. O fcüor acudin locoe grilou para n apontador :Conte o.s- homens para ver os que fal-iam! Cante os homens.'...
exclama n Oliveira.

Em Catalão o commef-
cio é só de turcos!

CATALÃO, 21 (A NOITE) — A colônia iuiv
ca, composta de cerca elo conto o. oitenta ho-
meus, tomou posso do commercio de Catalão.
Usando c abusando disso, essa colônia eslá
agora forçando os viajantes n não venderem
aos negociantes brasileiros. Chefiando some-
lhiinlc movimento, o turco Antônio Saltes
vem convocando suecessivas reuniões, em
que, enlre outras medidas, foram tomadas a
que mandou epie todos os*turcos desligassem
os apparclhos teleplioni.cos epio nssignavani,
afim de hostilisar a -empresa local, lissa ai-
tiliicle veiu cm represália á cobrança do im-
poslo do sal, feita pelo collector, e tornou-se
extensiva nos brasileiros estabelecidos nesta
praça, a quem nllr-ibucm os turcos ns denun-
cias contra clles ás autoridades locaes. Os
turcos fazem assim os brasileiros serem con-
siderados estrangeiros dentro de sun própria
palria, cnnlra o epie cresce a indignação de»
povo elo Catalão.
— '¦' -*- -littf -

0 papei caro na Central
—_,

Subiu o preço das caderne-
tas kiiometricas

As cadernetas kiiometricas da Central do
Brasil que forem cmitlidas em substituição
de outras, vendidas a representantes de casas
corhmerclncs, passam á ser fornecidas -me-
diante o pagamento de 4$00Ó. Essas ciidcrnc-
Ias de passagens, aló então trocadas por 2-S.
soffrernm n nlteração referida cm virtude do
preço nclual do papel.

———¦ ¦¦¦'¦ > "¦¦Tt-iy-tr—¦¦¦ ¦ i - 

As injustiças do povo

— Qual homens !
que chegava; con!-. a ferramenta

R.

_-,» ,--v!t'íf"""*-__

9K-
Quc diabo ! S. E.t. já foz alguma cousa.

™&
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Êeos e novidades fl"
Amle eu quente, rln-so a ifonlo..•
Alguns iriti.-.iumiiios ndilliloi vno compl

tar Hgorn Ires menos que uno recebem vimel»
inunlos. Desila o principio do nnno que ja se
Mibia tirr Inauíílelenlç o credito votado pelo
Congrosio parn os ndillilos »• quu seria iietiossn-
stii a ulierlurii do novo credito, como iienlm de
ter Iclln. Nem assim, puróni, nenhum <l".
cheio* das repnrtlçOos ninle ha iiildldos so rc-
•nlvcii o trabalhar em tempo para quo o cro«
fliiu fosse votado mitos dos seu» fuuivliinarl.is

Iinssnrein 
os vexames por que estão passando,,,

juo lhe Importava u sorte de seus funeelouu-
i-iou, si t-llc-'. recebem us tous vastos ordenado*
it.» iiliiniu iliu do mes'.'

Ainda ngorii, por exemplo, n orodlto extra-
•1'dlmii'io JA foi votado, sniiccloiindo o expe-
«tldu, e ni addidos continuam som piigumciitn,
perseguidos pelo» credores, explorados pelos
agiotas, * sujeito» inutilmente a vexame»-e
luiviicõcs, porque nonlunn ebofo do repartição
«uor tomar a iniciativa da apressar no Trlbu-
nal de Coutas » no Thesouro o processo pnrn
• distribuição do credito... Andem ollos qui-u-
ics, com o bolso cheio, a rln-so a gente...

Qual seria o remédio contra, esse descaso :
lluito simples; bastava apenas que o governo
t>u o Congresso expedisse ou votasse- uma l.i,
determinando que os cliofos do roparllçues su
deverão receber os seus vencimento» depois do
pago o ultimo funecionario de sim repartição.
Essa kl teria tudo quanto lia dc mala Justo.
Si tivéssemos a ventura du ler ã frenlo dos
destinos nacionaes um homem com ns dispo
slcoos «l<> Sr. Irigoyen, nfio hcsilnrhimon cm
lho nlvltrar n Idfa -- sem exagero — folieis-
•iinii. ........ .....

s • 5 
'i!l. !:.''.'i'í;í- i«* _' 

O Sr. senador João Luiz Alves está cm lima
tilunção muito parecida com a «Io "liiiicldil
dc Maricás S. lix. "sulcidou-so", ma-. n»o
morreu. Em vibrante discurso, o senador cs-

'«irlto-snntenso declarou-se ha dias inteira-
xnento desligado do 1'. It. C, '» (|uu seria um
verdadeiro suicídio político, si esse saudoso
partido — para os clironlslas políticos e sau-
dosissinio — ainda exlstlsso. Mas. como o
1'. 11. C, c hojo apenas uma pagina virada
do-, nnnacs da poltliquice nacional, segue-so
que o desligamento do prcstlmoso soldado que
loi o Sr. .loão Luiz, cm vez do ser lamenta-
do c tomado n serio, não passa do um episódio
inttoresco destinado apenas u divertir us g.i-

A OONFUAQRA^AO OA UOHOPA

E A BAHIA ——

*m*\*Kl*%á"mt

crias.

COMO OS BAHIAN08 CONTAM O
CASO DE QUE ESSE ÓRGÃO SE

OCCUPA ESCÂNDALO'
SAMENTE

Dl? um tòlogrnmnm ile hojj que o Brando
órgão londrino "The 'llinoV, refcrlndo-so :.
atllludr du Miiulci|i.'lldiida .Ia Ilahla pura
com a Tilo Uablo l-amwav Comjiany, lax.i
dc propósito a fallí do cumprimento do suas
obrlgaeóos, agindo de modo n envergonhai'
uma eomimiiitdmlo cívlllxndii o faxer poiicn
honra a Ulll grando paiz amigo, como o o
llrasil.

A propósito dessa despacho ouvimos va-
rim membros dn represouliçào bulilinui, M
quaes nos historiaram ns precCdonles iIomi
questítri i- que sc pòite resumir no soguluim

¦ - lia tempos foi dada ii ròllipanhlll «Uu-
ilida unia concessão por clucoCjllli annos
para o serviço dc viação itrliaua, partindo
do centro commcrcla! ali np bairro de lta«
p.igipe. Também foi dada a concessfio pnra
forncclmciito do ciiugla electrica' onrii illu-
inlnação c outras mblorcs. O preço dn illu-
miiiação era de 18 por Ic.w. Essa emires-
são era Julgada niiiMOSlsBlliVi pnra o popu-
lação do S. Salvador. Quatida era intendente
daquclla cidade o Sr. Júlio Rramlão, agi-
lou-sa a questão o .-. solução encontrada lol
a encampação desse» serviços pcln Muiiicl-
palldaile. 1-Vz-se essa uiicnmpnçãn po:
là.OOüiÜOO?, mas o pagamento foi feito cm
lilulns ao portador.

Houve depois a lula entro o governo dn
Dahla e aquclle liilcudentc, sobre o qual,
como so babo, pesam graves necusações do
varias bandalheiras. O nino intendente dn
Ilnbla, assumindo o poder, encontrou .> enor-
mo onenrgo ilo pngn» os .iiu-n.» desses títulos.
Tem arrecadado ns rendn» des serviços, nni!,
não só não pagou itsca jur. s, como ollc.',a
invalidado dos tilulos qilo estão lcgnllsndos!

Dahi essa situação, que o jornal londrino
nsslgnnln, e as reluniuções constantes dos
credores.

NA FRENTE OCCIDENTAI
**—**¦— —

A siluuf fio
LO.NDltES, 31 (A NOITE) r- O dia de hon

tem, na frente do Somme, foi do relativa
calma.

Com effeltn, «alvo apenn» pequenos contra-
nlnquea dn» allcmac», cm diverso» wectorp» no
i'iil e nn norle du rle, nada mnl» houve do ex-
lir.»rilliiiirl.i. Apena» proiegulu, ininterrupto, «.
(lucilo d» artilharia.

No rosto dn llnlui de frente oceldcnlal tam
bem nada houvo do Importante.
No sector francez

Uma mulher mys-
teriosa
\E que não ¦¦¦

JA passava das Ul lioras,' Aquella mu-
Ibcr, do c.ibi'll.i.1 louro» •mmaranliadoi,
olho» n/.urs, rcsgirudniln |iii" um grosso d-
pote, JA nao era « prlmclr/i ve» que ali
npparcclii, na run Carolina Ueyilner • .'nl-

Como o "suicida" de Maricá, o notável pa-
redro republicano deve ugora se esconder
atras de uma poria do Senado, o npparecor dc
tubito uns seus collegas, dizendo: "Nao nban-
donei a vocês; aqui estou são como um pero,

prompto para tudo, para o que der e vier".
K os digníssimos collegas do Sr. João Luiz
calr-JllC-uO no» braços, exciaiiiiindo: "Rem
subemos, João amigo, que és immortnl. Nós
bem te conhecemos para sabermos que nfio'terias coragem de nos abandonar. Assim como
«ós precisamos da ti, tu precisas de nós. E

.ai de ti no elia cm que qulzcsscs deixar a ama-
ivel e prcslimosn sociedade em que te educas-
t« e te fizeste gente. Unidos, poderemos tudo
nesta terra, ao passo que, separado?, seriamos
todos, um a um, quebrados como bengalas dc
vidro. Tcjis ciúmes do lriiieu '.' O mundo ei
grande; oVga para todos..."

E o iucielcnte de aulc-liontem uão lerá a
¦ícnor importância...

588
Havendo um missivista ele Relio Ilorizonle

dito ha dias cm uma correspondência a este
jornal, o publicada nesl.i secção, que "no nn-' no passado foram processados dons juizes
em Minas, sendo mn do Cnrntinga, e oulro
do. Prata", escreve-nos o Sr. Germano Hen-
riques uma carta, de que extrnbimos o se-
jgtiinto trecho:"Quanto a» do Cnrntinga, o que houve foi
O seguinte: foi denunciado c depois do sum-' mario do culpa o processo foi para o Tri-

. bunal da Relação, ouelo o honrado e illustre
desembargador Hcrmcncglldo de Darros, num

i parecer brilhante, achou que o dilo tribunal
, não deveria ter conhecimento daquclla ninon-•^toado de sandices, mandando archival-o."

Para honra e gloria do nosso Correio.-..-
- Ha dia» foi aqui recebida uma carta ele Por-

jtugal, com esto endereço : — Antônio Joa-
quim Fernandes Dias, rua Andrade Finto 70,
iilo dc, Janeiro".

Onde fica a rua Andrade Pinto ? Ninguém
, sabia; nem o nume dçssa rua figura cm -qual-
«píer indicador. Mas a carta foi parar ás mãos

i de um funecionario — rião seria o Sherlock
postal do Estado do Sá ? — que bateu lia tes-
ta e exclamou :

— Nn Barra do Pirahy existe unia rua An-
idrade Pinto; deve ser lá.

A carta foi e acerlou.
. E" o próprio destinatário quem noa escreve,
pedindo quo sejamos interpretes do seu agra-
declmento junto ao íuncotonario adivinho.
t 
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[1 "POUR UA NOBLC
D Nov.i o linltiinin murei Jo cijnno» pcond
1 pauteii o dlillncln» nilxiiilin» do -Ja cigarrou

ESSE'
dicionário» cm tio-

os iiiiiiiI|i|iIdiIoí rum
ronio» orlcntucseicollildol c coiiililnado» cuiio m iilcllicni

iinilldadci
PREÇO 1$000 A' venda |-r.r lod.i »|'arlo.

cia. souza cru;:

PAUIS. 21 (IlnviiH) — Communicado official
do lionteni, á nolle"Nn frente do Somme enlevo cniperilindo o
habitual cnnhoneln, especlnlaicnte no» socto.
ie-i do SmIIIj- Snltlincl, UoCnj-cn-Sanicrre »¦
Ablslncourt.

Nuu ..ulr.jM ponto» da linliu do frente, cunho.
n.clo Intcrmlttenle."

**r ***** i»
NAS FRENTES RUMAICAS

A situação itiilil.tr 1
LONDKES, 21 (A NOITE) — Ao lonifo dn

frente da Triinii.vlvnnla e du Ilunatu u ulfensl-
va nuNtr.i allcniã está contida. A» tropas ril-
r.inica» donilmini Iodou ns alturas c todo» os
(livfihidi-irii» e estão ro.itni alncund.» vigoro-
n.T.iuiitc ns tropa» inliitiirr.fi.

Nas vertente» do Itobal os rumulco» encon-
I rara r.i nbaii.luiiado» c enterraram 300 endare-
rc» de noldnilo'1 o offlclac» au»(ro-«llvmãcM.

No vallo do Oltuz está empenhada uma vlo.
lcntls-Umii hatulh».

Na Dobrudja a nova offcnsiva teuto-bul.wra
cstii cguulmcnlc contida. A» tropa» rumolces
e runsn» estão agora a contra-atacar vigorosa-
mento o inlmico, que cm cor tos ponto» já co-
ineçou n recuar. As perda» soffrld»» pcloj bul-
Barou e allemães não cnormlssimas.
Um suecesso dos rumaicos

L0ND11ES, 21 (A. A.) — Noticias de Bucn
rest informam que os rumaicos oecuparam o
monle Itobal, estabelecendo uli a sim artilha
ria pesada.

tBBsaãxn Bgfaaa
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Os Srs. edis não gostem de
andar na chuva...

Tor lerem comparecido apenas sete inlen-
dentes, nfio houve hoje sessão 110 Conselho
Municipal. A chuva, decerto, foi o motivo do
relrnhiracnto dos ineffnveis lycurgos muni-
clpacs...
¦ . i " i i "«aet»^'» ii i

A ITÁLIA NA GUERRA

Uma espiã condemnatia

PAUIS, ül (A NOITE; — O conselho dç
guerra, reunido cm Marselha, condemnou á
inorlc a subdita nllcmú MaWu Libendalil, es-
posa do subdito licspanhol Gimcno Sanchcz.

Maria Libenilahl, segundo confissão, fazia
espionagem por conta da Allemanhu.

•mn. «aaa <a*
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

MOS BALKANS

A situação
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Os logrados de uma caixa LSffiSnJE!
de pensões avolumam os

seus protestos

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
¦ ****> ¦

Escola Ramiz GaSvão
' Os inspectores escolares resolveram of£ere-
eer ri escola do 9a districto, que tem o nome

1 do es-dlrector da Instrucção Publica, Dr. Rn-'miz Galvão, o retrato que cm tempo os mes-
mos inspectores fizeram collocar na sala da
inspecção escolar.

No fim do anno lectivo, por oceasião do en-
cerramento das aulas, será festivamente inau-
guratlo o retrato, devendo ser convidado para
a solemnielada aquclle educador.
¦' ¦ asatw. i

"POUR UA NOBLESSE"
Kova e linusinu innrca de cig.iiTos «coudidoiiados cm ele-

puilc» e distiiicliis caivinhi» do 20 cigarros manipulados com
Um»» orientas» escolhidos o combinados cjiIio a» melhores

(limüdadcr.
PREÇO l$00O A' venda por toda o iwic

CIA. SOUZA CRUZ
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Queixou-se de que foi
aggredido

. íoão Francisco Xavier, Vendedor ambul.in-
te de doces, queixou-se á policia do 10' Jislri-
cio de que, riehando-se no interior do bóteeriiim
«Ia rua Consultório n. 55, ahi fora hrutiilmen-
te aggredido por um empregado dnquelic es-
tahelecimcnto e uma praça do 05" de caçado-
res do Exercito.

.loão apresenta um ferimento por faça na
mão direita, feito pelo soldado, e outro no
hombro, feito a tranca de ferro, pelo empre-
gadu.

Foi aberto inquérito.-
uu —— —»,i, i. »-—t8«K»>-^-"'"-"-*«—¦¦-""¦¦'—•

E^aenes de sangue, asiaiysea
de urãna-s, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade dc Medicina é-s Laboratoeio de Ana-
lyses e Pesquizas : rtOSAlUO 168, esq. praça
Gonçalves Dias. Tel. do Lsb. N ÍS34.

•**v*»

ASSEMBLÉA 44
DAS 2 EM DIANTE

TELEPHONE CENTRAL 5.735
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Poliíicci paraense
9 '

A reeleição â força do Sr.
Oüéas Martins

Recebemos do Belém, no Pará, o seguinte
telegramma :

"Todos os jornaes governistas voltam a en-
carecer hoje, depois de vários dias de silen-
cio, a reeleição do Dr. lüneas Martins, dcclu-
raudo.iiiio o Dr. Wencesláo Hraz não terá ou-
tro remédio siuâo acecitar o laCto consuma-
do, sendó indiffereiitc «o partido situacionis-
ta sua opinião-a respeito-«lo listado, e acere-
sèénlnrid.0 que qualquer coinbinuçâo só po-
«lerá ser acceitn cm torno á reeleição do Dr.
iinéas. As declarações desses jornaes, inclu-
sive do "Diário", pertencentes, a deste ao
chefe de policia e senador Arthur Lemos, que
manda dizer quo o Dr. Briéas sustenta hiia
reeleição sem se importar com o Dr. \Ven-
cesláo Braz, têm causado espanto na .giinião
publica pela audácia qne revelam. Sei que, ll-.l
próxima semana, u convenção lançará a can-
didntura do Dr. Etnias e que, pura commc-
morar esse facto, se fará. uma manifestação
política composta de uma passeata, para a
qual estão sendo desde ji convidados os cor-
religionarios do governo, moradores do inte-
i-ior do listado, sendo também convidados para
tal passeata, sob ameaça de demissão, os fun-
ccioiiarios públicos, visto o governo não cun-
lar com nenhum elemento na capital. Corre
insistentemente que o major Alberto Teixeira,
commandante do 47° de caçadores e amigo in-
condicional do Dr. Enéns, prepara um movi-
mento perturbador da ordem publica, com o
fim ela reeleição do aclunl governador pa-
rnciisc."

*****t*p* ¦ - ., ¦ ¦
15 (ügurros populares, dc

*v lütiio llio Novo, para
ÜUIJ réií, com valiosos

brindes. LOPES S.V & COMI».
iao Loiraco
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A "Interurban" e os reco-
Ihimentos ao Thesouro

Os discursos do embaixa-
dor uruguayo na posse do

governo Irigoyen
BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O jornal"La Prensa" em artigo inülulado "Estylo e

tacto diplomático", refere-se á serie eli^ dis-
cursos pronunciados pelo Dr. Gabriel Terra,
embaixador especial da Republica elo Uni-
guay, por oceasião da posse «io Dr. Hipolito
Irigoyen, no cargo ele presidente ela Kepubli-
cri, tãxándo-üs de inconvenientes, devido ás
inopportnnas allúsões nelles feitas ás questões
«lo rio Jaguarão e do Rio ela. Prata, ú política
interna do Uruguay e ás relações do governo
com o radicalismo.

"¦^C^*

Dom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações.

i ***** ¦

A bordo elo paquete "AUrairánte .Taccguay"
oceorreu hoje uma scena ;<le sangue.

Os taifeiros Manoel Dotmirigos da Silva e
Alanoel ele Mattos, entraram em lula, tendo o
primeiro perfurado com lím compasso o ab-
domen do segundo.

A policia marítima prendeu cm flagrante
• criminoso, fazendo medicar a victima na
Aasistcucia e removendu-a^uara a Santa Casa.

Um requerimento
O Sr. deputado Evaristo elo Amaral, em

face das informações prestadas pelo Sr. mi-
nistro da iVação, relativas no seu reqüeri-
mento de 21 de agosto, requercu huje na Ca-
mura que, por intermédio elo Ministério da
Fazenda o governo informe:"Si a Interurban Telephone Cómpany of
Brasil tem recolhido ao Thesouro, pontual-
mente, islo é, ndeanlndamentc, a quota de
íiscalisação na importância de 1:800$ por sc-
mestre, a epie está obrigada por força de um
contrato (decreto n, 7.500, «Ic 12 de agosto de
1909); e, no caso affirmativo, quaes as da-
tas dos recolhimentos e a oppliciiçfto das im-
portancias recolhidas, visto como a tal respei-
to nada consta no Ministério da Viação."

¦ áHMB

IBftf^ílÇ. p0.1- alacado e a va"
Wü *S>®a& rejo a preços exce-
pclonaes. — Drogaria Carlos Cruz
& Còmp., rua Sete de Setembro, 8l.
Em frente no Cinema Odeon.

LONDKES; 21 (A NOITE).;— Na frente da
Mácedonia a situação continua a desenvolver-
so dc modo satisfatório uara as força» allla-
das.

>:a região do Struma, aa tropas britannicas
continuam u fazer progressos na direcção dc
Ssroa, tendo t-upturado duas patrulhas bulga-
ias comniandr.di-.s por officíae» allemães.

Na região de llolran está empenhada viva
luta de artilharia.

Oa servios continuam a avançar na ala es-
ijucrda, ao noite «le Drod o du aldeia, de Vely-
selo, onde fizeram eiuas» duzentos prisioneiros
e capturaram lre-3 canhões e vinte e dua» me-
tralhhdorus.

A divisão serviu, sob o commundo do gene-
ral Vischitchl, avançando no norte «Io Corna,
derrotou importãntoa forrna bulunrus. Dous
resimentos bulcafos foram completamente an-
niqullados.

A» forças italiana» que dc Valona avançam
pura a Mácedonia, através do Alto Epiro, o.-.-
cubaram I.yaaUovich, importante centro na
estrada quo vae de Junina a Koritza.

Os inglezes progridem vt * .^-1-

LONDRES, 21 (A. A.) — Na região de Se-
res fizeram ris inglezes novos avanços obri
gando os búlgaros n abandonar excclleiites po-
sições. ,—Apezar dos desesperados esforços dos bul
gnròs ))ar:i manter uma situação de equilíbrio
lia região do Slruiua, os francezes têm-lhes
infligido graves perdas, iipodcrando-sc de cs-
Itnsas linhas de trincheiras.

NA FRENTE ORIENTAL
 «8in> —•

Os russos repellein vários ala-

quês allemães

PETROGRADO, 21 (Havas)— Communi-
cado do Quartel General :

"As nossas tropas repelliram um ataque
nas proximidades ele Nacayuvlia, a duas
verstas de Evislclniltl.

Nos Carpathos tem caido abundante neve.
Em alguns barrancos attiiige ii profundidade
de 58 pollcgadas.

Ao sul de Dorna-Wntra o inimigo atacou
um posto avançado russo, sendo posto cm
debandada com o auxilio de cerca de cem
cossacos e deixando cin rioiiías mãos umi
metralhadora, um ciinbíío c vários prisio-
neiros.

No Caucaso nada hn de novo."
T««a>-^c«tc» *%**
NOTICIAS OFFICIAES

A semana nas varias frentes

-«MB»-

0 Dr. Carlos Chagas e a
Câmara dos Deputados
O Sr. deputado Sebastião Masc.ircnhas, á

abertura do expediente da Câmara, apresen-
tou n seguinte proposta, que foi uanimcincn-
te npproyndii:"Proponho qne a Câmara dos Deputados,
interpretando os sentimentos de gratidão do
povo brasileiro ao Dr, Carlos Chagas, pelos
relevantissimos serviços que, por seus esinc-
rados trabalhos scicritificos vêm prestando ;'i
saúde publica, felicile-o por intermédio da
mesa, alliando assim a gratidão nacional ao
bello moviriicnlo da classe medica, que hoje
manifesta ao benemérito pesquizador scicuti-
fico Ioda a sua estima e admiração."

1 «US» *

Fistulas e ferldas-Usar o Elixir de Nogueira

0 Senado fez sueío hoje
numero não houve sessão hoje,Tnr faliu d

no Senado.
¦<fl-0 te»»—•*¦

eiiifi as inflanimaçõasdo)

MOURA BRASIL Rua ^^^ a7 1 í"

LONDRES, 20 (Recebido pelo consulado in-
glcz) — A semana foi comparativamente me-
nos fértil em acontecimentos na frente do
Somme. O progresso fui local, mas nenhum
avanço geral foi ainda rcalisado. Os sucees-
sos britannicos mais notáveis deram-se nas
visinhauças dos reduelos de Sehwnbcn e
Stuff, rio norte e nordeste de Thiepval; re-
speclivamente. O primeiro, no flauco esquerdo
da linha ele batalha dos alliados, fica sobre
uma elevação cujo terreno segue em eleclive
accentundo nté o Ancre. A importância ligada
pelo inimigo a esla posição é demonstrada
pelo numero de conirà-ataques contra ella
effectuados elesda que os inglezes tomaram
pé nessa forlifieacão. Era o ullimo canto do
terreno elevado que o inimigo mantinha ao
sul ela volta do Ancrc. A lula tem sido quasi
continua neste ponto; os contra-ataques dos
inimigos tem sido completamente rcpellidos
o*quasi que jarda por jarda todo o rcductfi
foi gradualmente capturado. Como elle con-
siste num trecho de trincheiras .c pontos for-
les dc 700 jardas dc comprimento o dc con-
sideravcl largura, isto não foi uma empresa
nnda fácil, No ultimo brilhante avanço que
completou a captura foram feitos perto de
300 prisioneiros numa frenle de 300 jardas, o
quo mostrava quão fortemente esle resto da
importante posição eslava guarnecido. O nln-
que que determinou a captura do redueto de
Stuff, iiripclliriclo as suas defesas para além
do mesmo, foi liiri notável suecesso. Uma
companhia britannica somente tomou ns dc-
fesris externas c 100 prisioneiros, nfio lhe
acontecendo sirião ligeiros elamnos,

No secior francez houve lula iictiva cm
torno das villas de Sailly-Saillisel e Saillisel.
Esle é ainda um ponto de vantagem do ini-
inigo, e o terreno na direcção de nordeste
desce para uma planície afastada, A despeito
de uma defesa resistente, os francezes, cm
uma luta de casa cm casa, capturaram agora
toda a villa dc Sailly-Saillisel.

Ao sul do Somme os seus ganhos no sa-
liente allemão em volta de Abltticóurt, toma-
do reeenlemcnle, forani agora consolidados c
novo avanço foi feito, lauto ali como em
frtíiltc a Pcrohna. Os contra-ataques allemães
têm sido repetidos c mal suecedidos. Que o
inimigo raramente pode recuperar mesmo tem
porariamcnlc o terreno que tem sido tomado
pelos aluados e que elle não pode reter por
qtialquci' periodo de tempo as posições domi-
nanlcs ás quaes liga a maior importância, são
dous frietores da campanha ún Somme que
foram novamente exemplificados durniile a

mana passada. A pressão sobre as suas li-
ns continua a ser realisada com su.-ccssn
o «-Carcn jiue elle está empregando se in-

l.eopoldina Crclss Iltiber
Jncencins, Os rondai.tes, apezar dc rarlP-
slmos, notavam a Mia nrcionçti niystcrloj.i,
do que davam parle no eomuilssario de ser-
viço ú delcgaeln, qu.. sempre lhes rccommcu-
dava a maior vig.'anciã )i.).-sivel. Entre-
tanto, temendo oltfiim cseuiidalo, nenhum
delles nunca se animou n leval-a para o dU-
tricto, que nem por isso fic.1\a longe.

Aos primeiros a'horcs a mulher mysto-
riosn desapp.irccia, como que pur um cn-

, canto. Pela madrugada do hoje, eslava o
commissario A ri dc), fazendo o pernoite na
delegacia (lo ü" disliiclo, quando foi infor-
mado dc que a niuilicr mysleriosa Já havia
passado quatro vezes pelo gaardn-iiocturno.
Aquella autoridade resolve.;, então, c>:.-l i-
recer o motivo daqucllc» passeios a horas
mortas e mandou deter a mulher do ra-
pote. Levada para a delegacia, a mulher
ainda mais tiugmcntoti o mysterio (pie n ru-
dènvri: não falava Oe quando em quando
sorria, ao se ver repctidlimcpto interrogada,
em pnrluguez, francez ou inglez, sem, z-n-
trctiinlo, dar a menor resposta,

Pela manhã, depois dc muito sc esfor-
(.ar o eommissario Arides, a mulher resolveu
escrever em um pspcl: l.eopoldina Oreiss
lluiier, suissa, llio e'e Janeiro...

Ohedienle, para todos os cantos que o
(ovavam cila segui.; sem protesto.

A's 11 horas a mulher iriysteriosa perma-
Jiecia ainda na delegacia, vWtò que n poli-
liin estudava uni plano para esclarecer .|u-.-:n
élla cm, do onde vinha e qual o motivo
de seus passeios pciã madrugada.

E o mysterio permanece...

!; "POUR LA NOBLESSE"
Nova c fiillífinii niiircii da clginiu» aconillciunsilòí cm elo-
giinlci c ttisliiitlas eníxinlcn do :!U cignrroá iiiniiijuiladou cnin !
íiiiiioa üriciitíics cscolliiilüi c füiíibliiadus entro as uu Ilioa-s j

ntinlidailiü
PIIEÇO 1$000 A* venda por tpda.". porlc.S

CIA. SOUZA CRUZ '
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Propaganda de Portugal
A Câmara Portugueza de Commercio e In-

diistriii dó Rio de Jãnclrò convidou o Sr. con-
selheiro Teixeira dc Abreu, ex-ministro ela
Justiça, orador fluente c uma das mentalida-
des lusas mais cm evidencia, a rcalisar unia
conferência dc propaganda de Portugal, dit sé-
lie que aquella instituição vem promovendo
mensalmente, desde julho findo.

O conselheiro Teixeira de Abreu .accederi-
do ao convite dá Câmara, virá expressamente
do capital paulista, cm 30 do corrente, fazer a
sua prclecçfio no salão nobre do "Jonial do
Coniinercio", pelas 211 e meia horas.

0 crime eni fevelio, em
Minas

CURVELLO, 21 (A NOITE) — João Biano,
official de justiça, loi gravemente ferido com
um tiro de cnrabliia por Jcsuino Burraiiquci-
ro, quando, no cumprimento do seu dever, in-
tiinnva HniTunquciro a depor numa acção dc
divisão de terras.
»- ii. i» ii I —¦fOflft»1 iii»—i» ¦ i ¦¦ —

Pronunciados presos
—•—

O É<Argentino" novameníe
nas malhas da policia

A Inspeciona de Segurança Publica prendeu
os pronunciados Antônio Ribeiro, Anlouio
Gonçalves dos Santos e José Gonçalves Ròdri-
gues, vulgo "Argentino".

'•Argentino", ladrão conhecido, é preso pela
segunda vez, pela policia, pois, da primeira se
evadiu do xadrez do U° districto, arrombando
a respectiva grade.

¦ ¦¦¦¦niiii in I....-I., —¦¦ i | ¦¦gOtt**—9 ni —¦¦¦ III! —¦——.

A NOITE, nau ba miiltui dliis, noticiou
o quu se piusava ua CiiImi Mutua du IVu-
soes Vitalícias, com '..'-il.« tni s, Pauto.
Tendo iirniiu-iihlii | rlmelnt ao» iiiutuulii-
In», ipio iltirnnto (Ira annoi eoncorroasom
com ii menvilldade t.V fi^. a nciisflo máxima
de lOUí iiiciisaes, e ilopolt, alienando tllffl*
euhlailcn, nu ('oinpromcltld.i holvinnemeiite n
distribuir a ci.tla inutiinllsti -l-i'5 por anuo.
ngoru, sol) o pretexto do diminuição de ou-
tradiH o o facto ilj se ehoonlriirvm dusalii»
liados, na capilal imullsta, 100 prcdlos dc
sua proprloilnde, rtdu/lu issa pounilo n
6? por incxj ou scjnm 003 por anno ! o->
protestos chovem de Ioda n parle, pois o nu-
mero dos logrados c superior u 00 mil !
lím S. 1'aulo, iiinanhfi, Inviiá, no clnoiim
Congresso, uma reunião dos sócios residon-
Ics unniteilti capital, dcven.lo falar o Dr.
(iulilii Panlgliitll, per ellei lonsllttildo ml-
vogado,

A' nossa reilacçíio, alím do caria» e vlsl-
tas pi-iüoacs do ^nutiinllsta», chegaram o*
seguintes lélestrriinmns :"Fcllfllo \'. lix. pelo cimnaiilih coulra
os manejos |irejud!'.'iae* da Caixa Mutua de
Pensões Vitalícias *os 8CI1A boclos. — Sc-
bastlÃo Caivia.""Miguel llu'.'1'o e Augltslo flomcs Queiroz,
cm nome do grau lu numero de sócios dn
Caixa Mutua (lo Pêiisõos Yllallei.is, agra-
dceciil a V. !'•, n d. lesa dc seus interesse.-.,
ameaçados du osbuibo por parto du dirc-
ctorln da mesma C-i..vn.""Uni meu i&iiio o do diversos sócios d-i
Caixa Mutua louvo digna l.ltiludo du A
Nulllí, ilofcuilcndo mistos interesses. —
NlcolAo Fliiran.i.""Agradeço, slnccramoiiid reconhecido,
grando serviço prestado pela A NOITE, Im-
pedindo; com nlnrnin Caixa Mutua, quo si-
gnat.irio o diversos amigos remissem crider-
nelas dn mesnia soriedntlc. O nosso picjui-
zo (cria neste caso superior n tres contos,
— Armando liorge;, rua Goyaz n. 37-1."

Conforme ja noíL-iámos, rtali«.ir-se-â ncs-
ta capital, brevemente, uma grande reunião
dc mutuários prejudicados polo "lirach'',
que já convidaram o Dr. Pinto da Rocha
para pfcsitlil-n e a quem confiaram pode-
res para defender vis seus direitos como pre»
judicados. i **K» *

8 Oncfcis apreciar bom u puro café?
Só o IPíiPAGfllO

A officialidade do 52°
de caçadores apre-

senta-se
Confai>encias no iftinís»ièo*io

tia Guerra
Apresénlou-EC hoje, completa, ao ministro ila

Guerra, .u officialidade do 52' batalhão de ca-
çadoiWi, que seguirá segunda-feira próxima
para Multo Grosso, embarcando cm trem cs-
pceinl na "gare" da Central íis 4,110.

A officinlidadc do 52° foi acompanhada do
commandnnte dn 5* brigada dc infantaria, gc
ncral Tiio lísctibai', e do seu commandante
coronel Carlos Jailsen.

O ministro da Guerra despediu-se demorada-
mente de cada um dos officiacs.

Logo depois da saída da offieialiiludc, vol
tou o coronel Jcnscn, sendo introduzido no
gabinete do ministro, onde esteve em confe-
renciu juntamente com o Sr, Firmo Dutra
director da Estrada de Eerro Itopurn a Co-
iiimbá.

Tratou-se nesta ligeira conferência da con-
ducção do 52" por nquella estrada de ferro
bem como do auxilio que eleve prestar eslá
linha férrea aos diversos corpos cm Matto
Grosso, sempre que haja necessidade de. rc-
conducção dos mesmos.

Também com o ministro dn Guerra conferen-
ciou hoje, longamente, o coronel Tusso Era-
goso, chefe da casa militar da presidência,
nada transpirando n respeilo.
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os ueoocfiantes de bis*
coitos em U. Paulo

O Supremo decidiu quo nüc.
6 caso do li;iln;iis

COPpus
O Supremo Trlbinnl l-t-òtial io promin*

ciou linju Mibr»» o "holieas-iurpus" reque»
rido polo Dr. Jusii Nogueira da Silva vm
favor dns M-iis 1'inisiiiuliitcs liingi) Joié dn
Sllvn & Pilho, .in.Vi Toslil d c„ Soeiíto
Anoiiyine AliclCItH J-Iiibllsscminls Duclit-ii, •
outros, rnlirlomites e commerrlunte» do bl-
coitos e bolachas, u*i cidiidu dc S. Paul",
Ailogiivn o Impotraniü (pio oi pnclente» ièm
ns sins produetos sujeitos au pagamento J-»
sello do imposto ilj consumo, (iiiando nenn.
dici.unidos cm latas, caixas caixinhas, vi»
tiros, pacotes, ele, nos termos do decretei
quu appruv.iii o rcgulamenlo para arrecada,
vim o iiscallsaçà.i do liuponl • da consiiiii',,<

(l ministra da Fnseudn, nllogn 1* Impo»
Irantc, ordenou, cnlrelniito, quo os func:in«
nartos (lo seu inlnlsicrlo innltcui, npprelien-
dam os produetos :'•jtt-tlt--. q.iu nfio pngurrin
o Imposto dc consumo nas partidas do l.i--
eólios mi bolachas a granel, quando pela ur-
ura III, n. '1, do Ml. nrt. >'.'• parag. 8», ilo
citado regulamento, aquclle» produeto» es-
lã» Isentos do imposlo, quaudo vcndidoi a
granel.

O Supremo, nn 'cr.são d? hoje, resolveu,
preliminarmente, iifio toma,' conhecimento'
do pedido, por nã. ser caso du "Iialu-a--
enrpus". O SuprcuiUi pois, não considerou
esse insliliilo meio idôneo pnra ns olliull-
dos cnmmcroinulcs rf.ivlndlcarem os dircllo»
que ai lega m o poreco lerem.

Os fornecimentos á Cen-
trai e o Tribunal de

Contas

Novas informações of f icVãea
O Sr. ministro da Viação enviou ú sccrc*

larin da Câmara cópias da correspondendo tro.
cada com o Tribunal de Contas 1» propósito do
credito du 10;402$246 pura pagamento de for-
ucclmcntas feitos ú listrada de Ferro Central
do Brasil.

Dessas cópias resulta que aquclle tiibun.il
resolveu manter n decisão dc negar registo ao
referido credito pelo facto de "não cm tarem
do "Diário Official" as quantias rela. .as ás
contas dos credores mencionados na lista cu-
vlada pelo Minislcrio da Viação".

1 ***** ¦

O DIA MONETÁRIO
O dia cambial foi frnquissimo, apezar da

maioria do.; bancos sacarem a 1'i l\H e nl-
guns a 12 !)|33 (1. Os esterlinos foram ne-
gociudns a 20$300 e tis lctr.is do Thosouio
a 0, ü 1|2 o 7 0J0 de regale. Km Boi-
sa só se tornn-am dignas dc registo
as vendas de 100 .ipoliccs «Ia Unlfio da
emissão de ÜM2, a Í103§, e de 31íí das da
Municipalidade dc 1ÍH-1, ao port., a 188$.
Houve tnmbem um negocio 11 prnsn para
700 aeções das Docas dn lriihía, a 22?õ00.

¦ ¦ ***** ¦— ¦¦. . --——,

O contrabando das
cinco caixas de

mercadorias

Bárbaro assassinato
CURVELLO, 21 (À NOITE) — Em Sòleda-

de, neste município, o desordeiro Alexandre de
tal chegou á casa de negocio elo velho Antônio
Munico, pedindo-lhe um pouco dc cachaça.
Manieo satisfez-lhe o pedido, renovando-o
Alexandre, que, dessa vez, obteve o não ela
parte do taberneiro. Foi quanto bastou para
quo Alexandre sacasse da arma de fogo quu
trazia conisigo, desfechando vários liros con-
Ira Manieo, que morreu instantaneamente. O
assassino foi preso, amarrado pelo povo de
Soledade e rcmcttitlo para a cadeia daqui.

tehsifiC.i, mas não se deve pensar qne o pon-
to Ue ruptura esteja necessariamente proxi-
mo ainda.

—Na frente de Salonica ha pouco n se di-
zcr. Os inglezes estenderam o seu domínio
sobre o puiz, a leste do Slruiua, Na dire-
cção do Monastir os servios tem estado acti-
vãmente lutando com as forças inimigas que
foram consideravelmente reforçadas. O fado
dcslc reforço «r.ic urgentemente foi pedido é
uma prova elo suecesso da offcnsiva aluada,
A frente dos alliados ria Mácedonia cobre
agora uma extensão ele mais do KI0 milhas,
Para fazer face a esta força o inimigo é com-
pellido a empregar aqui um numero de dii-i-
soes dc que elle muilo necessita em outras
localidades.

—Uma nova phase da campanha na África
oriental foi agora iniciada. Alé aqui as for-
ças allemãs lím estado lutando numa série
ele acção de rcclaguarda, com a esperança dc
escapar de algum envolvimento. K' provável
que tencionassem offcrccer resistenclir sobre
a Estrada de Eerro Central ou immcdiat.i-
mente ao sul da mesma, mas a energia da
perseguição tornou isto impossível. O.s ini-
migos foram rcpellidos com consideráveis
perdas de homens, material, e um moral mui-
to abatido.

As principaes forças inimigas retiraram-
atravessada pelo rio Rufiji. Neste insalubre
trecho pouco adaptável a operações com Iro-
pas brancas, ellas estão agora virtualmente
cercadas, com o mar pela retaguarda. A co-
Ultima inimiga, (pie foi rcpcllida de T.ibora
pelos belgas, que rcalisaram ali um siicccs-
so brilhante, esta agora cortada do corpo
principal, com o qual tentarão cnm certeza
fazer novamente juncçâo. Nestas circuirislali-
cias, nina lula de caracter vigoroso deve ser
cSDcrada<

Dp. IMmcnla de McÜo- -feíg
11, 5, ás \i liorris; — llc:id. Alloiiio 1'enna 11. 4'J.
- * "0*a*-« '

O Sr. Carlos Sei
defende-se

Quando, hojo, procurámos o Dr. Carlos
Scldl, era sua residência, para que S. S. nos
disse:;sc qualquer cousa acerca dos comm-.-.i-
lorios sobre o discurso-do Dr. Miguel Perdi-
ro, entrevista esta que publicamos noutro lo-
gar, pediu-nos o director ela Saúde Publica
èpie attendessemos a uni nppello seu, apr:i-
veitando a opportuiiIdade dn nossa visita.
Este nppello era a verificação do trabalho de
calçamento qne S. S. está fazendo cm sua rc-
sideneia, 110 jardim, com pedaços irregulares
de pedra mármore, lntcrpcllando S. S. a pro-
posito dc (|uc servia aquclle appelio, disse-nos
o Dr. Scidl que uni diário o atacara, dizendo
estar S. S. usando liidrilhos d.i Saudc Publi-
ca e pedia então que constatássemos si pro-
cedia a uecusação, improcedente, aliás, por-
que, effcctivamentc, não se trata de ladri-
llio s.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade»
Oculista?, Largo da Carioca 8^ sobrado.

-«as»-

0 general Bento Ribeiro é
contrario a creação do E. M.

Míxto de Defesa Nacional
Tiveram hoje entrada hn Câmara dos Depu

tndos ns informações prestadas aquella casa
do Congresso pela Repartição do Estado-
Maior elo Exercito, Directoria do Material Rei-
lico e Fabrica dc Pólvora sem Fumaça, infor
inações 'estas motivadas por um requerimento
do Sr. deputado Mario Hermes.

Acompanha essas informações um parecer
do general Bento Ribeiro, onde assim se ex-
prime esse militar cm relação ho projecto de
creação do Estudo-Maior Mixlo de Defesa Na-
eional:"Sou contrario a essa organisação nos
moldes apresentados, por não reconhecer van-
tagens praticas c reaes nesse novo mechanis-
mo que se deseja erear e que ele facto não cor-
responde .10 objectivo visado: continuidade c
acção."

A Rede Telephonica Bragantina
e o Sr. hvaristo do Amaral
Outro requerimento...

O Sr..deputado Evaristo do Amaral apresen-
lou lioje á Câmara o seguinte requerimento,
que foi approvado :"Requeiro, por intermédio do Ministério d.i
Viação, que o governo informe :

u) quaes os termos, na integra, do aviso
n. 21, de 2'i dc janeiro ele 1012, ao qual o di-
rector elos Tclegraphos se refere em officio
11. '111, dc 11 de março de 1915;

b) copias desse despacho e dos requerimen-
tos ela Rede Telephonica Rragunlina, e bem
assim de outra qualquer correspondência tro-
cuela a respeito dn incidente;

c) qual a nntorisnçfio que perniilliu o le-
vant.amcnto dos cffeito» judichics para o rca-
lamento das communieações interestaduaes,
unia vez_ ipic a empresa nãu tinha assignado
o respectivo contrato;

d) quites as providencias tomadas para n
arrecadação d 11 contribuição de 10 «j» sobre a
renda ln-ula e, bem assim, de outras quotas a(jue lenha sido sujeita, no referido despacho;

ei tudo que constar no ministério relativa-
mente a essa empresa, já quanto á exploração
do trafego, já quanto á cònstrucção clandesti-
na ou não dc suas liuh.-isv*t "' * "

O Supremo juSgou-o eni
sessão secreta

Ainda uma vez ti tratou hoje no Supre-
nio Tribunal Federal do complicado caso da
contrabando, verificado no nnno passado, nu
armazém 11. 4 do lács do porto. Desse
r.rmazem desappare.cram, ctrlo . dia, cinca
caixas de mercadoria.'. Feito o inquérito, fi-
cou apurado' serem por elle responsavei»
Thonphilo Robinson, Antônio Campos e Ro-
dolpho Gouveia, estes dous últimos fUncció-
nnrlos da Alfândega, Contra elles foi in-
staurado processo na 1* Vara Federal. Ó
juiz substituto os pronunciou. Reformando
esse despacho, o federal despronuncioil to-
dos os accusatlos. Resta decisão recorreu o
procurador criminal da Republica pnra o
Supremo, e esle, cm sessão secreta, refor-
mou a decisão do juiz, pronunciando os ar-
cusados. Seguiu o processo. Submcttidos a
plenário, o juiz, que já os havia despró-
nunciodo, os absolveu da culpa. Ainda un'a
vez nppellou o procurador criminal da Rc-
publica para o Supremo, e esle, nn sessão d.3
hoje. relatado o feito, resolveu julgal-o em
sessão secreta, para o fim de, resolvendo o
Supremo comlcmmnr os réos, poderem elles
ser presos pela policia, a quem expedirá o
Tribunal os respectivos mandado».

*******
Elixir de Nogueira-Xinko de Grande Consnroo

SI. 1
Conforme já nnnunciúmos, o Tiro 11. 7, soh

o commnndo «lo tenente Kscobar, formará
nmanhã^ caso não chova, 110 campo de S. Chris-
tòyão, com um cffõclivo dc 1)00 homens, afim;
de receber a bandeira que as empregadas do
Pare Roy.-il lhe offcrecein.

Eiri seguida a esse acto, quo sc revestirá de
toda siileinnidáilc, o general Gabino Iiesouro
entregará aos sócios do Tiro ápprovados '110
ultimo exame, as suas cadernetas de reservis-
tas;

Comparecerão a essa colemnidnde o presi-
dente da Republica e o ministro da Guerra.

Juiz de Fora sob uma chuva
torrencial

JUIZ DE FORA, 21 (A NOITE) — Desde
lionteni, fi» Ü2 lioras, cie uma chuva torren-
ciai sobre esta cidade, Não houve um iustnu-
te de interrupção.

Um magistrado bate ás
portas do Supremo

pedindo liabeas*corpus
O Dr. Eugênio di Moraes, juiz dc dircitai;

da comarca de Santa Maria Magdalen.i, ini-'
petrou hoje, ao Supremo Tribunal Federa!'
uma ordem de "habeas-corpií»", com fundi-
mento 110 art. 10 do decreto 11. 3.084, dá
f> ele novembro ele 1898, e art. Vi parag. TI
da Constituição da Republico, para o fira de
lhe ser assegurada u inamovibiiieíadc, ile
que gosam os juizes, e que a carta consti-
tucionnl e as leii fisscguram.

Allega o impetrante — que. ò o próprio pri-
ciente e que irá om pessoa defender oral-'
mente o recurso — a imniinencia cm que i-a
encontra de se ver removido através do meio
iildirccto dc suppressão da sua comarca.

Allega ainda que ;,e trata de uma coacçào
á independência do poder judiciário, a ser,
effecliuid.a pela Assembléa Fluminense, caso
se delibere a urojeetada extlucção da cornar-
ca de Santa Maria Magdalenu.

» ****** —¦

O I ÜI9 C à\l TTA r'ÍDb'. inglez.—Tclepliona
OllWlCI^I IU»l, Cential.-r.ua Santa

PAULO PASSOS i 0. Luzia. 202
——' 1 *%—* 11 *

O CAFÉ'
Pela mhiiliü, o mercado de café abriu com-

pletaiucute frouxo, sem o menor negocio en-
tre as offèrtas; entretanto, a Dolsa de Nova
Yorlc fechara cm alta e baixa dc 1 ponto. No
correr do dia, porém, foi conhecida n nòticlll
dc alta de 5 a II pontos, á abertura da Bolsa
dc Nova York e, por isso, registraram nego-
cios aos preços de 95300 e 9$400 para 2.5871
saccas. Montem entraram 11.021 saccas, em-
bnrearara. U.CJj e o "stoch" ficou cm 340.494'

i saccas»; *

' -—•;-"—Y-~r^-^r~~~'~ r—-;:=-.¦ ^rjgtósjgps
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uae a S- Pauto

inaugurai- uma
ponüe

A black-list em
Juizo

Um negociante brasileiro
protesta centra resoluções

o.. dos cônsules inglezes

Os escândalos do governo
passado

. » ¦ •„.. 
...»

Foi para dulsco o rolatorlo
sobro o caso do «Sogra»

Ve, •Uión'-'iiJ.aniar.yi, nn siu diicur.
lu limitem por Occasião du usalguaturn ilo nc-
furilo do Contestado, nlludiu por nlto « sun
i,\iu presciito,i|Uii foi do üramie interesse taiu.
1,,-m para o Fiirnnít.

S. Ex., porcin. falando do Improviso, de
jurpresn, qunsl mio púdo mclbor espllcar-se,

nue nos fez boje
\ N01TI5 vae ate dar um "furo", com o

nuc llic vou contar, começou o br. presidente
ilo Paraná. Sim, pontuo antes, dada u coral)I*
naçiiu <|uc fizéramos com o Sr. presidente «Ia
Itepublica dc nada dizermos sobre as negocia-
i',*i.", i|tio pralleavomos para o accordo, não
j-.jii;. absolutamente nem no menos divulgar
n i|iic pvnsava a respeito ila queslão de llnii-
i;, entre o meu e o listado tio Santa Cuthii-
lin;'., n que. porém, irei fnzer ú Assembléa 1'n*
iriiáensc na mensagem quo lliu vou enviar so-
lírc esse importante assumpto.

Kxaiuinenios a questão quu se me deparava.
Santa Catliarina linlia proposto aeção para

reivindicar o terreno que se adiava sob n ju-
lisiliceâo ila 1'nrniiá, num total de cerca de
¦iü.uõo kilomctros quadrados, Supponliuiuos,

i ...ra, que o Supremo Tribunal Federal so con-'urinasse com a nossa principal allcgação,
nos embargos cm execução, que é a du sua iu-
competência, mclbor b.vpolliese para o Paru-
ná. A demarcação dos limites seria ufíeelu ao
Congressn Federal. Ora, está visto que mes-
mu <pie tivéssemos ura Congresso amigo, este,
]i.Ij Jacto de estar .Sanla Catliarina prestigia*
djt jioí- tres sentenças passadas eiu julgado, e
ninda uiuín pelo faeto de ser um listado pc.
iiueno, mio daria no Paraná mais do qui* a
metade Uo território contestado tiob sua ju-
risilicção. Fssa metade seria, já pelo faeto do
nosso "uii-possidetis", quando se decidiu u
questão do 1'arauá com a Argentina, já pelo
lado dos nossos advogados, nos embargos de
licclarayão, terem solicitado que os limites fos.

: btui declarados pelo rio Negro ate cair no
l^iiassú, essa metade, repito, seria constitui-

[ila pelo território chamado das Missões, c' 1'òmprcliendldo *utra ws rios Jangada1, .Xa-
Ipccúj Piplri-Guassú o Sanlo Antônio.

I.,' verdade que no presente accordo não fi-
cimos com lodo esso território, pois houve

uma dilferença para menos de 7.000 kilo-
Imctros quadrados, mas, em compensação, con

No "lui/o 
Federal il.i i!" Vara propôs o Sr.

J.uu-i-u.i Pernaude* Corria, briullciro, com*
iiicivi.Hitr, estabelecido á nm Ua Candelária
11, 'ii, um protesto contra 15. V.. Heohlliigor,
l.iinbwiii conimcrcinnU', ..qui domirlllmlo, o a
American Conl líiporting Co,, J'. t\ dn Ame*
rica Uo Norle, Ua qual i reprcíontüiite neta
cidade esse negociante.

Al legava o supplleaiilo ijiib cm % dt se*
lembro Uo nnno passado lliu ivl offerocldu
a venda «lc um carregamento d>* T.Omi tonela*
das dc carvão 1'ocnliontos, dn American, njus*
tando*so o preço "c, i, f, ido not dc í 17.00
(dexosetó dollnrs), ouro americano, por to-
nclnda, correndo, por sua couto', ns despesa-.
iIj navio, porto, descarga, ele, sendo esta íel*
ta cm nosso porto á razão mídia v mínima
dc 700 toneladas por dia, si o tempo o per*
mltliase, garanllndo>so o pagamento por um
banco "desta proca" ú American. Aceclto o
contrato, foi dado o Banco Allemão Tra li 5-
atlântico como findor, o mus agentes cm No*
va Vorli, os quaes garantiriam o carvão em*
bnrendo. Allcgn a seguir o suppllcnnle que,
não obstante ler-sfl tornado o contrato con-
cluldo c obrigatório, cm - c I dc outubro cor-
rente recebeu ello do Sr. Jiecblingcr cartas
coramunlciindo que o contrato, nqul conclui*
do, ficava dependente da satisfação prévia
das seguintes exigências Impostas pelos cou*
sulcs i;iíílc;:cs daqui e de Nova Yorli: que o
destinatário fosso aqui conhecido como nego-
cinnlo de carvão; que >c compromettosso n
não vender o carvão n navios conslnnles du"lista negra" Ua Inglaterra nu navios per-
leneciites ás nações orn cm luta com a inc-.-
ma nação, ou a unacsquer firmas ou pessoas
ile idêntica nacionalidade c, finalmente, que
o credito para pagamento do carvão fosse
aqui liberto cm nm banco ingiez. Assim, de-
durando 1'duanlo Fernandes Corrêa que não
lendo cousa alguma convencionado com esses
funccionarios Inglezes, por lhes não reconho-
cer nutoriilndo para limitar a sua liberdade
ou tiara a Hora r um aclo jurídico concluído
c ajustado no Brasil, entre brasileiros c ame-
ricnnos, fora tia Inglaterra, lançou
leto perante o Dr, Pires e Albuquerque, jui
federal da -* Vara, contra o procedimento |
ilos sfipplicados e para, em tempo opportüno,
dcmandal-os sobre o náo cumprimento do
contrato com os dnmnòs resultante'-., ele.

. agW»»-« —
Uni que sae e outro que

entra

K' liem eonhocld"), em lodo* os seus detn-
lhes, o cato CSenotlillOW do desvio Ue mate*
rlaci Ua líilrnUa d, Ferro Central Uo lir.v
hll. para u edificação ile palncloi jiarticul•*,•;
te*, na governo paaiindo. Iv o eai.o acaba uo
ser ngorn nsiumpto pnrn um 'mportamo •"•
qucilto policial, tio qual le incumbiu w Ur.
I.e.iu llnusüoulléros

Mm vlrliulp ilo rcijiiUIçiío ilo procurador
criminal da Itepublica, foi dado inicio ftS
diligenclAs. Acompanhando a requisição fo-
iam mandados pnra n policia as coutas c
niaii documento» itfcronlo.s ás irregular»-
dades praticadas na Ustradn «K* Ferro Ctii«
trai durante n «dnijulstrnçSo Uo Dr. Paulo
de Frontin.

O Dr. J.en i Rotltíoullérei liojc encerrou
os autos cniii o seu relatório, que o Adcnn*?
Indo ila hora 1101 impede ce publicar n.T
Integra.

Nessa volumosa iseça o delegado liívtoiia
o caso, ruferlndo-so nos por.los dn retirada
do material c du Informação, da conunissào
dc verlílcaçiío Uc cjiilas, cm nuc se diz não
ler sido o .'iirMiio empregado no serviço da
1'.'irada c, por isso, náo lerem sido lambem
rubricadas ns coulat referentes r.os forne-
clmcntos cffeeltiadon pelos Srs. .lo-.é d.i
Silva i: ('.. e aos pedidos nssignados pelo
Sr, Oscar Pirei, oiliáo mordomo do palácio
ilo Cnltctc; lula do varias cartas nssigna-
«'ns por Oscar Pires uo Dr. 1'nnlo do Frnn-
lin, solicitando n riiucir.a do mntcrlacs, car-
tas onde cslno lnnçpilos despachos Uo cx-di-
rector determinando o fornecimento, c di'!
cm seguida :"Vô-So desto breve escorso ipie .losé d.i
Silva iv. (!. forneceram á listrada de Ferro
Central ilo Urnsil nialcrlaca na importím-
cia Ue fl'J:987§8'29, nuc esiss matcrlncs fn*
ram reccbiilos pela liilendoncla dn listrada
de Ferro; i|ue, em sun totalidade, esse me-
mo material fora desviado dessa repartição
por meio ile requis ;óes asslgnadas pelo es-
mordomo do pnlncin i rosidcucial, com o con*
sentimento do ex-dlrcctor Ua Estrada; que
n commissão <le vc.ificnção dc conta:-. ;loseu |ito-1 Ministério da Vlação impugnam o pngnm:n-
lo di,s contas ile .lote da Silva i (.'.., porque
tal fornecimento tece destino diverso tio qi'c
í reclamado pelos serviços da listrada; q.ic
o Sr. ministro Ua Viação, ú vista ilis.-o,
mandou essas conías ao Sc. ministro da
.lustiça, que, reputando lllcgal o destino dado
o esses fornecimenlns ile malcriacs, enviava
todos esses docuinciiios á frocurndorln Cri-
minai, para agir contra us responsáveis por

A GUERRA
Os austríacos preparama offensiva no Tren»

tino
ROAM, 21 (A NOITE) - No» cír-

culos bem informados desta capital asse*
giira-sc «|Ul- oí austríacos estão prepa-
raiido uma grande ofiensiva contra as
linhas ilaliunus no Trentino. destinada a
neutrdtar a offcfif.iva italiana ro Cscm.

Ha, *le lj;lo, indiclos de que estilo
sendo levadas para o Trenltno nume-
rosas íorvait austríacas t* bávaras.

Sabe-se também que ii marechal von
Hoetzendorif, cliefi- do Grande Estado*
Maior-ücneral austríaco, e commandan*
le geral dns exércitos qtts combatem con-
Tra a lialia, foi a (Vienna couferenciar com
o imperador Francisco José. .

O. marechal Hermes na Citam- ¦. ,
pague e no Somme '•¦••
PAUIS, 21 (A NOITK) ~- O mareclial Tler-

mes de Fonseca percorreu liontein, acompu-
nluilo de diversos generács, a frente franec/a
ila Cliampagnc e a retaguarda das linh:i» do
Somme.

O marechal lfcrmeg elogiou rulornsanientc
a »ircani.s.*,'<*ãrt dos exercitou france**» o a resis-
tencia ['.Inriosa ticis mi1iIíkIii« da Trança, fazen-
do votos pela sua victoria,

¦ •%)**» i

Uma scena edificante
j na Central

scjutmos parle de L:ui:ío da Victoria c da es, despaclianle municipal

O Sr. prefeito, por acto de Iioje, exonerou,j ess'í? Uepios.
a pedido, .loão Ijmiçalves da Silva do logar de] , J*}}° L'.i'.?c.es;

Iraila de ferro, como ponto econômico, além
: ue outras vantageus <fuc a imprensa c a "Nação

j inteira proclamam.
| Como vG, o meu raciocínio p.irliu da liypo-
jlliese mclbor para o aneu Kslado, o que mais
.justificará perante os meus conterrâneos n mi-
juba presente àttitude, terminou visivelmente
J-sulisfcito pelo dever cumprido o Sr. Dr.. A.Í-
'{oii"=o Ganuii;;o.

im _

O Sr. Dr. Affonso Camargo tcleJírapliOH hoje
no vicc-prcsidento do Estado do Paraná, cm
exercício, Sr. Dr. PcreirÁ Oliveira, conimnhi-
1'nudo-llie a assignatura do accordo c solieltnn-
nu-lbe iuuncdiata convocação da Assembléa,
ixíraorãinxrianiento, para tratar Uo assuin-
pio.Kxigindo « Constituição desse hstado que us
eorivocações extraordinárias da Assembléa se-'ma feitas oora antecedência de trinta dias, o

ÍSv, Dr. Àfíonso Camargo, que não pôde ir
ijá assumir o governo, porque, vae antes inau-
iguarar a 6 de novembro próximo, com o Sr.
ÍH'. Altino Aranlcs.a ponte sobre o Parauapanc-
ir.a, mandada construir" pelos Estados de São
Paulo e Paraná, pediu ao vice-presidente a ex-
l.iiliçúo do respectivo decreto com a máxima
urgência, afim de que seja votado o accordo
í'üs ultfmos dias de novembro vindouro.

O Sr. Dr. Affonso Camargo aqui ficará nlé
oi primeiiros dias do mez próximo, quando pai*-
rtiií. para S. 1'aulo a inaugurar aquella ponte,
ilepoin <lo qne regressará ao seu listado n tem-
|K» do redigir o enviar ú Assembléa a mensa-

;i'cffi sofcrs o accordo,
O motivo quo leva S. Ex. a não partir já

para o Paraná ò não ser obrigado depois a pc-
dir nova licença ú Assembléa para vir a São
IPsulo íazer a nUudiUii inauguração, ji mar-
esda çom o governo do S. Paulo.

UM OFF1C10 DE APPLAUSOS DA
.'" ASSOCIAÇÃO C031AIUHCIAL

Ao Sr. Dr. Wenceslájo Braz, presidente
il.i Kcpiiblica, dirigiu a Associação Commsr-
ilal do Hio de Janeiro o seguinte offieio:

"A direciona da Associação Commercial
ilo Kio de Janeiro tem a iiinida, honra de
trazer ao conhecimento de \". Kk. que, em
sua ultima sessão semanal, conjunta com a
directoria da Ecderação das Associações
(iommcrciaes do Brasil, foi unanimemente
approvado que se apresentasse a V. Ex.,:cm nome do commercio nacional, ntteneios-r;

icongratulações pur motivo da nobre o pa-
U-iotiea attiludo dj V. Ex., promovendo c
realisundo o honroso e digno accordo p-it."
s definitiva eolução da antiga questão de
limites entra o Pa.vaná e Santa Catliarina.
A sabedoria, o patriotismo e grande amor

<{>elo lírasil Cuido, uniram-se. pai-a chegar a
esse harmônico u juicifico resultado. O aç-
efirdo ü:adu/.iu, verdadeiramente, a mais
'honrosa solução que podia ter a velha per.-
idencia, pois veiu as.egurai' a cohesíto cívica
e a trauquillidado dos dous listados.

As conseqüência:'., desse nobilissimo neto
sproveitarão, certamente, ac paiz inteiro,
liuis as demais unidades d.i Federação,' que,¦porventura, se achai em empenhadas em li-
dos da mesma natureza, encontrarão, no ac-
cúrdo Parauá-Santa Catharina, um hello^ o
edificante ensinamento, um precedente a in-
voear para dirimir taes questões, pai'a_ n
hoa orientação o pcoducliva união da Fa-
.milia llrasilcira.

Servimò-nos do ensejo' p.lra reiterar a
V. lis-, a segurança de nossa, mais alta es-
tinia o mui dislinctü apreço, Respeitosas
saudações. (AA.) -- .1. Cl. Pereira Dimo,
presidente. — Humberto Taborda, director-
secretario."

Cerquoira paia o logir
Inspcctoria Ue Malta.'..

nicon Pedro José.
guarda jardim dai

0 anniversari-o do sinistro
da "Seíima"

HoniGiia^em á memoi-ia do
prof. CícSacilão

Está marcado o dia 2ü <Io correnle para,
no Collegio Salcsiauo, cm Xiclheroy, ser
inaugurado o retrato do professor Üetacilio
Ntmics, victima lio naufrágio da barca *"Seti-
ma.", oceorrido ira í.locangué Grande.

Haverá também nesse dia, 1" hntiirersario
õo triste c lutuoso aconleciiucnto, ás 11 ho-
ras, unia sessão fúnebre.
mm ¦ ¦ *H» iii.

O Conselho vae discutir o
orçamento municipal

Eoi iucíuiilo na Ordem do dia da sessão de
segunda-feira, o projecto dc orçamento mu-
nicipal para o próximo exercício.
¦¦¦—— ,¦,,,.—¦¦,„-,- i ¦¦o^cta» ¦ i.i

máraei resumo

ensino superior e
os volunkrios

Novo ieiegramina ao gene-
pai Mesquita

O Sr. ministro do Interior enviou ao feo-
ncral Carlos de Mesquita, inspector da re-
giâo militar da Bahia, o seguinte tcle-
grnmmn:"Assim como r.ão podeis mudar a época dc
manobras, por causa doi regulamentos mili-
tares, estou eu preso pela lei ilo ensino e de-
liberações do Conselho Superior; Piz o ipie
era possível, que era inapdnr cauccllar o
ponto quando a autoridade militar dUcstasse
a presença de acadêmicos em exercicios cm
horas de aulas,"

i -SI» —

O deputado Galeão Carva-
lhal quasi perdeu o

paetê...
- , ,..< i  

_

Mas, afinal, conseguiu
viajar á custa de

S. Paulo
Hoie, á tarde, ciilrou nnressndninenlc. na

nffeucln dn Cculvul do llrasil, o deputndu puu-
IÜU Ur, Oakáo Cnrvnlhal. S, Ex. eslava
apressado o procurava avidamente w ngeute
ou quem suns vezes fizesse.

Altendcu-Q, atinai, o ageiito do serviço: o
deputado paiillnt!! queria que fosse visada a rc-
quisiciio pnwi uma passagem cm trem do luxo
com direito a leito, requisição essa do 1'slado
dc Si Pauloi

O ngenltf, porém, recusou-se a satisfazer se-
melliaulo lormulldade, allegando que estando
a requisição com n declaração do ser valida
por oito dias já não linha mais valor, uma
vez que a anesina havia sido firmada a 11 do
Sndanlc,

O í)r, Galeão Carvalhal náo se conformou
coui a altitude do agente. S. l*x, não podia
Inrhbcm adiai* a sun viagem i>ar.i a 1'aulicca,
e virou, mexeu c acabou subindo á Sub-Dirc-
ctoria do Trafego, onde imputou a responsa-
biliiliide ila falta cm que «rira ii um funecio-
i.nrio da nsoncio, com quem dlns nnlcs lia-
via se entendido n respeito c do cujll liooa ou-
vira pouco imporlnr a data da requisição, des-
de que fosse o deputado paulista que quizesse
regressai* a seu listado,..

O resultado de tudo into foi voltar o depu-
Indo á agencia, e depois de algum minutos,
com a sua requisição revalidada.

L lá vae S. i'x. Jogo mais, á noile. rumo
S. l'aulo com uma passagem fornecida pelo
governo daquelle Kslado e além de tudo t'6ra
do pniso!

Como o seu collega Mavignior, o Sr. Galeão
Carvalhol pôde nllegar, pocéni, "que niügucm"
tam mula com isso, porque o dinheiro ú do
Hstado, c niío da União... I.» dinheiro dos Es-
tados para essa gente é como si fosse seu
dellcs, deputados ou senadores.,,

i »*m» ¦

->—•»aw-»»"

%®w
0 Dr. Silvestre Machado, delegado do 9"

districto policial, depois de observar demo-
roílarricnte Lcopoldlná Gciss Hiiber, a mulher
inysteriosa, que tora delida em certa rua de
sua jurisdieção, quando vagava, alta madru-
liada, sem destino, resolveu mandar, com um
offieio, apresentãl-a á Policia Central, pois
pareceu a S. S. tratar-se de uma louca.

Sempre muda, com o olhar indifferente e a
rir meláncolienniente, quando lhe pergunta-
vnni alguma cousa, lá foi ella, acompanhada
de um policial, com destino a um dos xadre-
ües do jialacio da policio, onde permanecerá
"té quo lhe seja feito o respectivo exame.
•*-•-*••-*—-.. ,,—..—  » *«*SCg^' ¦¦¦¦—ii

Actos do Sr. ministro da Ma-
rinha

Para comm.ind.ir a fortaleza de Santa Cruz,
'ni Sanla Catharina, foi nomeado o capitão
ile corveta l.uiz Pereira Pinto Galvão, cm suo-
diluição ao capilão-tenenie Álvaro Augusto de
Aznmbuja, que foi exonerado.

0 eapilão de corveta Pinto Galvão foi exo-
":-í:iiIii de commandanle da Escola de Aprcn-
tli/.e-. Marinheiros de Florianópolis, teudò sido
noinendõ para esse eomniaiiilo o capitão de
corveta Octacilio Octaviano Rosas.

Foram designados os primeiros tenente-.
•Ie:'io Coelho Ue. Souza, para servir na base dos
s»braersivcis, e commissario Antônio Cabr.il
l!" Lacerda, para vòr era ilia a escripturação
ao Corpo dc Marinheiros Naclonaes.

¦•*
Lida a acla da sessão anterior e approvada

sem debates, procedeu-se, sob a presidência
do Sr. Vespucio de Abreu, á leitura do vr.nc-
dieute, finda a qual falou o Sr. Sebastião
Mascàrçnlins, apresentando unia indicação que
homenageia o Sr. Dr. Carlos Chagas.

A' hora do expediente foi esgotada pelo Sr.
Annihyl de Toledo, que tratou do processo
movido contra o presidente de .Matío Grosso.

Passou-se então á ordem do dia.
O Sr. Augusto de Lima declarou que, não

querendo retardar o encerramento da dis-
cussão do projecto que trata de tolcgraphia e
telejphónia sem fio, limitara-se a dar o seu
assentimento ás idéas consignadas nas enien-
das apreseuailas pelo Sr. Evaristo do Ama-
ml, com as quaes se achava de accordo.

Encerrou-se, portanto, n discussão do refe-
rido projecto e tiveram inicio as votações, sen-
do, nesta occasião, votado nm requerimento do
urgência do Sr. .losé Bonifácio, pedindo para
entrar cm Ia discussão o projecto íi. UOfí A,
ipie abre. o credito de 600 contos para paga-
mento de aposentados e de pensionistas do
montepio em Minas.

Foi logo depois approvado o requerimento
do deputado Evaristo do Amaral sobre u Ji-
nlia telcphoniea Braganlina c entrou em vota-
ção iCseguntla parte da 1" emenda do orenmcn-
ío da Agricultura, a qual foi approvada.

A emenda seguinte não entrou cm votação
por falta de numero.

Voltou-se assim á discussão da matéria da
ordem do din, sendo encerrada a primeira
discussão tio projecto tltlti A.

Os trabalhos foram suspensos ás 15 horas.
.— i i "afte-g.-* i ¦.¦¦¦ii.— . ¦¦'

©s reservistas da Me-

Ao que ouvimos, o Sr. ministro da Marinha
pretende mandar embarcar nos couraçados"Minas Geraes" c "S. Paulo" os reservistas
da Armada, para tomarem parte nas primei-
ras manobras qua a esquadra cffectuar, for-
mando um corpo especial expedicionário ejque
provavelmente rèalisarãoiiim desembarque nas
costas sul do çjãb;. '"

11 --¦|)•^-**^^^HWe^^^^*^*^^ Mil l" *-**

A Assembléa Fluminense,
apezar do dia chuvoso,

trabalhou
Com a presença de 1S Srs. deputados, rea-

lisou-se hoje a sessão da Assembléa Elumi-
nchse.

Na hora do expediente falaram sobre uma
estrada de rodagem cm Macahé os Srs. llaul
Rego e Julião de Castro.

lim seguida dceupou a tribuna o Sr. Ueli-
sario de Souza, que tratou da sobre-laxa do
cale, apresentando atinai um projeclo redu-
zindo n <lc exportação para 8 "j".

O mesmo deputado justificou nm reque-
rimcnlo para que o governo informe qual o
(letf-ino que tem sido dado ás quotas de Jo-
Icrias e, concluindo, solicitou uma copia do
contrato existente com o concessionário

Na ordem do dia o Sr. Paul ftego offere-
ceu lima emenda ao titulo il" tia lei n, 1.137,
mòdificandò-o, para que nos leilões judicia-
rios não cffectuados pelo porteiro <los au-
ditorios, o juiz designe o agenle de leilões,
obedecendo a ordem de distribuição.

Ahiumeiada a discussão do projecto que
trata da exlincção da formiga snuva, o Sr.
Üuarque de Nazarelh apresentou um substi-
tulivo creando uma tixa addicinnal._ Sobre
esse projeclo falaram os Srs. Sebastião Bar-

1 ro.':o c Dclisario de Sou/.a.

sano o sentido apurado de
Argus, nem mesmo nenhum esforço de ra-
ciociniò, para cohcluir-so logo que o Sr.
ministro da .lustiça xclaud i pela sã moral
administrativa, percebeu iratar-sò de um
caso ile policia, c u seu pvceedimento c-1 'i
dc accordo comi a lisura e escrúpulos ilo Sr.
ministro da \'iação neste mesmo caso.

Si, chio consta i os pedidos de malc'-
riaes assignados jielo ex-mc-rdomo que oi-
les se destinaram n icpnros e pequenos con-
certos ilo palácio, iss faeto fosse YCrdndcl-
ro, naturalissimo sii.i que lal pagamento
sc rçnlisnssê pur qualquer dos ministérios,
uma vez que n dclocnçno de destino dess".
material não prcjuJicaria á Nação, porque
iria cllc beneficiar uni próprio nacional c
nada justificaria que estas despesas corro?-
sem por emita das verbas restrictas c espe-
ciacs votadas para o palácio tio governo. O
que ha aqui, o qil.l rcpiigp.ou nos Srs. mi-
nistros da Viação o oa .lustiça, não foi, cer-
tameute, a iòsiaa por que esses mátçrinc';
foram fornecidos e nein ondo os fora bus.:ai'
o cx-morilonio, m;n o destino n cller. dado.
Dabi ler doséiclo á policia o exame de um
fado trívialissiinò c-m matéria de adminis-
tração.

E' que, rninn se vae ver i'a prova, esses
materiaes não sc ile.--linar.in-! aos reparos tio
palácio, mas tiveram fins diversos, nn caso,
eóhdcmnailoa ])clas leis e pela moral."

O Dr. Lcon llou-isouliércs aprecia, dejioií,
um por mn, os po/iios interessantes pára o
inquérito ilo depoimento de todas as leslv--
raunhas.

Entre os depoimentos prestados 4 policia
pelos que. podiam ,'dcantar ponncnorcs 53-
bre o caso, ha os seguintes trechos :"Ainda esse material serviu para a fa-
brioação de uma niobilia custosa, que ioi
destinada á casa th rua Pinheiro Machado
ii. GO, c muitas peç::s, estimadas pelas pVo-
prias testemunhas viu mais de 10:000-?, ei'-
gradadas e enviadas para Petropolis, resi-
ciência dos oarões cie Teífé."''Declaram muitas destas Itslenvunhás que
parle tia madeira fornecida por J. Silva
í: C. fora previamente contratada e eseo-
Ihitla na serraria destes senhores polo en-
carregado das obras na casa de propriedade
do tenente l.coniil.is da Fonseca, madeira
que, no dizer das testemunhas, foram dire-
etameute enviadas por aquetln casa e (iue
é parle integrante do material fornecido i
Central, constando das contas apresentadas
por J-, Silva & C.""Oscar Costa, um dos encarregados d.r;
obras do lenente Leonidas da Fonseca (u'c-
poimcnlo á fl. 333 v. U°), declara que ,T.
Silva S: C. forncevam directamente niadci-
ras e outros matcri.*.es nos palácios do Cat-
tcle e Guanabara, e que destes palácios es-
ses materiais foram conduzidos para as ca-
sas das ruas Pinheiro Machado n. tiO c Mim-
ra Brasil n. .10; cpi'* reconhece de seu pro-
jirio punho ::s cspecificaçi5e? de mai.lç.irr,'-.
pedidas á listrada de Ferro Central do B.u-
sil, tendo esses pedidos asiígniulos pelo ex-
mordomo do palack', Sr. Oicar Pires, bsm
como se encarregou de fa;:.;.* mobílias com
madeiras que eram conduzidas para o pala-
cio Guanabara e dali transportadas para
a rua Pinheiro Machado n. GO; quo cm com-
panliia de uni filho de 3, Silva, soeio d',i
firma .T. Silva & (!., foi por duas vezes á
serraria desta firma e á Inlondçncia da E>
Irada ile Ferro Central do Brasil examinar
as madeiras i;ue se;viram para confeccionar
a mobília que já referiu em outro depoi-
monto; que sabe il?. seiencia própria que,
tanto de um como õe outro palácio, sair.im
materiaes para a rua Moura Brasil n. 30. e
que esses materiaes eram o.s fornecidos pela
Central do Brasil e ás vezes directamente
enviados por J. Silv,; & C."

O Dr. Leòn Roussouliéres demora-se lor. ¦
gaincnle na apreciação de todos os depoí-
mentos, diz cuie os torneceil.ires da Estrada
de Ferro Central d) Brasil criminosamente
acecitavam cncoinmendas de materiaes qua
se destinavam ás cisas das ruas Pinhéiió
Machado n. 00 e Moura Brasil n. 39. exi-
gindo da Central o pagamento desse forrie-
cimento, que elles rnbiam não era empvc-
gado nos serviços da Central, e termina :"Fm face da nosia lei penal configura-se
o peculato pela subtracção ou distracção por
funccionarios públicos ou o asscutiinculo
ilestes para que outro subl,.'âiá ou distraia
dinheiros, documentos, litulos, gêneros e
quaesquer bens moveis que se acham sob a
sua guarda, deposito, arrecadação ou ádmiuis-
tração, cm razão (le seu cargo, seja este. re-
numerado ou gratuito, permanente ou tem-
porario. São. pois, elementos constitutivos
dessa espécie de delinqüência o sujeito neli-
vo do delicio, funecionario publico; o objc-
cto. que é no casn vertente a subtracção ou
distracção com o consentimento de um fun-
ccjonario pnra que fossem subtrahidos ou
itisti-ahidos bens moveis, e o dolo. que re-
side na intenção delictuosa de tirar uni
proveito illicitn. Assim, os lados aqui pro-
viülos enquadram-se perfeitamcnle na cs|io-
cio penal regida pela lei vi. 2.110, de o0
üc setembro de 1900."

Fala o Dr. Lenn íloussoulieres cm seguida
do crime de peculato e da posição no in-
querito ilo Dr. Paulo de .Frontin, o qua!
consentindo que fossem dístrabidos ben;
moveis pertencentes á União e que se acha-
vnni confiados á sua guarda incorreu na«
penas dos dispositivos já citados, nina v.:z

O carvão e a lenha na
ilha do Governador

O Sr. i-mmsis-o dc--» Inieríop
cohâSse um abuso

O Sr. ministro do Interior declarou ao di-
redor gerat da Assistência a Alienados que
deve rccommciidnv no director das colônias de
alic-jados, na ilha do Governador, qne prohibã
a passagem do carvão e lenha pelou terrenos
do piojiricdaile tio Fstado, avisando na interes-
sildos de o.ue será empregada a policia, caso
continue o abuso.

¦ -***+ «i i 

O entliusiasmó da iustrucçao
militar

Os alumnos do Lyceu de Aries e Officios
vão entregar hoje ao Dr. llelhencoilrt da Si.lv»
Filho, director daquelle estabelecimento, nrua
mensagem, assiguada por setenta e ciuco no-
mes, pedindo um instruetor militar.

I «»!*» ¦— '¦¦ "¦

0 senador João Luiz
vae ser desaggravado

... e ficará tudo
como dantes

Os chefes do Senado, conforme O que nurT*
ciámos hontem. procuram hiyroonisar ¦•%
interesses parti d ar los, «fim de cvliar a remiu-
cia dn Sr. Jofio J.ul/. Alves, cuja utlltuile *.-*ii*
perturbar todo* o» planui du Sr. Urbníiu
S.iuto».

Já dligeraos que o vJce-jirosIdonlo ua llcpu*
bllcá o «iiitras flgrtras de destaque no Senado
resolveram apresentai' unia emenda sulistllu*
tiva no projecto, de modo a favorecer os pffl-
elnes «elle conlompludos. Rinquanto i-i^o sc
fa/, o projecto lern b sou andamento nas com-
missões. Acliinlmento cllc sc nelm na do fi-
nança:;. Foi distribuído ao Sr. .luáo l.yra. Sc-
gundn Informações que tivemos hoje, nes-,4
commissão cllc nüo sorn demorado, lauto quu
na próxima segunila-lVlra o senador pelo lliu
Grande do Norlo iiproseiitaiii o teu parecer.

Quanto ao Sr. .loão Luiz, desde a votação
do projecto elle silo ninis voltou ao Senado.
l) seu gesto, renunciando os cargos nas quatro
couiiuissôcs, vae soffrer modificação, porqua
não só o Sr. Woiicoslfio como os senadores
insistem com o representante esplrlto-saiitcn-
se para retirar a renuncia.

Havia uma grnuilc dlfflculdnde u vencer-se
porque o Sr. Iriucu Machado, no dia da pu-
gua. com ares.proplietlcos, insinuou que o Sr..
,loáo Luiü clava fazendo "fita". O Sr. Tina-
res de l.vra. ministro da Viação. enviou, po-
rem. um telcgramma ao senador espirito-
snntcnse, nppellnndo para o ínomonto quu
atravessa o paiz que precisa dc suas luf.es pnra
os orçamentos .K-isas cousas e mais o dtuij,-
gravo do Senado, parece que demoverão u Sr.
Joüo l.uiz de renunciar,mas quanto t\ su:i vi>l-
l.i ú maioria ainda hontem S. IC>:. nos disse :

— Uuanto ás cominlssocs eu ainda posso
transigir, mas quaulo ú maioria, não, absolu-
ta mente náo.

Hoje reuniram-so no Senado os Srs. Urbano
Santos, Azeredo, Pedro Burges, Francisco Sá,
Pires Ferreira, .loão l.yra, Cosia Hoilrigucs o
Soares tlus Santos, que resolveram ir á casa
do !>r. .loão l.uiz, em procissão dc dcsaggravo.

A explicação dada pelo Sr. Urbano era quu
não avisou o Sr. .loiio Luiz du sua altitude
porque pretendia.passar por suu casa o loval-u
para o Senado dc automóvel.

Durante o trnjccto combinaria com clle_ o
meliior ineio de se harmonisar a situação..
Mas, quando telcphoubu para a casa do Sr.i
.loão l.uiz, este. já tinha saido e, uo Senadoj
não teve occasião de lhe falar.

Eram estas as explicações que os puredro*

fl rjrjmmercio 8 a sua represen-
taç-ão politica

—»——-
Uma veumão no Ceniro

de Industria e
Commspcío

Xo salão de sessões no Centro do_ Com-
nicreio e Industria, do llio de Janeiro —
edifício da Bolsa — reuniu-se hoje,_ pçia
primeira vez, a commissão cio commercio iu-
cunibiila da organisiçâo polilico-eleitoral do
Districto Federal.

O Sr. Dr. João tio Aquiiio, diréclor-*o-
cretnrio do Centro, expoz, em breves pala-
vras, a necessidado do todas as associações
cominerciaes sa congregarem no intuito de
conseguir o maio- alistamento eleitora!,
afini de que o coniincrcio tenha junto dos
poderes públicos municipal c federal os seus
representantes, faeto edo t|i:,* ora se torna
faeil, devido á íórr.t.-i ilo novo alistameiilo.

Knlre applansos dos jncmbíos da coinniis-
são, ficou assentado que se procederá desde
já á propaganda elo novo alistamento entra
todos aquelles que. nppliç.am a sua activi-
dade nos ramos do commercio.

O dia do Sr. presi-
dente

O Sr. presidente da Itepublica recebeu hoie,
á tarde, uma commissão dn Academia de Le-
lias, qce foi convidar S. Ex. a assistir á pro-
*:im:i sessão im que será recebido o Sr. Oso-
rio Duque Estrada, na quarta-feira vindoura.

Tamíicm estiveram com S. Kx., á tarde, os
Srs. Drs. Carlos Chagas e Arthur Neiva, que
lhe foram levar cumprimentos por^çrem che.
gado da Argentina, onde foram cm commis
são do governo.

O Sr. l>r. Wencesláo Braz ira hoje, a noite,
ao Instituto Histórico e GCographico assistir
á sua sessão dc encerramento nnnual.
~— ¦ .***• i

O serviço afie veterinária
ão ESJstricto

Foi sanccionndo hoje, pelo prefeito, o de-
creto do Conselho que o autorisu a executar
o serviço de veterinária no Districto Federal,

¦M»

»•*-
As regais de amanhã

Xo caonpconeilo do remo, a rcalisar-sc ama-
nllã, >iii lagoa Rodrigd de Freitas, será diSpu-
tado o pareô Dr. Azevedo Sodré. Ao seu ven-
codor o Dr. Sodré ofíerecèrá um artístico
bvonze -- Excelsior — syuiboHsando a força,
de Picanlt. Será portador desse mimo o Dr.
Faulo Filho, official de gabinete do prefeito.

- ,i i-aieBi ¦

R officiaüsação do Col
legio Salesiano

Os colicgios Brasil, S. Carlos e Aldridge,
este. ultimo de S. Gonçalo, e os outros do XI-
clhei-oy, enviaram hoje é. Assembléa Flua::-
nense uma representação contra o acto da
mesma tornando official o Collegio Salesiano.

O protesto é longo e fundamentado.
-».«#¦

do Senado iam dar ao collega reuunciaufe. _»•
Sr. Pires telíplionou para a casa do Sr. .lo.í ¦
l.uiz, mas este lá não se encontrava o não !'.>i
encontrado em outro qualquer loii«r.

Eis porque o dcsaggravo foi adiado..v Ape-
nas odiado...

E o Sr. .loão Luiz, como era de sa esperar,
voltará tis còmmlssões.

Elles são brancos, lá se entendem.'

O caiporismo do
Alfredo

O operário Alfredo da Costa, residente á mi
Marques du Bocha n. 58, quando passa\.i
pela rua Arehlas Cordeiro, foi apanhado por
uma taboa, que lhe quebrou a cabeç-a. E' que
o predio n. 16Í5 estava em obras e dos respe-
divos andaimes se desprendera aquelle peda-
co de madeira.

Alfredo foi soecorrido pela Assistência, 1-cn-
do a policia do líl* districto registado o faeto.;
-...,.. i ¦¦—* » ——

Habeas-corpus para um réo
preso na Detenção de

Nictherov
O Dr. llnmon Alonso acaba do impetrar ut

Tribunal sla Relação do Estado do Bio uui.t
oiiicm de ''habeas-corpus'.' a favor do .'loão
Baptista Itodrigues, vulgo ''.loão Paredão",
aceusado de uni homicídio em S. Oonenlo.

E* que o paciente se acha recolhido á Cn-
sa de Detenção, de Nictheroy, e devia ser
Sttbraéttiilo « julgamento no Tribunal do .lu-
vy local, mas tendo os juizes dc direito das
1* e 1!" Varas declarado Impedimento o, nã.i
recebendo o juiz municipal communieáção,
aão houve sessão.

Hoje o Tribunal da Relação resolveu offi-
ciar aquelles juizes, pedindo esclarecimento»
para resolver o caso.

Falsários condemnados
Ha tempos, no .Tuizo Federal, foram con-

demnodos á pena de li-cs nnnos o quatro mezes
de jirisão André de tal e José Loureiro da Sil-
va, por haverem ambos passado unia nota fal-
sa, cm '2'.i de outubro de Hlll, a um nego-
ciante, tendo sido, em poder tie ambos, ou-
Centradas, quando presos, mais 90 cédulas fal-
sas. Da ilecísão do juiz federal recorreram
elles para o Supremo, cpie, na -sessão üt, hoje,
confirmou a decisão recorrida.-

¦ -— i i^ai» ¦- i

A mesa de rendas de
Macahé

Uma demissão e uma nomeação
For acto do hoje <lo Sr. inspector da AI-

faudega foi demittido do mesario das rendas
de Macahé o escriptnrnrio lialthazar de Almei-
da, sendo nomeado para subslituil-o o Sr.
Painplóna Maehndo.

O Sr. Balthazar de Almeida não conseguiu
pois tomai' posse do cargo para qua fora no-
meado ha dias.

A policia do 4* districto prendeu cm fia-
granto o soldado do policia n. 505 da '2*
companhia Floriano Rodrigues, que, depois
de se oppor á prisão de. uma meretriz, ides-
acatou us autoridades policiaes e aggrediü
o commissario de dia ii delegacia.

O indisciplinado ioi removido, depois de
autuado, para o quartel da Brigada Po-
liei ai.

do.s ter nutorisado, nelles lançando despa-
ehos que pcrmittirain desvios de valores' in-
dicados pelas contas, também juntas aos au-
tos, terminando o seu relatório :"Os Srs. Dr. Paulo de Frontin, e.x-div-
rector da Estrada de Ferro Central do Bra-
sil; tenente Leonidas da Fonseca, Oscar Pi-
res, ex-mordomo ¦ üi palácio presidencial :
Oscar (tosta, Eduardo de Paulo Moreeuw,
Daniel Máximo Maria Martins, José Lopes
c os sócios, da firma José da Silva & C,
Srs. José da Silva Simões, chefe da casa,
e Joaquim Pereira dos Santos, gerente,
acham-se incursos nas penalidades do ar-
tigo Io letra b) da lei n. 2.110, de 30 de
setembro de 1900.

Os aecúsados Daniel Máximo Maria Mar-
tins, Oscar Costa, Eduardo Paulo Morcêuw
e José Lopes na:i mesmas ncn.is, em couibi-
nação com o nrt. '21 do Código Penal. O
Sr. Dr. Paulo de Frontin, de accordo com
o disposto no art. ;:" parag. 1*. e Oscar
Pires e tenente Leonidas da Fonseca, co;i-
forme o preceito do art. 1" letra in, e OS
sócios da firma José da Silvo & C, .Tosú
da Silva Simões, c Joaquim Pereira dos Sm-

.que CEU

O Sr. ministro do Interior nomeou Bnul Ta-
,..,,.,..;;,... ,,.. v.,.,....  ...  .  vares dc Araújo para o logai' de escrevente "ju-

provado i elo:i documentos junla-llos, nos termos do rrt. ü" d» utsm;t IsiJ'Iramcntadq da í" Pretória Civet, „. v_

Os poderosos contra
os humildes

—f .¦
Um pobre homem expulso, com
sua família, de sua casa, quefoi ainda Incendiada!

BAÜIIÜ'. 21 (A NOITE) — Na noite de 17
para 18 do corrente, no logar denominado
Barreiro, zona tia Noroeste tio Brasil, mais
de trinta capangas, armados de carabinas e
pertencentes á fazenda "S. Joaquim", no mu-
nicipio de Pirajuhy, invadiram o terreno c
as bcmfeitorias de Manoel Curto, espulsan-
do-o diibi com sua família, violentamente, e
jucendiaudo u casa e todas as suas depeu-
ciências, sob pretexto de que as terras, ain-
da não divididas, pertencem ao coronel .Toa-
quim de Toledo 1'izn, proprietário da refo-
rida fazenda "S. Joaquim", Essa violência
impressionou desagradávehnente, sobretudo
por.se tratar de um rico e poderoso fazen-
(iciro, possuidor de um mundo de terras nes-
ta zc.ua, — o coronel Piza — e de um despro-
legido que, aliás, adquiriu os títulos legiti-
mos sobre taes terras —- a victima.

Pagamento a murros
BAURU', 21. (A NOITE) — O suhdito alie

mão Paulo llanelc, padeiro nesta cidade, es-
múrròu brulamente um menor seu empregado
que lhe fora reclamar o pagamento do seu
salário de tlous mezes. A policia teve coube-
cimento do caso e vae processar o bárbaro es
paneador. i «lis» 

Em homenagem aòmaririheiro
Marcilio Dias

E' pensamento de um graude numero de o.C-
ficiaes de Marinha, promover uma subscrjpção
entre os seus collegas dc classe para o fim de
ser eregida uma henna ao marinheiro Marci
lio Dias, uinldos heroes da nossa guerra com o
Paraguay.
-.. ii i ¦a»t>- ¦ i*

O credito para os
addidos

O Sr. ministro da Fazenda remelteu, para
os fins convenientes, ao presidente do Tribu-
nal de Contas, o decreto que abre ao Minisle-
rio da Fazenda o credito de 2.78(>:t»38iii?5t, sup-
plementar á verba .'!í* do art. 10Í) tia lei nu-
mero 3.0ÍÍ9, do 8 de janeiro findo, para pugu
niento dos funccionarios addidos em todo3 os
ministérios.

1 ««8». l i-i i

Nomeação na Justiça

Ainda a moxinifada da
Standard

Curiosas declarações em
Juízo

Conforma hontem noticiámos, o juiz que
preside ó Inquérito da Standard Oil mandou
intimar o Sr. Francisco Soares da Fonseca':
possuidor de uma promissória do 5:ÕOÜ*iOOU,
assignada por Wellenkainp, a vir exhibil-u
em Juizo, nomeando peritos para, examinai!-
do-a, dizerem bi o "P. P.", que se aerg cs- ,
cripto antes da assignatura é do próprio pu-
nho do signatário ou ali foi posto posterior-
mente. O Sr. Fonseca, comparecendo, exhibiit
o titulo c declarou que em 4 de novembro
havia sido procurado pelo Dr. Baptista de.
Leão para descontar a letra. Interrogado esU ,
aceusado, declarou elle que reconhecia no ti- '
tulo o que apresentava a Fonseca, não em.-t
de novembro do anuo passado, como foi de-
clarado, mas em princípios deste mez; de-1
clarou mais cpie Fonseca não adquirira o tilu-
lb, mas figurara na transacção como "tesU1
de ferro"; essa titulo fora negociado com o
Dr. Fcliclo dos Santos, e quem collocou, jm;
promissória, o "P, P." e o carimbo da Stnn-'
dard, allegou o depoente ter sido o Sr. Romeu.
Barbosa.

Interrogado, Wellcnkamp dcckwm reco-
nhecer o titulo «o qual deu sua assijjnatur4
pessoalmente, . i

Os peritos pediram o praso da lei para re-
•ipohdercln aos quesitos.

COMMUNiCAOOS
Mais tarde V. Ex. ficará

convencido de que os
nossos moveis são os uni-
cos que lhe podem trazer

satisfação,
LEANDRO MARTINS & C.
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95
f !¦¦< '»¦¦' ¦¦¦ ¦¦ »1—— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t»^

Associação BeneficeiUe Reü-
giosa lsraclista

'A direeloria desta Associação peds a lodosi
os israelitas o comparecimento, amanbã, ás'
10 ljü horas, para acompanliarem o corpo de
HEI.ENA GAIiDSTEIK, íallecida hoje, ua Sau-j
ta Casa do Misericórdia, que serij. inhumada,
uo cemitério da Associação, anlanjifl, 32 du
corrente, subindo o (enterro da. Santa Casa,'
ás 11 horas.,

A Directoria.

Si V. Ex. for visitar os depósitos de yerid*
ds moveia \..

RED-STAB
ler» occasião da verificar cooio são graciosos
e práticos og seus cslyloã, como i perfeito o
seu acabamento « como aüo boa» a» coudiçõe*
at paframenio « preço.
OOfr.VLVKS DIAS, 71 VUUGVAYAXA, 12 I
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LOTERIA FEDERAL
noturno dos prêmios da loteria da Capital

froiloral, pliuio ii. ÜOÜ, vxtralildu hoje i
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LOTERIA DE S. PAULO
•—¦

. Rotltmo dos prêmios dn 7f)C« exlracçãi) da
aill« loteria do plilUÓ n. 25, recusada hon-
lem :
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43493
1453117•HUÜU |.
b7«i3i! ,........•••¦•'•••

2O:fi00«0(in•J:mil)¥U'H»
1 ijOIHidllO
1 lüülWOliO
j :00U#tKi0

:,i)i!.í(iun
liiwmin
r.ootMinfl
500$õ00
r.uo-juuu

O Lopes
{*> quem dú a fortuna, mais rapiilu na» Lolcrlat e ollo-

lece imiiurcs vniiUicciií uo publico. 
Caí» nmtrir. rim Ouvidor 151 - Fllljioi Ouvidor

181: üultunila, 711; 1'rlutciro de Marco, W; L. r,Blacio«le

iti 8U; General .«atuara, 303.-/S. l'aulüi rua «umre
«le novembro, et',
r-

Impressões de Theatro
¦¦ • *****

Companhia Ciullry: <Mllo.do la
Suluitâi'»»

Nüo costumam mi* bem iiicecdlilo*. o» ¦.*«-

poctuculo* das i'oiiip,inliliis, «-uando du torna
viagem, salvo oi iiisus em «mu deixaram,
á primeira passagem, lmpiw,Ao excellcnlo.
Ora, nlio parece te.' sido ciso «t cimo «In
cnmpuiihia ortfnnltndn pelo Si. tiuitry, nn
iiual Im falta abi-miiu du uma primei'1
dama u se noto mesmo deficiência no imb»
Mini feminino, Era, pnrlnnlo, «le tomar «llio
o» tres únicos espocliiculos uiinunclndos mio
lograssem u mesma nsslgiialurn brlllmiito
do inei du ngoslu, e foi isso o «piu mu-
cedeu.

A recita de hontem foi pouco concorrido.
Nem era du ospcr/lr «uitra musa, umn ve/-
«1110 o "Tribuno", prliiittlviimenlu niintinela-
do, foi substituído por "M1I0. du In Sei-
ílllíru". Como contar que « publico du 1010
sc Interossasse piir 1 mn peçn lilo convendo-
uni, cxlrnlililii du mi', romance, cujo ileseu-
Incc trágico io hillclilo dó llrninrilii c 11 en-
Irada pnrn o convênio dn lil.ia dn marqHCjO
foi substituído por um "11 ) cou du rose' :
o casamento «los dons jovens V

A peçn «le .1. Siiulenu, ilndn a oyoluçi 10
profunda operada 111 thcatro só podei In içr
«luamlti muito tupuiirUdn, si desempenhada
dc modo superior. )í esse desempenho *n«
pcrlor nno era llcllo esperniiri dos cleuieii-
tos (pie compõem a companhia frnneezu no
Oiiltry. Aeercsco 11.1c. nem no menos era •>
gruiidò nelor franci". quein desempenhava, o
papel «Io innrqiiez, crendo por Siimsoii. Mie
preferiu ineltcr-sa nn pellu do advogado
Deslournellcs, n que «leu o relevo «pio er.i
de esperar do seu incontestável talento, l)
mnrqucz foi o Sr. .lofire, r.rtisln dc real
merecimento c que se esforçou i>or d.11' no
papel todo o brilho, embora os seus e-.ioi-
ços nem sempre íjsseni beri sueceiiidn<>, A
Sm. Cúliat sc houve dlscretnmenlo nn papel
dc Mlle. do In Selullérc, e o Sr. Lscirliei'
não compronieMcu o personagem de Uerfor-
do. — I.. dc C.

Dr. João José Lutz Vianna
(Proffssor da Escola Naval)

Í' 

o capitão tenente Ur. Olavo Vinn-
na e senhora 1 ausentes), J, .!._ Luiz
Vianna Júnior, Dr. Octavio Vianna,
Oswaldo Vianna, Ctirolinn Bonnenult,
l)r. J. Lima Vianna e senhora (ausen-
tes), Antônio Ciirnciro de Mendonça

'• senhora, Odctte Wiutcr, 1'nbricio Kaslrupp
'« senhora o Amador lhieno de Andrade e f.i-
•inllla. participam aos seus parentes o amigos
«íue fazem celebrar, por nlma do seu idola-
Irado pae, genro, sonro, cunhado c lio IM.
JOÃO JOSÉ' LUIZ VIANNA, na scgunda-fei-
¦rn, '23 do corrente, ús 10 horas, uma missa de
7» dia, nn altar-iuór da egreja de S. Fraucis-
co dc Paula;

HOJE

Affonsina de Andrade Brasi-
leiro

tLuciauo 

Urasileiro, Francisco Salles
'fausentei, senhora o filhos, Oscar
Braiidi c senhora, mui penhorndos
agradecem íi» pessoas uue acompanha-
ram os restos mõrtacs de sun extre-
jnosa esposa, soiira, mãe e nvó Al*-

1 ONSINA ANDItADE BHASII.KIHO e ns convi-
«Iam para assistirem & mls3a«iue serft.'celebrada

• segunda-feira, ás 9 horas, na egreja de bao
Francisco de 1'nula.

Francisco Cardoso Machado
A viuva, filhos c novas agradecem

profundamente penhorndos u todas as
pessoas «pie se dignaram acompanhai-
os nuste transe doloroso «.' de novo
convidam para assistir á missa de se-
timo dia que pela sua aluiu scrn cc-

jcbríida segunda-feira, Ti do corrente, 110 nl-
tar-mór da egreja dc S. Francisco do Paula,
ús IU li'-'.

1

TODAS AS NOITES /
; Kxltaotillnsrlo nurccdíe :rr:^^r

.g ttMRETRESTAÜRANT ^m33mmm
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CLUB TENENTES DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179
0 mnis clocniitn pur «xcollcnrlii desla ciiriilid o
Oinl«3 somente se uxllilicill o- inclliuics «rllílns lio
valor incontcslavcl soli u ilirecvAu do inimitável

cnuãiéticr
ANDKE' DUAf ANOIR

A sellagem da
bolacha

A' 'Aiwncliiími Conimorouil do Pelolns, ITIo
liiandi* dn Sul, ilirlglii em duln de lio.lt*, no
Contro do Conunorolo «• ludiistrlu do itlu dc
Janeiro o Kfiiuiulu lelegniiuinii:

"Sr. pronlilciilu «Io Centro «Io Comnieroln
o Iiidiisti'la do Hln «h< Janeiro — A clrOulor
11, 71), dc .'IU dc setembro, dn Mini.lcii.i dn
1'azcndn, diteniilniiud» a sellugem dn bola-
c-liii commuin « granel, esposln ii venda, piirn
oi, i'stíibilieliufntii'1 fabrit, vem causar, espe-
clnlinunlo nos coiinuiiililnroii, quo i.au em huíi
Brnnile mniorln reiiresentiulos pela poimliiefio
pobre da cninpniiliu, pesiullsslmos ônus, Nilo
so conipreliuiulo «íue uma inorendorln. cujo
ciislu, em cpoeil norinaos, nAo excedi* uo 400
n'ls por lillogrnmmil, possa flenr sujeita o elo.
viitln luxa do um ivls <» lillo.

1'ii'ii por eslii innnelra n hnlnrlm ciiuipariiiln
nos blscoulo*. finos, do etislo «U* JWOO o llí.
iiuu Incidi 111 Hn mesnin Insa. lísliu Jiutiis poti.
uernçúcs ,iá rnrnm ncccllns pelo Sr. ilircatòi*
¦In Aceella do Tliesoüro cjtn*. lespnndomln »
ciinsulla dn Delegneln Fiscal deste Kstndn, em
lelegrninmii 1I0 1T* de inalo nltimo, declarou
ipie dovlniii fer roiislilcradas a iirnuel »s boln-
ihns iii'iinilc--., ordlnnrhís, Irnnsporladus cm cal
xôe.H u liarrlcas, sem ciivolucrn algum do pn-
pcl ou caixa, u como tues, Isentas do Iniposlo
du consiiiiiii. (ionflii, polo, n Associação (!oni-
iiurcial lio 1'elolns nn vossa liilervoucão junto
nu K.xmo. Sr. ministro «Ia Fazenda, puni me.
Ilior nprccifl{Ão «In Imporlniilo assumpto, ipie
lauto inlcressn ú Industrln e prliielpnlmciite
o maioria das classes pobres do interior, quo
ficarão nssim privada*: do consumo desse gc
nero alimentício do necessldndo indiscutível,
pois ns fabricantes, lolnlmcnle, serão obriga-
dos 11 suspender 0 fabrico, caso não sc deter-
mine o restabelecimento da ellmla ordem dn
Directoria dn Hecelln, no seu telegramiini <
imiio, já «Iludido. Aguarda esta Associação,
confiante, o prestigio dll ucçfio desse Cenlro,
que com llinlo critério defende os interesses
(Ias classes (|tlo rcpicMiila. SaildntiiCS cordines,
— (A.) A. !•'. Duarte, presidente; Cnrlos Lo-
tuzzo Giitcobonl, secretario."

0 serviço de mercadorias
na Estrada

UMA CIRCUL/Vll A
RESPEITO

A Coiilíililllnilo «Ia Contrai do IlrnMI te*
expedir iiinu dreulnr nceren do lorvlfo de inor-
ciidnrins. Aksíiu ò «iiic, londo om vlsla ns fre-
quonlM roelninneões «pie Uni nppnreclilo,
nquoila rcpiirtloüo réeiiiiiiubitdou um ngentoii
dn J'Mi'iiilii ipie pudorfln Uilorni'. de^tii duln em
(Iennlo, 11 iiiltii da ilceliirnçfio "icgtio om irnn
di* cargas", u\c eiilfl» iviu na» notas do oca»
pinhos «le iiH'1'cudiii'ins, pura u offeito dn niin-
liiiuiilo «le nli pur cellto, iiiih luxas «In tlilii'11.1
I, concedido nos gêneros segulnU*»: Alioboraí,
ngiiii do unir nté cem Iil Ins. iiguii potiiVül, nl-
piin, urro/ 0111 coseu o beuellciiuto, hutittiis cr.-
Irangclrus u nncionnes, uclju-s, cangliitiinhu,
carús, enrnes frosen* nu verdes, rOcns, Inrluliii
dc niniidloeii e dc uillho, jcljiln eommuoi n*e-
cn mi verde, fruelns fresena ou verdes do jinlx,
gunnilo, liorliillciiH frcsciis nu verdes, legumes
frescos mi verdes, Icnlllhiu, inniidliien, nilllio,
pão, peixe fresco, pnliiillus, qiilrcru de urroz e
de milho, rulies iiliiiientlelas. sementes, lou-
cliilin fresco nacional e \eiiluins.

¦ ****** • -¦

A recepção do acadêmico
Dr. Duque Estrada

Coniniunlca-nos u Academia Drnsllclrns
"A resolução tomada pelos Srs, Osório Du-

«íue Kstrailn o Coelho Nelto, dc pleno nceor-
(Io com 11 mesa dn Academia de Letras, trans-
ferindo para qunrin-feiro, -'"> do corrente, a
sessão solcmiie de rccepi;flo do primeiro d.i-
qucllcs acadêmicos, foi nina liomènngein
pre.-.tada oo illnslre presidente daquella as-
soclneão, Sr. conselheiro Iluy Unrbosn, e n
sua 1*1x1110, consorte, cujo uuulvcrsarlo nato-
llçlo passa uo dia 23,"

~<esi-.-.— i .i

Kxilo sem iireceilciito do nolnvel iluetto Ijrico
MU.Vl'E.NEGllO-1'KPIi

Nolnvel ilaiisarinn clássica
Clituitciise ú iliiMiiui
CiuiliMii eliilcnn
Ciuitorn uiexicniiB

Kslielln iiiiniilini
Ciuiluiii lics|iiinlioln
Ciiiilom ilnlo-nrgcnlina
Caiiruiictista inloriittciuiial

Vcral.ys ,..
Arictlu Ooriny...
Mlcctrn
Iliuilu ltoilrigucz
ApiiçliincUc
1'lur ile Olha
I.a Ciocoiula
i.a Silliiiim
— Orchestra dc primeira ordem —

—VARIADO CORPO DE BAILES-

Brevemente novas estréns que vão
causar verdadeiro assombro, contra-
tadas directaniente cm Buenos Aires

n_ n.k._i-« r»*tnACIriii'i!Íiloilii Mlsericorilia.Upcrii-Or. Roberto rrelreç?^!-»^!^" *<.«««
." . ***** *

ftg@!B5nh «5S a

Partido Catholico
. . ?¦ »

Apolyclinica de S. Christovão
e a Escola Catholica

Toi recebida com geraes applausos pelos
moradores de S. Christovão a fundação da
}'olvelinica da Kscola Catholica, «nie, iniicKa-
velmente, benéficos resultados vae produzir,
principalmente depois dc assentadu ri magna

• questão da assistência mutua, «pie está sendo
devidamente estudada pelos esforçados mem-
liros da conunissão parochinl do logar. Sabe-
íuos que vários donativos jã tem sido feitos,
havendo ainda promessas de não pequenas
contribuições mciisaes paru oceorrer lis despe-
tas com n installnção e manutenção dc ambas
ns instituições. Km breve serão publicados os
nomes de todos os bcmfeitorcs, sendo a poly-
clinica convenientemente instnllnda para os
meados do próximo mez, proporcionando as-
sim aos moradores do bairro os seus niclho-
ix*s recursos.

O local em quo deve funecionar provisória-
mente a Kscola Gátholicá já esta determinado.
O llevdnio. vigário da párocliia, padre Au-
»;usto Santos, que, aliás, tem prestado todo o
jscu apoio a esta obra moritoria da còmhnisãp
.local do novel partido, cedeu grnciosnmcnte o
salão de sua residência particular para o ini-
vio das respectivas aulas, prostnhdo-sc, alem
«iisso, a receber qualquer donativo que os ça-
itliòlicos remediados do logar queiram fazer
para o complemento do programinn em boa
hora encetado pela commissão parochinl do
iiartido cntholico.

¦ ***** ' -

Amanhã «10 almoço, rabadü a bahiana
VFi\ Casa AsscmWía. restaurante de primei

ra ordenij tem diariamente o mais variado
"menu" e os melhores vinhos, flua da Assem»
bléa, 79. Proprietário. Ottomar Mollcr.
;«-__ ¦ ***** ¦

São Paulo artístico
• S. PAULO, 20 (A. A.) (Ivetnrdado) —Deve
rcalisar-so «lentro de poucos dias o grande
«oncerto syinphoiiícd com que a Sociedade de
Cultura Artística vae reeiicctar a série dos seus
saráos. O concerto terá logar no salão do
"Skating-Paliiee", tomando parte nelleunia
orchestra de (10 professores, sob a regência do
npreciado musicista Cav. F, Murino. O pro-
grámniá organisado pnra o próximo saráo é
magnífico e lazem purto delle a 5* synipho-
nia de llecthoven; "II neige" c "Idylte", de
Henrique Oswald; abertura "Der Frcischutz",
«le Wcber; Idyllio do "Siegfried", de Wagner,

'e tlous trechos da "Damnatlon de Knust", de
llerlioz. A festa proniette revestir-sc de grau-
«ie brilhantismo, sendo já notável o interesse
que desperta.

Doenças do apparelho dlges-
ílvo e do svstema nervoso. —
Halos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; ma S. José, 59, de 2 ás 4.

" » ***** 1 i- ¦ 1 1 1 
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Ruflando as azas... sacudindo
as pennas

A' policia do 20» districto queixou-se hoje
ft Sr. licrnurdino dos Siintos.de que hontem,
pela manhã, sairá de sua resSiiencin, para ut-
tender aos seus affazefes, como «le costume,
deixando em casa duas filhas, Kpfaigenin, de
U annos, c Natlialinn, de 18. A' noMe, porém,
quando voltou para casa, não encontrou ne-
u ti um n das duas filhas, tendo as nieamas fu-
gido de sua residência, ú rua Caetano\da Sil-

;ya Júnior.
A policia prometteu providenciar.*

An mesmo districto chefiou também queixa
do Sr. Selimàu de Figueiredo Vasconccllos,
residente á rua Dr. Bulhõen 208, sobre n fuga

.<lu sua enteada Maria Virgínia, de 10 annos,
que abandonou o lar.

A policia prometteu provjidenciar.*' » ****** ¦

Dr. £dgar Ahrantl es TC^
yelo Pneujr-othiirax. -. Ruti S.- José 1U15. ás J
aoras«

A «Canção da estrada»
¦ -*

Cantada peSo 4" rsgjimenío
de caçadores

f.URITYHA. 21 (A. A.) — O batalhão do 4o
regimento dc caçadores, cominandado pelo ma-
jor Hernclio llelio, dc volta de seus exercícios
nn Iinhn de tiro, pessou pela rua 15 de No-
vembro, á noite, cantando uma original vau-
ção patriótica, denominada "Canção de estra-
du", composição do poeta Umilinno Periieltu
e musica do sargento director da banda do o"
regimento. Os jornaes, referindo-se n esse
fa-:lo dizem que é a primeira vez que se vc no
lirasil os soldados cantarem cm marcha pelas
ruas versos patrióticos c aeccnlunm a bella
impressão causada por essa surpresa.

mu*-

"Sr. redactor da A NOITE — Venho pedir-
lhe ngnsnliio pnrn as seguintes linhas: liu te-
nho um amigo cm Pedra Negrn, listado de
Minas, que teve n gentileza de me brindai* com
\'l gnllinhiis, «iiiu metteu dentro de um jaca,
com o peso de 125 kllos, lirulo, conformo cons-
ta do respectivo conhecimento da Central do
lirasil, despacho n. 80, de 18 do corrente mez.
Hrii de esperar «pie aqui chcgnsseml a meu do-
mlcilio (o despacho foi feilo n domicilio), ns
12 gnlllnhns, com o.s 25 kllos, vivas ou mortas.
l'ois bem: recebi hoje o presente do meu mui-
ro reduzido u cinco gnlllnhns, cinco apenas,
todas dc boa saude, com o peso de 12 kllos,
Reclamei iinmcdintiimciile da ngcucin Pestana,
que é a Inlermcdliirln entre n Central e os
dcstinalnrios, n nli me iiifnrninvam «pie tinham
muita pena, mas que nada poderiam fazer,
porque ii Central tinham passado recibo de
um volume com 12 leitos c cinco gnllillhas,
conforme a entrega feita. Disseram e prova-
ram com documentos. Para «piem nppellar
agora? Kis, Sr. redactor, o que eu desejaria
saber. Como sei (pie reclamar da Central é
pregai' no deserto, ou ficar em condições de
necessitar dc um longo repouso na praia Ver-
inclhii, venho iippcllnr paru o seu sympnth.ico
jornal. lüi querln apenas saber quem comeu
ns gnilililins; lira para mandar üin ciirtãpslnhii
de -agradecimento. Venha ao menos o nome
de comedor de gnilinhnsl Quem comeu ns gnl-
linhas? Agradecendo e pedindo desculpa, sou
de V. S. constante leitor — Unrtholomeu Cá-
lero."

CASA R-lEfSENr
VICliSTi; OUVKIIIA 4 c.

Participam aos sons Amigos c Frc-
guezes <]iit! imuliiiam a sua Airaialaria
(^ivil e Militar do n. 3.S para o n.57(lu
rua Sete de Setembro. Defronte,

¦ ****** ¦

««(MB»
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Limpador e polldor universal

EM
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Sobre o accordo
in ******** tfr i • ¦¦ '¦¦

Uma carta do Sr. A*
fm

Do Sr. Armênio Jtíuvin recebemos honteni,
n hora em que não era mnis possível publi-
cal-a, a seguinte carta :

"Amigo c Sr. director da A NOITE. —San-
ilações cordiaes. J.i liontem( no vosso eoncei-
tinido jornal, uma noticia do accordo Paraná-
Santa Catliarinn, em que o repórter diz que
não proseguiu a entrevista com o meu illustrc
•amigo coronel Scbmidt, por ler sido inlerroni-
pida por mim.

Não é verdade.-
O reportei* da A NOITE, no contrario, no

exercício da sun profissão, poderia alongar a
entrevista, narrando com sinceridade o que
ouviu d coronel Sehmidt dizer-me e que foi,
mais ou menos, o seguinte :

Referi-me á extraordinária oração pronun-
ciada pelo nosso ctninceller Lauro Mullcr, no
Club Militar, e o presidente de Santa Calhar;-
nn, concordando com a minha opinião, teceu
elogios no talento do Dr. Lauro Mullcr, ue-
crcscentiindo :"Na melhor vontade de encontrar uma so-
lução para èffectlvitr o accordo, estávamos
com difflculdadcs na formula. Referi tudo no
Lauro e cm meia hora elle deu-me a formula,
que foi a aceeita. "

A bem da verdade espero seja esta publi-
cada. Do am. ob". — Armênio Jouviu."

A União dos Empregados no Commercio
enviou os seguintes despachos:

"Exmo. Sr. Dr. Wencesláo Uraz, presiden-
te Republica — União Empregados Commer-
cio saudando V. Kx. não se exime alto dever
npresentar-vos mais genuina expressão seus
calorosos applausos feliz accordo melindroso
litigio limites Estados Paraná Santa Ciitlinri-
nn cuja solução attesta verdadeiro pátriotis-
mo dominou espirito seus promotores — Ar-
senio Pedròso, secretnrio."

"Exmo. Sr. •Dr. Affonso Camargo — Ame-
rica Hotel —• União Empregados Commercio
apresenta V. Ex. francos applausos assigna-
tura accordo limites cnlre vosso Estado e
Santa Catharina solução altamente patriótica
dignifica sentimentos povo paranaense, r~
Arsenio Pedroso, scci«tario."

"Exmo. Sr. Di*. Felippe Sehmidt — Hotel
Avenida — União Empregados Commcrcid
felicita V. Ex. asslgnalura accordo limite en-
tre vosso Estado e Paraná facto enaltecedór
sentimentos patrióticos povo calharinense —
Arsenio Pedroso, secretario."

. ¦ *****'*-• ¦-,,.—

Al lyiPD ° Petróleo qne garnnte a liygicnc com-
UlalWI&n pleta da chliéca, produz cabeilua Ibrtes e
sedosos. Viiíio -JS0U0. Wus reiluinuiiiis e á run Uiu-
gtíayatia n. OU.

> ******* <¦

O novo presidente da Socie-
dade de Medicina e

Cirurgia
JUIZ DE FORA, 21 (A NOITE) — Foi elei-

to presidente da Sociedade de Medicina c Ci-
rurgia «Jaqui o Dr. Kd:,'ard «JuincL-

0 KELROB tAXJIHR
DIURETIGQ i
UWBlli li!

OOTTA
DIABETES

RHE0MATI8M0
00EN(A DE BRI6HT

amanhã
Programma d.i rclrcln n renlisar-se nina-

nliã, no jardim «Ia Gloria, pela bunda de uni-
sica do 1" regimento de infantaria:

1* parle — "A bella Helena"; murcha:
"Montou d'or". Fantasia. E. .loiinns; "l.cs

patiiieurs", valsi, Ií. Wuldtcufcl* "El Talar",
tango, Prudência Aiagão; "Augusta Pontes",
valsa, M; !¦'. l.vra.•J" parte — "I.es Huguenottcs", fantasia,
Mcycrliccr; "Alancnzir Uauibcl", Fclix Au-
thurj "Os que tonliam", valsa, Alfredo (ia-
inaj "A ciicrciiç.i do cachorro", dobrado, I.a-
litista; "I.a pou,)ée de Niiremberg", ouvertu-
re, A. Adam.

—Progrnininn pnra a rclrcta dc nmanliã no
Pavilhão de Regatas, pela banda do ãõ" dc
caçadores:

Ia parte — "S. Hnque", marcha; "Dnns les
nmbies", schollisch; "Miiiuit", pollin; "Ora-
ciosa", valsa; "Tip-Top", oiic-stcp.

a* porte—"Gondolier", one-step; "l.á vae
ella", polkn; "üú de Fevereiro, iniizurka;
"lleijo ás eschlns", valsa; "/Cinhn", piilkn-
tango; "A canção do ãó" de caçadores", unir-
cha militar.

—Prògr.innnn da retretn a realisar-so nriin-
nhã nn praça Snenz Pena, pela banda do
Corpo de .Marinheiros Nacloiincs:

Ia parte—"Kl nbnnico", marcha; "Ton Pa-
ris", valse; "I.es chiintcurs hongrois", pnl-
lsa; "La comtessc", mazurka; "Esineraldi-
na", pollia.

2* parle — "The Gcrman Palrol Dcscripti-
ve", plécc; "l.'.nnour defendu", viilséj "The
South Amcricau", sthek; "The Voug Man
llag", two-stcp; "Roldão Barbosa", dobrado.
*************** ii H *H^I>i ii ¦ ii ai i ************

K' venda cm toihs as Drogarias
....¦¦—,,,¦ —f>—rtflQfrpi f—-  —

rs
Acompanhado do inspector escolar do 7o

dislrieto, visitou hoje o Dr, Afrnnio Peixoto
u 2* escola masculina do 7" districto, dirigi-
da pela professora Paula Chaves, Dessa vi-
sila o Dr. Afranlo levou npiimas impressões,
lendo o mesmo oceasião de elogiai' os lrab.1-
lhor. de cnrlogrnphia c desenho.

m.-*,*.-** —*********** ii ¦¦ —¦ ¦ t •*mZj6*B*** «¦¦¦¦'- ¦» ¦¦
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pura limpar metaes.
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Ordem scicntifica do
Brasil

Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França

(EM IRAJA')
41 DOMINGO, 22 DO CORRENTE
Eni continuação ií grande festa, fará

celebrar esta Veneravel Irmandade mis-
sas, ás 7, 8, 9, 10 e 11 horas, acom-
panliadas de Harmonium e cânticos sa-
grados.

Na das 8 horas, cantara" o. Sr. AI-
meida Cruz, distinclo tenor portuguéz;
na das 9 horas, a senhorita D. Ruíh Vas-
concellos; na das 10 horas, a Exma.
irmã D. Laura Moreno; na das 11 ho-
ras, um grupo de senhoras e senhori-
tas, que por devoção se prestam a abri-
Ihantar este acto, entoarão diversos tre-
chos musicaes, análogos a esta solemni-
dade.

A banda de musica do Club «Euter-
pe», de Petropolis,tocará durante o dia
no coreto em frente & Romaria lindas
peças musicaes do seu vasto repertório.

O tenente Madureira presta-se a apre-
goar em leilão lindas prendas e jóias,
para esse fim offertadas por distinetos
irmãos e devotos.

Na Egreja e mais dependências da Ir-
mandade, será encontrada a administra-
ção para attender aos fieis que forem
cumprir suas promessas á Santíssima Vir-
gem.

De ordem do caríssimo irmão Juiz,
convido a todos os irmãos e devotos
para com suas presenças abrilhantarem
a romaria á Milagrosa Senhora da Pe-
nha.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1916.
 O Secretario, JOAQUIM DA SIL-

VA GUSMÃO FILHO.
- =*-«-*.•(*• ' '¦ —

Sempre os autos
Cerca das 8 horas, quando o guarda civil dc

1" classe, n. 1.072, passava pela rua Maré-
ehal Flori ano Peixoto, foi pilhado pelo auto
n. 42, que por ali corria velozmente. O 1.11(2
cujo estado é gravíssimo, depois de soccòrrldo
pela Assistência, foi internado cm um quarto
particular da Santa Casa. O desastrado
"cliaiilfciu", dando mais velocidade ao ve-
hiculo o fazendo forte descarga do fumaça,
conseguiu evadir-se.

Na delegacia do 3" districto policial foi
^aberto inquérito.

O conselho geral da Ordem Scicntifica do
Brasil, cm sessão de hontem, resolveu nc-
clamar membros da Legião de Honra I5ra-
sileira os Srs, Dr. Porlo da Silveira, (d'"A
Iipoca"), Castelhir de Carvalho (da A KOI-
TIS) e Oscar Dardeau (do "Jornal do Com-
mercio") c bem assim effcctivnr as sessões
anteriores sobre a admissão de Damas da Le-
gião dc Honra.

Quanto á conferência da professora I). Zu!-
mira Amador, que fora adiada pcln falléci-
mento do Dr. Carvalho e Mello, resolveram
que a mesma tenha logar no dia 4 de iioveln-
bro próximo.

Km seguida foi eleilo presidente da Ordem
o Dr. Floresta de Miranda, marcando-se a re-
speeliva posse para o próximo dia. 11.

Foram .icceilos como cooperadores da O.--
dem os seguintes Srs.: Dr. Carlos li. de
l.ima, Pedro Fontoura, Dr. João Edmundo-,
Odilon Silva, Kugenio Provénzano, Carlos AÍ-
foiiso dos llcys, Jvlias Hotty, Kugenio de Sou-
za Pinto e Ernesto Sclineider. Para a organi-
saçãn da festa da professora Zulmirn Ama-
dor foi nomeada uma commissão composta
dos Drs. Hugo Martins, Caslello Brinieo Fi-
lho e Guilherme Sombra,

Da platéa
AS PRIMEIRAS

"Mentira tio mulher", no ltrcrel»
Depois ile uma peca cujo Mim-sso principal

foi o «Ia giirgiilhiulii, "O Ciiiiniin" — viu «liiii-
€•11 a fiiiiipitnlilii Alexandra Axcvcilo oncontrãr
(KitIil «Io genern «liu* olillve.-i' n lliciluo cm-
lo, nn «pie, pelo menos, não 11 vosso ilu Milfrer
nm confronto jicrigmiii. Mn*. a «.vinjinllilcn
"Iroiipc" nacional miiiIio llulciir 118 illllliiililn-
dui, não procurando tnier coin a iiprosonlii>
(,'Ao «Ia |»t•»-« de llnnlein um lni'licl(l (le qu.iiill-
ilailc, mas de «iuiiIíiIiiiIc ile oijilrltoi I'oi'(|tie"Mentira «Iu mulher" i nina coincillu Inglc/u,
que, nI min tem a vivacliladc dc pliriincs c dc
tstiunçÓes daiiuellc nrlglnnl hespiinliol, possuc
bem diniiil.i liana gruca liiitniiiilcii, (mu não
iilfclldc, «pie não eSCIMllllllin, infantil, comn
cila chcgii n ser. 1'odu nciintfcer que u plaléi
prefira aqucllit u cütn, ma. u que é innega.il
i (pie IW .uin.ilia-. IiikIciis siio COIIIO qne unia
«Incha an espirito ns vi/c niiilncloim «lc outros
iirlgiuiics priiiclpalniciilc n^ francezes, "Mcn-
Ura du miilhir", que teve a triiilu/.ll-ii 1'duar-
dn Viclorliio, escriptor o tlicnlrolngo conheci-
do, i'* uniu conicdla ligeira. |'nl cnrrcclnincnlo
dcscmpciiliiida pelos nilistas da "tionpc" do
llecrclo, uni.iilaincnte por parte de Alexandre
Azevedo, 1'YiTi'ira «le .Siiu/.a, I.uiz Soares, Crc-
inlldii de Oliveira o .luditli Mello.

NOTICIAS
A )''\a ile hoje no Munlcipsl

A companhia dritmollcn l.iiclcn Onilry da
hoje o seu penúltimo cspcctnculo nn Miinlcl-
pai. líssn "tronpe" fraiicczn levará á scena n
peça em it .ictns do Paulo lloiirgcl, "l.c Trl-
niin", cm quo o i 11nsti-o netor (íuitry fará o
Portal.
As nperetas da Vitale

A companhia Vilale faz boje "reprise" da
iipplüiididu npcrclii de 1'iclrí "Addlo (liovi-
ne/.zn". Pina Kiona, Halo llcrtini, Cyprandi
e outros farão os mesmos papeis da primitiva.
O ospcctaculii «lo hoje de Fátima Mlrls

Muda hoje sen programma a transformista
Fátima Mlrls, cujo suecesso no llcpiihllcn é
elida vez maior. O espèctnculo consliiiá dns re-
prescntíieõcs: dn "Viuva Alegre", operetn;
"O espelho (piebrado", combinação de gestos; e
"1'iiris-Conccrlo", um acto variado.

O policiamento «lo Curiós Comes
Foi designado pelo inspector geral da finar-

da civil, ú requisição do Sr. Alberto Gorjào,
secretario da companhia tbcatral que actuai-
mente se eshlbc no Carlos Comes, para o ser-
vivo policial liilcrnn desse thenlro durante n
temporada, o fiscal da guarda civil Guimarães.
A requisição, feita por escriplo c nttcudidn,
foi justificada por ser o fiscal (iiiiniaráo-i in-
tiimliido desse policiamento desde os primei-
ros espcctaculos da companhia, correndo o
serviço sem o menor senão.

A "matinéc" infantil de amanliã, no Plienix
15' amanhã que o Thcntrn Pequeno rcalisa,

no Plienix, a sua segunda "matinéc" infantil.
Na primeira houve distribuição dc bonbons,
nesta serão distribuídos brinquedos á pett-
z.ida.

O especLicíilo vae ser interessantíssimo. A
peça escolhida é própria para creanças.

Além da "matinéc" infantil, o Thcatro Po-
queno dá amanhã uma "matinéc" ás •! horas
o á noite as suas duas sessões do costume.

A "Cusia Suüaniia", da VilaU
A "Casta Su/.anna" do hontem, no Palace-

Thealre, foi, como quasi todas ns outras <\uc o
llio já conhece, regularmente cantada e re-
prcscnlada. Dlfférentc, entretanto, de todas,
foi ella, no seguno neto, com n mudança dn
dueto — lição dc amor. ou cousa que. o valha,
por uma cançoneta, aliás bcllísslma e que Pina
Giona c Halo llcrtini cantaram a ponto de ser
bisada, isto é, com extraordinária graça e le-
veza. Os demais papeis da "Casta Suznnnn"
estiveram n cargo de Maria de Maria, Pompcu
e Cavcslri, da Torre.

Um festival a "Scnsaclon" " — O famoso "31"

A afortunada revista portugueza "O 31",
que conta entre Portugal e Urasil mnis de mil
representações, tendo na sua historia uma
divisão dc interpretes, renppárçeerá no Carlos
Gomes a 11 de novembro, coniplètâinerito re-
modelada com o sensacional quadro de costu-
mes brasileiros, tal qual foi ultimamente em
Lisboa, com enorme êxito, no Éden Thentro. A
montagem, seguindo as normas do empresário
Sr. Teixeira Marques, é nova c luxuosa, ha-
vendo ainda a enriquecer o novo desempenho
o nelor João Silva, feliz creador cm Portugal
do policial ".'(1", no seu inicio. Cnrlos Leal
mnntem-se na sua ercneão do endinbrndo
"buffo" "IV"; Ucrtlic Bnron fará n Sandn-
lia, o Formulo, Franceza o os Apaches; Medi-
na dc Souza cantará eom Mnry Sollcr o lindo
niinuctto dos "Pergaminhos"; Elisa Santos,
nos Cinco réis, Semente do Amor e Marqucza;
Tina Coelho, com todo o seu característico da
fadista, no Fado do 91, nn Aluíra Hufioiia c
Esturdia; Henrique Alves, .Tiíyme Silva, Ura-
vo. Moraes, Plácido, Costa, Margarida Velloso,
Celeste, A. Perry, Sarali Medeiros o, emfim,
todo o elenco emprestará grande brilho á nova
moldura da ecleberrinin revista "O .'II". Car-
los I.enl fará ainda uma conferência sobre o
"Fado e o boheinia cm Portugal", dissertando
sobre diversos casos «pie devem causar sçiisn-
ção. sendo a palestra entrecortada por canções,
fados e monólogos.

Deve subir á scena segunda-feira vindoil-
ra, no Plienix, um novo original nacional, o
'•vaudeville" em 3 actos,'de Gastão Tojeiro,
"Os alliados";

O aetor Alves dn Cunha, que se desligou
da companhia Lucilia Peres - Leopoldo Fróes,
Mie fazer uma fila pnra a Guanabara Film, ao
que nos consta.

Hèalisn-se amanhã, no Centro Gnllcgo,
um festivnl nrtistico organisado pelos amado-
res Manoel líibeiro e Álvaro Pinto.

Muito interessante, com lniTümeras gín-
vurns, o numero do "Theatro & Sport" dc
hoje, que nos chegou ás mãos, Na capa um
bom retrato do Slcl'1'1 Cslllng, a cstrclla «In
companhia ScognaiiilgUorCarnmba,

ICspectaciilos ]ínrii hoje : Municipal, "Le
Tribun"; Palace, "Addlo Gioviuezzn"; Phe-
nix, "Entre a cruz e a caldcirinha"; Recreio,

Mentira de mulher"; Carlos Gomes, "A; 11,
S. .losé, "O Pistolão"; Republica, Fa-

onAHC&niE
No matadouro «1» Bantá Crig
Abai Idos liojoi 0811 I0Z9S, IKM nuifioF, 2J

c.irncli-iis o >tu vllellns,
Manliaiiti-s: Caiidlilo 15, «h* Mello, r.i; r .

38 p.; Diii-IkIi k ('„, IM r.j A. Momlos & ('
Hft r,, 5 o, «• II v.i l.imn A filhos, ,'17 r„ l1]
p. «< 10 v.! Francisco V, íiouliirt, t)H r„ ,vj .,
e 15 V.i João 1'nni'iitii du Abreu, i:i i.; Q|{*
vclrii Inii/los & (',„ llll r„ Uti p. o || y,| ||a.
sliln Tnviiici, 11 r. c lá v,s C, dos lletnllili.
Ins, Vi im Porllíilui «"i C„ !1,1 v,\ Hilgnrd .jd
Aiovcdo, 'II i',j Vt P, Oiivciiíi it fi, ílò r i
Fcrnnnilus éi Miircniulcs, ü'.' p.j Aumislo \\
dn Mntl.i, í'.l i'. v 21 c; Alcxiiitilra V, SobrU
nho, 22 |M Sobreira .v C,, Ií r, ..¦ ü p,

Fornin rejeitadosI IH fl.l r,, II p, c j 1 lv
Foram vendidas Ul> l,l r, com 11,050 Llloí

c u 1.2 porcos.
Stocki Cãudlilii IJ, de Mello, illll r.; Durlsh

Si C„ IU; A. Mondo» & C„ 712; Lima ft jf|.
lhos, 243; Francisco V. Goulart, ¦lli; c ,|,,,
llotnlllilllis, 811; João 1'lluelitn «lc Aluiu', ,ii;
Oliveira Irmãos & C 2111; "Jlnsilin Tavaret
Mi: Piirtliiho él C, |i,it Kdgaril ile Azcvinlo'
ll&l Norbcrlo llorlz, 00; Auguslo M, dn \t„i'
in, ini; V, l'. Oliveira \. c„ juu, c Subuiii
& c, &:t. Total, :;.8i7.

Nu entreposto «Iu S. DIoro ,.'

le

O trem chegou ú horn.
Vendidos: &7'J ll.l r„ 310 1"-' p.. 2'J c

40 1,2 vitellos.
Os preços foram os seguintes: rc/es

ÇTIIO a £«<i(): porcas, de 18100 a 18200; car.
Iiclrofl. ii 2fOÜO; vitellos, do ílllio n 8000

»****** 

Dra. H. Aragão o A. IVIoses
(do Instituto do Manguinhos)

Exames de sangue, escarro, urina, vacolnas
etc. KUA DO ROSÁRIO N. 134, proíimo 4
Avenida. Tcl. 4480 N.

1B BI
MISSAS

Resam-sc amanhã :
D. Maria l.ucia do Rosário, as 0, nn egreja

de N. S. do Amparo, em Cnscadura; 11. i to.
rctitinn Rosa de Andrade Linin, ás 9, na egre»
ja de N. S. do Lorcto, cm Jncarépaguá; (a.
millo Fonseca Filho, ás 0, na enpclln do cerni-
lerlo de S. João llaptistn; D. Nocmia Pltta ile
l'íii'in Si.ulo, ús ü 1J2, nu mnlrix da Cnudelii-
ria; Bernardo Trancoso, As 9, na matriz, ds
Siinta Rita; Dr. João José Luiz Vinnun, ás lu^
un egreja dc S. Francisco dc Paula..

ENTERROS

lililiPPS
A devastação das

maltas
Escreve-nos o coronel Vieira Pisco:
"Sr. redactor da A NOITE — Peço-vos a

publicação dns seguintes linhns: Por moli-
vos diversos, dentre os quacs destncn-se o tic
minha incompetência, deixei de dar ás pou-
cns linhns que vos dirigi, acompanhando o
documento histórico sobre o magno proble-
ma da devastação das florestas de nossa ter-
ra, o verdadeiro sentido e o intuito que me
levou a trnçnl-ns e que foi tão somente trazer
a publico um documento dos tempos colo-
nines, e assim mostrar que, lia cerca dc du-
zentos annos, já se previa o grande mal: que
o illustrc Sr, Fausto Ferraz vem, com deno-
do e tenacidade, incitando os poderes publi-
cos n combater, procurando arrnncnl-us desse
deplorável indifferenlismo, ante um nssum-
pio de lão vital interesse para nossa pntria.

Aprecio c acompanho com verdadeiro iu te-
resse a ncção do operoso depulado Fausto
Ferraz, mesmo porque, lia annos passados,
exercendo embora incompetentemente, mas
com amor e boa vontade, o jornalismo, no
interior de Minas, muito combati o flagello,
contra as mattas virgens e capoeiras dn zona
da Mnttn, representado no fornecimento «le
lenha á 15. F. Leopoldina, flagello que ainda,
infelizmente, devasta aquella zona e (pie mui-
tissimo daiuno lhe tem causado e causará pa-
ra o futuro.

Agradecendo ao illnslre patrício ns gc.nll-
lezns a mim dispensadas c dadas estas expli-
cações, aqui declaro lamentar que as minhas
obscuridndc c condição dc mero íiincnionario
publico, iimeaça.lo de degolla, me privem de
eolloenr-me no lado de S. Ex., nessa nobre
campa nha, com S. Ex. "agir por todos os
meios] em bem do nosso futuro, mas ngir
com o cérebro e os braços" e ainda com 8.
Ex. exclamar: "acção, acção e ncção". Grato

Foram sepultados hoje:
No cemitério dc S. Francisco Xavier: João,

filho de Francisco Borges dn Silva, run Dr.
Rego Ilnrros u. 87; Maria Kdtiardn Soares
Senlirn, travessa. Bninbina n. 22; Maria Juse,
filha de Amnlia da Silva Xavier, run Viscon-
dc de Nietheroy, s|n.; Fortunato Lopes Perci-
ra, rua Haddock Lobo ri. 22; João Teixeira
Carvalho, rua 8 de Dezembro n. 4; Alberto
Porclimo dos Reis, ilha do Governador; J.t-
cinthn Chaves Freitas, Hospital dos Lázaros;
José Ignncio Alves, rua Snntn Luiza n. ,'lo;
Manoel Auguslo Pedreira, ladeira da Mndra
de Deus ri. 19; Isabel, filha de Antônio Fer-
rcira, rua dá Alegria n. nl; Francisca, filha
de Albino Rodrigues dc Souza, rua Jorge Ru.
dge n. 159; José Antônio da Silva, n\:i Pre-
sidento linrroso r, LIO; Maria, lilhn de Vir-
ginia dns Santos, rua Visconde «le Snpncnliyj
n. 22, casa VI; Leo, filho de Israel de Aguiar
Corrêa, run Conde de Bomfim n. 478; Alie.1,
lilhn de Henrique dos Símios, run da Con-
cordia n. 13; Custodio José de Azevedo, nu
Nnbor do Rego n. 173; Florisval, filho de ,1o-1
sé dn Silvn Ferreira, rua liarão de Cotcgipe
n. 182; José Figtieirn, Snntn Cnsa de Miscri-
córdiii; detenta Olga dc Souza, Casa de Dc-
tenção; mecânico naval de 1* classe Olivio
G6cs, Hospital Central dn Marinha,

—Nn cemitério dc S. João Baptista: Octa-
vio, filho de José Pestana de Aguinr, rua
Muiiiz Unrreto :i. 18; Domingos Pereira (lo-
mes, rua dns Palmeiras ri. 07; Aniírincltita
Ruymiinda, rua <los Inválidos ri. 138-A; Ma-
ria de Jesus Almeida, rua do Rinchiielo, Iil;
Arthur, filho de Alcxundre Plericlicnviez,
prnin do Flamengo ri. 14; Caio Gr.icclio da
Rezende, rua I). Mnnoel ri. Íi5; Gtiilhemiina,
filha de Luiz Bernardo Pinto, rua Auguslo
n. 45; Kugenio Gonçalves de Brito, Bencfi-
cciicia Portugueza.

—No cemitério do Carmo: José Antunes
da Silva Guimarães, travessa de S. Seba*.
tião n. õ9.

—Foi hoje trasladado pnra a cstnçno i\i
Rodeio o corpo do advogado José Ribeiro Nu-
nes Júnior, filho do coronel José Ribeira
Nunes.

O óbito occorrcii á rua Catumbr n. 20, rc-
sidencia dò tenente Antônio de Souza Filho,
de onde saiu o cortejo fúnebre pnra a esla-
ção Central dn 15. de F. Central dó Brasil,—Teve lognr hoje o enterro do Dr. Manoel
Buarque de Alnieidn, engenheiro civil,

O feretro saiu dn rua Almirante Tnmanil*
ré n. .18, para a necropole de S. João \hi
ptistn. O sopultamciitò foi feito cai cnrnels
ro perpetuo.—Serão inlniniados nmanliã:

No cemitério de. S. Francisco Xavier: Is.as-
ra de Souza Pereira, saindo o ataude ás 8 l!l
horas, da rua Garibnldi n, ãü, e Achilles, li-
lho de José Alves, saindo o pequeno esqílifí
ás 11 horas, da run Mnriz e. Bnrros n. Ml,—No cemitério de S. João Bnplisln: Ar-
lluir Paes Borges, saindo o corpo ás 10 lio-
ras, da Beneficência Portugueza.

¦ «B«H*- «- •**,
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Harttas Nalbelro 8CJJJMobiliaS a prestações
ALFÂNDEGA, Iil
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EXPOSIÇÃO
A' rua da Carioca, 67, acham-se fmíe

expostas lindas mobílias que a Casa Martins
vende a dinheiro e a prestai,ões, por pre»
ços sem competidores.
** "' » «aiteB»! ¦ —.

11 Oiornale dltalla"
Inlelnrá anilhado, 28 do corrente, a sua pu-

blienção nesta capital liiri novo órgão da co-
lonin italiana, "11 Giprnnle d'Italln", K' seu
dirèetor-proprietnrio o Sr. Affonso Gallotti,
antigo jornalista itnlinno 110 Brasil, que por
diversas vezes foi correspondente do "Fnnful-
la", de S. Pnulo, c director do jornal "11 Der-
snglierc", desta capilnl, até o mez de jiillm
passndo, época em que este jornal suspendeu
a sua publicação.

Fazem parle dn rednpção do "II Glornnlc
d'Itnlia" o publicista Sr. Nunzio Grcco e o
advogado Cnrlo Moliuari."II Giornnle dTtnlia", que publicará tnm-
bem artigos em portuguéz o em francez, te-
rá também a collnboração dos Drs, Fvarlsto
de Moraes, Pinto Lima o Alfredo Costa.

A reducção p administração do novo jornalestão já montadas nn rua da Carioca n. 1(1, 2"
andar,

1 «1 .1 » ****** —«.

Â desidia na Leopoldina
Railway

"Gunrnny, 18 de outubro de 191G — Srs. rc-
dnctoícs da A NOITE — Como um de vossos
nssignahles c mais assíduo leitor, venho pc-dir-Uics fazer sentir á direcloria da 15. de
F, Leopoldina, o desleixo que anda C1U sun
administração cá por fora u a elln pedir pro-
videncins. lia vinte e tantos dias requisitei nn
estação dn Cidade do Rio Novo uniu prancha
pnrn conduza* ú estação do Gunrnny umns mn-
chinns pnrn lavoura, o nn entanto esses niachl-
nisinos sc. acham expostos 110 tempo chuvoso,
apodrecendo e enferrujando tudo u n estradn
pouco apreço liga ft esses dnninos, por mnis
ipie se. reclame aos agentes, quy jinr sun vez
nicttidos lios botfies aiiuircllos nenhum valor
dãq nos prejudicado.*'., Agradecendo o interesse
que toinnr.antccipo o meu reconhecimento c ns-

, . , signo-rac. De VV. SS. amigo c criado -— Go-
pela attenção, o admirador — Vieira Pisco," J mes Ua Faria Alvim."

Prendas e donativos
A Associnção Protectora dos Pobres e Crcin-

çns,_ ngrndece as prendas e donativos pnra o
leilão, offerecidos: pelos propi-ietnrios dn Fn-
brica Iisporança do Urasil, 4 pulctoslnhos do'
lã; Café Papngaio, 5 kilos de café; Café (Ilu*
ho, 25 caixinhas de "bonbons"; Moinho il*
Ouro, 48 Intinhns e saquinhos com "bonbons";
Fabrica de Amêndoas da run S. Pedro, ;i(i cai-
xiiihns eom balas; Pão de Assucar, 12 stiqui*
iihos de chocolate, e egunlmcntc ús famílias
que tém rcmeltido donativos á sedo dn Assoi
einção pnra o mesmo fim.

O local para cffectunr o leilão de prendas.
nmnnhn, foi gcntilmenle cedido pelo Sr. Ven*
tura Bezerra da Silvo, 110 seu grande bar VisU
Alegre, montado com muito goslo no arrniM
da Penha, no largo, junto ao portão central.

—¦' ¦ «w» 

Dr. Almeida M. Lopes- ^
ções n partos. Consultas ás 0 tpj, á rua S. l.iiií,Consi|i'
íi.Mt). Telep, 2.25Ü Villa. Clinniiulus a qualquer bora.
_. 1 ****** ——-"
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Portugal na guerra
A empresa do Chie Paíais fez exhibir ^

de mnnhã, perante uunierosos convidados, nu
tre os quaes se. viam os representantes d:i i'1"'
baixada e do consulado de Portugal, membros
da Grande Conunissão Pro-Patria, dn Qmfíti
Portugueza «lu Cõiiimereio e Industria, fijiw*
lias dá nossa melhor sociedade e represeu»11'
les dn imprensa, a lohgii fila "Portugal n<
Guerra" que a partir de scgundn-felra, c Pu'
blico nli poderá npreciar. ,

A fita reproduz os exercidos dns 'r0P.a'ii
quarta divisão do Exercito, no total de ^dW
homens, renlis;uliis cm Tnncos c tanibf») s
grnndç pnvnda ile Montnlvo, na qual tninarani
parte não súrncnle nqucllas tropas, jnaSWJ*'
bem todos os corpos «lc serviços nitxlliares. u
exercícios dns tropas portuguezas foram nin',
to apreciados, principalmente os de cava»*
e iiifanlhria, . ..

Fste "film.", nnico tirado com nntoriMP?
dns mitorldndes militares, foi coiisidcraao o*
flclnl pelo Ministério da Queria d* li"1"
Sul. _

¦ ******

TRINO ERN. ESTO, SOUZA,
jinlfi

I

Dyspejiiia. Mas dlgaslüi
„iipi'lciicia, onxnqucca
itncõos. Figa.lo. Inlcsti»»-

fiepusilo—Priineire m H*W •*
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SEGUNDA-FEIRA - DEPOISJDE AMANHÃ
Um prograntma elo enchentes—Pathé Fréres,

Fox-f .Um Corpoo-ation
Pelo processo unico e inimitável tio
l'.u!)ccolor, a grrimlc marca frunçczn
vos brlhtla com uma visão cm ires
ncios inteiramente coloridos, ciiipre-
Mando ás luinnccs c ás tonalidades
da própria nauiicnt a delicadeza e
poesia dc mu assumpto novo, terno,
amoiosp, Innguidò e soberbo, em-
balado pelo baloiçar dc 11:11 corpo
flcxivel c de contornos divinos dn
rainha dn Dança, da eliuila dc Ter-
psychòrc, da bell.t entre as bellas

NAPIERKOWSKA
Que com a maestria dc sua ntte
dirige neste bello trabalho o mais
gracioso quão suave «Menüct» com-
posto de vinte pares elegantemente
trajados condizendo com a época

A Fox-íi.n** Í/Cíípjjoso.-jííü.s. a fabrica fumada c dl moda, vos trará o
'espirito empolgado durante uma hora, seguindo ns peripécias emocionantes
dc uma obra prima da Cinematographia ultra-moderna, dc sua serie única c

que tanto tem agradado, dos grandes espectnculos theatraes

ISacrfflcio de ama esposa
i'i _ •*•. -'

\
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Assumpto intellccto pnra uma platóa cuita tal a do PATHE'

OS-WJ ________

Descmpc^S.o por* um conjunção ais aeis «íetefo-ptdades
tia FííX e tos aí. oonlhiecitdlas cio n-osso mts-ndo
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Uma importante circular ás
legações argentinas

IlUENOS AIRES, 21 (A. A.) — O Dr. Car-
los liceu, ministro das Relações Exteriores,
dirigiu uma circular n todas ns legações da
llcptlblca Argentina, iembrando-llics que devem
abster-se do externar publicamente, por cs-
cripto ou verbalmente, opiniões sobro qual-
quer espécie de declarações ou doutrinas ju-
ridicas, ainda mesmo (|iie sejam feitas com o
enrneter de estudos sobre essas quejilôci-.. A
mesma circular refere-se lambem ns licenças
concedidos, rèstringindo-as.

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vende-se num coni magníficas arvores Irtililcras,
vacens leiteiras, aves ile rara, etc. Tintar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Saoliet n. iO.

moat— i-

Os ladrões nos subúrbios
A' policio do 23" districto queixou-se boje

o Sr. líenieio Alves dos Suntos, residente ú
rua Dr. I.onrenço .lunior, nn estação de An-
cliieln. de que o.s ladrões, por meio de arroni-
huincnto, peneiraram cm sua residência, Je-
vando cerca de õüüíi em jóias.

O novo ministro lírugúáyo
na Allemanha

MONTEVIDÉU 2! (A. A.) — Foi nomeado
ministro do Uruguay nn Allemnnlin o Dr.
Bcnjamin Fcrnnnilez Mcdinn, que nccupnvn o
cargo de sub-secrelario das Relações l'\tc-
riores.

NÉÜRAStHÈNtA ,
Esterilidade e fraqueza geral \Cura certa, nidicnl e rmuilii — ("linicn eleetro-nie- |

dica tís|ieeliil du IU! CAHTANO JOVINlí
Da- '.I ns II eilii.s ip% 5

I.AIIC0 DA CAIUOCA 10, sclirndo

Foi reeleito o presícíeníe da
C. C. Argentino-Brasileira

> BUENOS AIRES, 21 (A. A.) — A Câmara
õe Commercio Argcnlino-Brnsilcira reelegeu o
Sr. .loão Mignaqtiy paru o cargo dc seu prc-
sldenle.

-«-—«aoe»-

Drs.Leai juniorè Leai ÍNeto
especialistas "in diiençns ilos olhos, ouvlttoi
narb. e garganta. Consultas de 1 ás 5 — A*
sembléa n. fiO.
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Um grande ro-
inance de amor,
vivido na sereni-
dade dos campos,
editado peia gi-
gantesca fabrica
americana Fox-
film Corporation

liil M
¦ü

EM CINCO ENCANTADORAS PARTES
0 98

Peça inédita de grandes maravilhas, onde se reúnem em
doce harmonia a atfeição,a ingenuidade, a paixão e a majestade

poética da natureza exuberante
mm

Uma hora de sonhos  Sessenta minutos de
devaneios!...

<B È-PÜ
O Sr. Eduardo da Silva Tavares, escriplura-

riu do Lloyd Brasileiro, residente ã rua Del-
phina n. 4li, na Tijuca, queixou-se hontem ú
policia do 17° districto dr que tendo recebido
de TanguA, Eslado do Rio, um pequeno de
nome Antenor, de côr parda e nove nniios,
esle fugira de sua residência, indo para lo-
gar ignorado. Antenor, quando fugiu, acha-
va-se descalço e trajava calça e dolinuu de
brlm.

O chanceller uruguayo visir
tara o Rio em novembro

*\10XT1*V1DI"'0, 21 (A. A..)' — O Dr. Ral-
llia/.ar llrum, ministro das Relações Exlcrió-
res, partirá para o Rio de Janeiro nos primei-
ros dias do próximo mez ile novembro, afim
tle retribuir a visita do Dr. Lauro Muller o
assistir ás festas do anui versa rio da proeln-
inação da Republica. Acompanhará o Dr.
IJnlthaznr Briim o introdiictor do corpo diplo-
ínatico, Dr. l-erniiü Veregui-

8PQRTS
Oorridas

A» de amanha nn Joclièy-Club
iiiflicnvflb» (lii ,\ NOÍTR pura ai corridas de

umiiiiliA, uo Jooliey-Clulii
Tilniiiplio — l).viinmlle
MnJoílIo — MF-ffl rinrvnee
llelle Aligevliie — Itn.viil Scnlcn
Monto Cíirlsto -- Ooytncnx
Mãrvóllous - • 1'cgnso'•'lilnlgn - ¦ llnller.v
KWOItlTO - IIIIU1AH
tiniui)' — Cuincllii
AZAHKS - • Uscòiieln. Rsnniinrtor, Plrquc,

Patrono, (luitlo Spniio, Muni Uluiu', IIYOliA,
e Siininrlliiiio,

O programniB do Joclioy-Club
Chnmnmos u attcncflo dos nossos lollores

pnrn o liitorosinnlo progrummn dns corridas
ile iininnlul, nn .loelíey-CInli, que publicamos
em otitio logar.

FootbalB
OS MATCIIIÍS DR AMANÍIA

h, M, S. A.
1» DIVISÃO

FltiiiilnenHu \ l'lamongo
lísle í u brilhei!'*) ninleli ilclcrniliindo pela

Inbclln destn dlvlsflu, u rcnllsur-so na espaço-
sn e cuuiiiiodu praça dc sports da rua tina-
nabiira,

O resultado desle encontro, no primeiro
(urnn, foi um frneusso pnrn n equipe lijeo-
lor, que su viu dominada a derrotada, mas
cm condições ospecinlissimas, dorroth esln
dovldn cm grnndo parte pcln má Impressão c
pelo (lesaiiinio quo sc apossou dos flmnliicn-
ses, Cnm isso mio queremos desmerecer cm
nada a Icgiliinil victoria dos flamengos.

Antes queremos nceeiiliinr o valor dc nm-
lios os uiitiigoulstiis dc nmntihii, quando não
concorre uma dessas forças estranhas que
abatem o li lll mo dos mais destemidos, sem
que sc possa explicar como.

Ainanhn, esses adversários, tom n cspcrlcn-
ela dos mntebes anteriores, com o preparo
que tini, decerto proporcionoi'Ao luln mais
nprccluvcl que n pnssndn,. niirn guiulio <\i\
eiiormo niullldüo que os apreciará durante o
jogo,

li' possivel que nesle jogo o cxccllcillc ccn-
ter do Pltimlnciisc, II. Welfarc, faça a sua"rentríc", dirigindo n linha tricolor,

S. Chrlstnvão x Ilolnfiii-i)
N'a mesma divisão lia nutro encontro não

menos interessante que o acima, nem menos
forle e prnméltedor.

li' sabido que o club da camisa branca, que
não Irciiavíi sinão de qiuindo em quando, já
vae cuidando, pela experiência que lem feito,
dos seus ensaios, tanto que nté já tem um
cntrnlncitr pnra os seus teams. Portanto, nfio
será de ndinirnr que se vejam nmaiihã a cobe-
são c n hiirmoniii nas suas equipes.

Da mesma forma o llotnfogo voltou quasi
á sua disciplina nntigu e vae !remindo com
regularidade. Accrcscc qnc n suu linlin de for-
wnrds gniihou um novo elemento, niitigo
footbnllcr, que estreará amaiiliii.

O jogo será na praça de sports da rua Fi-
gueira dc Mello,

2* DIVISÃO
Hlangueira x Carioca

No campo do Aiiilnraliy realisnr-sc-A este
enei.nl ro.

Ambos os adversários eslão liem colloeados
na tnbelln, com um numero de pontos quasicgual. Ii a luta di- nniniiliã, em vlsln disso,
será de grande interesse para n 2" divisão e.
conforme o resultado, còllocará o Villa Isn-
bel em condições ile não ninis perder este
campeonato,

Cattctc x Palmeira
Eis oulro encontro bastante interessante.

Sem prclcnçííos, talvez, no primeiro lo^ar lio
torneio, são no entretanto fortes adversários,
Do forma que os encontros entre, as suas
equipes I ransformam-su sempre cm brilhim-
tes pelejas, como promelle o de amanhã.

O local do encontro é o campo do Carioca,
na Gávea.

fl" DIVISÃO
Vascoi da Gama x learaliy

E' esle o unico niatch indicado na labclla
desla divisão, cujo local de rcalisação será o
campo do Bolãfogo.

li' o unico dn tnbelln, mus promettedor do
bons resultados.

Campeonato dos. terceiros teams
Dous jogos se iinniineinin pnrn amanhã cm

disputa deste campeonato, que são:
Flamengo x America — No campo da rua

Paysiindu', e
Carioca x Paladino — No cnmpo da cslra-

du de I). Castorina, na Gávea,
Ambos ás 8 \.2 horns.

Campeonato infantil
Também dous encontros teremos amanhã

cm disputa deste torneio:
America x Flamengo —• No cnmpo da rua

Campos Sallcs, o
Fluminense x Botafogo — No campo dnrua Guanabara,

!*•' team do Villa Isabel s "Tcam Azul", do
S. Clirislovão

Pnrn o jogo que se deve renlisnr amanhã,entre os dous teams acima, o cnptnin do V,Isabel pede por nosso intermédio o Compare-
cimento dos seguintes jogadores, ás 8 112horas, nn cnmpo do Jardim Zoológico:

Antònico, Frócs, Liicinno, Attiln, Guará,Nicolúo, Falcão, Perrenoul, Etosim, Ferro,Wnldemnr. Reservas: Djnlina e Pnelin.
The Bangu' A. C. x Villa Isabel F. C.

Prcpnrando-se pnra o próximo malch, cn-contrnm-se amanhã em mntch-lraiiiing ns
primeiros teams dos clubs acima. O cnptniiido V, Isnbel escalou o seguinte team, que dc-verá embarcar nn estação do li. Novo paraa estação de ílmigii':

Heitor, Flores, Rocco, Amaral, Villnln Ca-burc, Roque, Trompowsky, Tavares, li, Morei-rn, Mnx.
Reservas: Moacyr, Oscar e Brandão.

CAMPEONATO DA LIGA MUNÍCPAL
Lisboa-Rio x Sport-Jlio CÍub

Eiiconlrnni-sc amanhã no campo do pri-meiro, á run General Silva 'folies, as equipesdestes dous clubs cm malch dc campeonato.captain do Lisboa pede o conipnrccimenlo'
dos seguintes jogadores: ,T. Santos, .Tncinlhò,lircolino, Mnnceo, Lopes I, Mnnoln, Armando,
M. l.ima, Mcriras, Augusto, Orlando, Antônio,
G. Machado, O. Soares, Snbino, Lopes II, !•Almeidn, Zizilo, Cyrillo, Moreno, Kioln,' Pinlieiro, II. Almeidn, Zczé, Negrito, lidnnrd.)..losé, Fernandes, Abilio, Rogério, Reis, Gas-lão, Adindo, Caldeira, Luzitnno, Mnndihlió,Mnliigule, Adriano, ibseu c lodns ns reserva;.

Campo Alegre F. C. x S. C. Caleiio
A convite do S. C. Gnlcão o Cnmpo Alegre

disputará domingo, no ficld dnqtiellc club, si-In ú praia do Galeão (ilha do Governador),
um mnlch entre os seus 1" e 2" lenms. O cá-
pilão do Cnmpo Alegre pede aos teams e rc-servas abaixo escalados estarem no eúesPbnroux ás 12 horas, afim dc seguir em lnii-cha, para áquella ilha,

Io tenm: Sczenem, Chico, Bhrròsoi Hnrl-heito, Enrico, Fernando I, Barros Alceu An-cínico liwnldo, Gnrcin. '
2" team: Eduardo, Cid, .Tnyinê V, GuerraFernando II. Armando, Santos, Sadoclc, Auto-nio, Paulo, Rubem.
Reservas: Moraes, Nelson, Madruga Dc-dier, FlorianoJ Bclmiro. '

CYCLE-CLUB
lim training do loolball

Desle club pedem, por nosso inlermedio ocompnrceinienlo (los seus sócios, apreciado-
res do foolbnll, nn sede social, ás fi 1|2 horns
de amanhã, para tomarem parte no primeiroIre no deste ramo de sport, que se realisará
na praia do Russel).

Correm animadíssimos os Ircnos para ns
grandes corridas de bieyclctas de 12 du nó-vembro, cm que serão disputados quatrograndes prêmios, medalhas dc ouro prata ebronze, '

JOSIi' JUSTO.
« *{**—-+—

V. 11. COLF.MAN participa a seus illuslres
clientes qno mudou o seu gabinete dentário
do prédio n. IDO i\:\ run da Assembléa para o
de Ri iüi, ua mesma rui.
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• PiiHinii linnleni n dnln linlotleln dn iíhuh.
Sm, I). Tliercxn Aiiulmi' de Oliveira, espiiMi
ib> Sr, gi-n-iitl Ol.vmpiii Ajobftl' de Oliveira,
iiiimniiiulniilc du Itiignilu Polícliil, a IrinS ilu
Dr, ilorgo .Inbim, du MiiiKteilo dn Kslcrlor.

—l'nspin nnnos hojçi
Os Srs, |)c. Kiiiinrdo Sliulnrl ilopnlndo fe-

ilcrnl: cnnllnn Scrnpliliu üoiiçiilvoi Noguelrn,
Dr. Dulplic 1'llillOlro .Mucliiiilo, Dr. .losé Anui-
Us Niigiiclm, cnpilAn ürnnnl da Carvalho, Dr.
•Inyirio So.ircs do Souxn (Insiro, o Joven Os.
wiildn do Nlome.voi' Llsbon, uliiiiiiui du Colle*
Ilio .Mn.lii- e filho do mpltui) de (>llgcilblirli*.
Dr. Antônio Miguel Hurbosn Lisboa,

'- 1'níom nnnos nninnlifl:
Os Srs. bnrllo do MIracema, Dr. MarrnB f_.

Miliinill, Dr. IMnclii Coimbra,— rn» iiiuiii:! nmnnlifl o Sr. Oclnvln Gorai*
du Vieira, oscrevonlo Jiirnincnlndo dn l» Vum,
uni., por esso iiuilivo recebeu já hoje, do semi
ninlgoi dn cnrlorlo em que Irabnlhii, uuin :.i-
gnlllcutlvii iiiiiiilfcslnçflo dc npreço o cs ti mu.]
CASAMENTOS

Mandado tirar pelo Ministério da Guerra
Este film patriótico, anciosamente esperado, tem a

rubrica das altas autoridades
que autorisaram a sua exhibição, provando a sua

authenticidade,
Sendo assim, portanto, o unico documento official
das grandes manobras de TANGOS e grande parada

militar em MONTALVO

Maldito fooíbaiií
Recebemos a seguinte c interessante cnrln :"Illmo. Sr. redactor. — "1'ootbnll'' '. Ah!

meu curo. que loucura, que prngn I Não tem
filhos ? I)è graças :i Deus. Tem-11'os? Não os
niettn cm clubs de "football". IV manhã ã
noite, não sc ouve oulra cousa cm casn (islo
desde as -1 horas dn madrugada), é bola, é"Icnm", ê "referee", ú "gonl-kceper", o din-
bn ! t'm inferno 1 Oue praga ! li nada escapa
São meias nova:, sncrificndns pnrn bolas, loa-
lhas, camisas, laranjas, limões, tudo, lujo ser-
vc; os mesmos "esfregões" da eosinhn não
escapam. Maldito "foolbnll".

li os médicos !... li' Ijom por ilu, r m.ío
por nqiiillo ! Apcgam-sc a esla opinião os laes
jieqnenos c tome lá bola, de manhã á noite !
Oue praga, não pensam noutra cousa : c bola,
bola, bola. Maldito "foolball" ! — '/.."

0 roubo âe i©s m
SeiOBurè

O giiard.i-nocliirno do Sumaré, Carlos Au-
guslo dn Cosia, 11, '22, pede-nns pnra declarar
flue a prisão dos ladrões dc fios ile cobro d 1
Companhia de Bondes lidifiendora, ciso do
qiKil nos occupáinos ha dias, foi por elle ef-
feetlindíi.

Os taes supplentes
As moiflifi©ações

0 Dr. Osório de Almeidn, 2" delegado au>ci-
liar, já tem qtinsl conehiidii a lista dos sup-
pientes, que serão excluídos do quadro c u
qual por estes áias será levada á a|)provaçno
do chefe de policia, líssn lista (iltlnge muitos
desses moços bonitos que se cxhibcm ecn.iidii-
lOsnmcntc por toda parle, ostentando nn In-
pclla a estrclla policial. 15', porím, o resulta-
do de uma synilicnuci.i rigorosisnlma, a que
atjuclln niitòriihiilc procedeu cm bon boca.

líssc mesmo intiiicrilo fnrii voltar ú liibclln
dos serviços nos llicntros o supplenlc I) dmiro
Moura IUbeiro, fiincciunarin ila policia que
tem já uma bon bugngem de serviços prestados
á administração actiinl, que foi suspenso por
nccusnçôes improcedentes, segundo eslá npu-
rudo.

O Dr. Osório dc Almeida fará presl.nr ser-
viçns á policin, tanto nos theatrns como nos
ilislriclos, us supplentes que nlé hoje. por mo-
tivd qiic se não justifica, não forani ainda cs-
calados paru nquclles serviços, enmn os Srs.
lloracio liamos, .Macedo .lunior, Klaviò Ila-
mos, Álvaro Campista, Mourão dn Viille, Pau-
lo Mottn, 1'r'nncisro de Paula Sunlingo, major,
Urtrbüsíi Goiicalves c outros.

Coiilrnlou cosiimonlo o Sr, Olympio da SIU
va domes, soeio du flrmn 1I11 nossa praça Silva
(iiuiies A c., com Mlle, Aurora lllttoncourl,
lillia dw viuva uliiin SIiiiíik Miltciicimrt.¦0 Sr. Morlo Pojipe, offlcliil do Mlnlsle-
rio dn Agricultura, o •.•ua Kxmu. esposa, don.i
Nalr Snvbi Poppo, festejaram lionlom, o pri.utclro niiiilversnrlo dc sou feliz consórcio, rcu-
nindu, n.1 liillmldndo, cm suu residência, A
poilc, pessons da sun fiimlllii o do relnções
du caiai, que recebeu mnilos telegrammas e
cartões de follcIluçOcs.
H-STAS

rtcnllsn-sc nmnnhü, ús 13 horns, no campo rt»
Ilio Crlckcl, em Icarahy, NMclhcroy, si o lem-
po pcrmiltir. 11 festa sportlva orgnulsoiln peloAldridge College, do qual são ilirertores »»
Sfs. A. I.. Aldildge c W. \„ Aldridge.

0 Sr. Dr. Nilo Pcçunlui, prcsidenlo do 15s-
Indo do Mio, n> dstirá ii festn.—Passo ainaniul a data nalallcla do profes.sor do Collegio Hnpiistn, Sr. Maurício Coelho
Comes de Lacerda, filho dn capitalista coronel
IgllliClo Oeillll de Lacerda.

Por este niiilivo o coronel Lacerda abrirá os
seus salões, na sim vivendo dn ilhn de Paquctú,
onde receberá ns pessons dc suu nniisnde.

Será servido um banquete c, ú noite, havcrA
concerto, nollo tcnnnndo pnrle pessons dn fn-
milln do eoronnl l.nccrdn, entre ns quaes •>
Sr, l.niz Coelho Gomes dc Lacerda, irmão dn
Riinivcrsnrianle, que cnutnni uma nria du Tos-
ca, acompanhado por sim líxmn. i;si)osa, dona
IMhcr li. Bragn dc Lacerda.

lindo o concerto, os convidados terno ú sua
dl: posição urnn barca da Cntlturcirn, que os
conduzira n esta capital, a qunl foi especial-
mente fretada pelo coronel l.nccrdn pnra essn
lim.
ItECEPÇõES

O nosso estimado companheiro Alcides SU.
vn, rcdnclor-secretnrio desln folhn, teve bon-
lem, o seu lnr 0111 festn pcln dnln nntnlicin do
sun 1'xm.i. esposa I). Maria Itiln de (insiro
Silva. A' noilc. o casal nnnivcrsncinntc rece-
beu ns pessoas dc suas relações, em sun resi-
delicia. Fez-so boa musica c á Sra. Alcides
Silva foram enviados muitos telegraiYimns •
cartões de felicitações.
FESTIVAL

ikfiftlllM IfOiffe
^?í> w.

Drama de sui*-
prehendente

technica litera-
ria e

meticulo.saana-
lyse de uma
parte mal sã

da
vida real
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Quatro actos
vigorosos em

que

Eitta kclieiio
ii_ir!iaras:_j-*sxug:^-« _

A famosa actriz
da

Irmã Ceei!ia
confirma a sua

fama !
íEGI_JI^I3A.-JzrE]lIF_A.

D'_0,:
O talento da mulher ao serviço do ódio!

Mise-en-scene de surprelienclente Iiinto !

No mesmo programma será exhibiclp

MIRAGEM DO OURO
_5í*aií..a vioSesífo ef*ra 4s»es ac.tos, éara cisjo finaB s© wepá Mim
desastre ç-ers.àdéii*o úe tSú.as Bècpmbiôwá.s cjue as desuse-

E.:íiÇi26irii f^agopiasaK-íííBaàe

Para complemento condigno dessas exhibições -d'arte serão dados
em uma comedia de scenas impagáveis, de uma

caixa de theatro c„ J

Barcelona
Panorama artístico e saudoso d.i heróica cidade hespanhola. UM MIMO EM

FILM NATURAL
«-__

Sf 2a-FEIRA descfipção dos dous monumentaes trabalhos•** no «Jornal do Commercio», edição da manha, e
RECLAEVS^E 03 fqlhetos descriptivos, illustrados, no guichet da Empresa^ queos remetierá pelo Correio, mediante "jiroo para porteAO

PAKI8IEK8

Pelas amto
9

Associaçno Grapliica do Rio dc Janeiro
Communicnm-nps:
"Convida-se a classe em geral a comparecer

nmnnliíi, ns 12 horns, nn séiic social, ufim de
assistir á inauguração do seu pavillião e ii
sessão solenuie r|ne se realisará em homena-
gem no seu primeiro nnnivcrsario. Abrllhan-
liirii o festival a banda du Centro .Musie.il de
Ramos.''

«Medicações symptomaticas»
Acabamos ile receber da casa edilora Fran-

ceseo Vallardi uni cxccllcntc livro, "Mcdicn-
fiQes symptomaticas" (l e 11 volumes), porGilbcrt e Cnrnot.

Trata dns moléstias nervosas.-íiienlues, cuia-
iicas, respiratórias e genlio-uriiinrjas;
**"" ' *' o —(MUS**** * ' "" *****  ¦

CERVEJA PARK EIER
Aiiiilv-iiiln no Laboratório Nncinnnl ile Annlyses sob n

n. '!7:!fi em 9 ile setembro ile lOIp, Hccomincnilniln |n:los
jiieiliens As pessi ns iiilciniças e especinlniento ns íe-
nboras. ICnoüiiIra-so ii venda em tniliis nsensns ilo pri-meirn nrdom. Deposito :'i praça'lirnilnntes li. Í7. Tcnii.
ii, 008 Ceii**"til — '. Ferreira & Cia.— Ilio ile Janeiro,

!•*' amanliã que se rcalisn no Club Recrèfitl-
vo l.nsilnilo n Ia reprcsentneno du peça pátria-
ticii e mililnr "Alma llerbica", do cscriptnc
Anlonio Draga, havendo em seguida discursos,
poesins c um grande baile, com o concurso do
nrchcslrn e de uniu banda dc musica da Uri-
gndn Policial.
CONFERÊNCIAS

Na sede da Associação Commcrcinl tle Ni-
cllieroy, faz boje, ns *_!> horns. uiiin conféren.
ciíi sobre o thcina: "Fnmilin, F.scoln c Pátria",
o nosso collcgn de imprenso Sr. .1. Deínoriics,
seçrclnrio dn Liga Fluminense conlra o Anal-
phnhclismò;- Aniniiliãj-ás 1f> horns, o Rev. II. F. Bál-
loy; do. Inslilulo ('eiiirnl do l'ovo, fnrii. lia
Associação Clirislii dc Moços, uma conferência,
lendo por llicinn: "Que é o Gliristiiinismo?".

• A-CiitriidiV é franca. »
PELOS CLUBS

A florcsccnlç c.s.tnção de. Olaria, dos siibnr.
bios da Ustradh tíc Forró Leopoldinn, cujo des-
envolvi mento ú fncil dc se notar pelo cresci-
do numero dc suns edificações, rpinsl todns de
goslo, acaba dc. ver a iiislnllnção de iníin_ so-
ciedade recreativa com n denominação de Kilen
Club, sendo sua dirccloriu composta dos Srs.
A. Ferrniiiolo, presidente; cnpilno Vicente
Amorim, 1" secretario; Anlonio Augusto Ho.
seira, 2" sccrclnrln; llonorio líeléin, thcsòn*
reirp, c José dn Silva e Souzn, procurndor.

O C.lul), cujn inauguração officinl ainda não
sc renlisou, j:i temi cm seus salões dous l)i-
ihares funccionnndo c pretende, dc accordo
com or, seus estatutos, fundar uniu bibliollie-
cn pnrn uso de seus associados. Os seus sn-
lõcs eslão á disposição do commercio e dns
diverns outras classes da sociedade local, (pie
:ili se queira reunir pnrn tratar dc seus inte-
iesr.es ou de quclquar ussilinpto que digll res.
peilo no bem publico.
LUTO

I*oi scpullado no cemitério de. Irn.iú o Sr.
Pulilio Fcrcirii Gonçalves, empregado da ad-
ministração do mesmo cemitério,

—Sepiillou-se hontem, no cemitério do São
João Baptisla, n Iíxma'. Sra. D. Maria dn 01o-
ria Mnchndo Lisboa, veneranda progenilora do
Dr. Arrojado I.isbon, director da Central do
Brasil.

O enterro que sniu da residência do Dr. Ar-
rojado -á praia dc Botafogo ir. 420, teve um
graíidc ncompanlianienlo, lendo sc feilo re-
prescnlar o Sr. presidente (In Republica, ns
casos civil e mililnr, ministros do Estado, se-
iiíldores c deputados;

Todas as divisões da Estrada.^comparece-
nini, representadas por commissões. Muitas
coroas foram depositadas sobre o feretro.

. CuradaTUBBüCIl 1.0-Di*. Dantas ile Queiroz ^'" pBlo P„climn.
lliorax n outros me.llioilos moilcrnos de Irnlnmonto. Con-
siillnsilns 8 ús II du miilili.i. Una üruguiiyana, h. V,'

...ii. i iiea~~*" " <*

Consuiíorio Medico
(Só se responde a cartas nssignodas com

inieines.)
M. A. R. T. 0. — A creança nasceu sS

porque a infecçno materna deu-se em estado
de gravidez adeaiitada. Deve. evitar, agora, o.
aleitamento materno,

A, i{. — xüo í caso para sc tratar sem
exame. _

P. Ii. T. R. 0. N. I. T,. L. A. — AlcatrnO
puro, ncido pyrogollico, ãn 1 gc; oxydo nnin-
íello de mercúrio, resorcinn, ãã 0,50; vaseli-
na nmat;clln, 50 gr. Usal-o do mesma maneira
cemo usnvn o oulro.

T. A. ¦— Pnra evilnr a vol Ia desse symplo-
ma o scnbor tome por algumas semanas (2—It)
vinte goltns Ires vezes por dia do seguinte re-
medio : cxtraclo fluido de hydrnstis cnnudeii-
sis, linlurn dc álcool, ãã 20 gr.; codelua, ü,t(l.|

I. T. K. — Não ha dc que.
S. M. TJ. — Esses regimens devem variar

com o physico c o Icinpernmenlo de citda pes*
son. Não sc pode indicar sem exame.

.1. O. S. E'. — Injecções de sublimado cor-
rosivo na veia, diárias. Em numero dc trinta, j
Lavar n boecu e gnrgarcjar seis vezes por dia
fno ícvniilnr-sc, uo deitar-se, antes e depois
do cada refeição), com : chlornlo de potássio,
õ gr.; mel rosado, 30 gr.; decoclo de quina.'
500 gr.

F. P, II. Y. —Não entendemos a sua letra.
1". L. O. R. 15. S. (M. A. Y.) — Proliibic

o café. Xarope iiido-lnunico, lncticinios em
geral c ovos. Tudo isso com a devida cautelii.;

O. P. 1. O. — Cigarros de tussillagem ti-
ram-lbc o vicio, dnndo-lhe no mesmo tempo c.
ilttisão de estar fumando charutos dc Havana
c, entretanto, fuma apenas unia berra peito-
rnl, nlé bon pnrn a tosse (tussis—agos, :ifu-,
geutnilor da tosse. 11

C. H. — Quina La Rpcbc, cmulsione di
Scoll. una serie de inisioni di arsèníhto di fer-
rn soliihile (Zanibrllclti). Impacchi frcddi alln.
nsatllna sul 1'addóme (tre, quãttrõ, durante,
120 niiiiuli).

P. O. —¦ Não se pode dar uma indicação)
sem exame.

A. C. H. — Idem.
Dr. NI COLA U CIANCIO.) .
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'jlm^JapfeMM-*.
»*áW liMill----'g-l-*W'-Íg^^

UtRlSllmm
i Companhia da Letorlai Naelonaia

do Iraall

l.xtrarcúi^ pnhlic.iH, .»-.«.1 • n risn.ll»
. iaçSo do dovorno rcrioraV rti ü l|3 n'*»* niilihiirin* íi.< :i liorns; A rim

Vliconde do linliorahy n, 4&

Depoli da amanliú
333— 32'

lEioboo
Por 1SC0O, em men»

Tíiva-ieira, 21 do corrente
340 -- 20'

lOIOi
l'or JÇ600, em meios

Os iicdiilos (lc bilhete; «In inle-
jrinr devem SCI' iii-oiupiinliiidns de
pinis liiin rí-irs pura o poria do dor-
jei.bo dlrljíido.s nos oitentas (ternas
Nnznrelli & C, run dn Ouvidor
>t. Jí, cnisn 11. 817. Tolo». LUS»
YiiL. o nu e-asii F. (luiiiiiiii.es, Uo-
t.ario, 71, cscjuilia do liceu dus (lan-
colina, c-iiixi. «iu Correio 11. 1.1)73.

I A CULTUIM PHYSICA
Ityof, Hitrns Cn.rir.cllo

Querei, m
l.llli.l 1. 811»
dl...'.'
...terei» po<«

MUI' 11 V..MU
I1111IÒ dflipn»
vi.li ido .* cor-
rlgir ..«vm>
sn« dofelloi
pl.v»|.-.n V

Mnliiculn...
v.i» nninulns
ii... 1.1.1.1 .le
Culliu.i Pliv-
»l»n, A run

, jlnriío d.-1'.-
í di.il.), !IÜ, nu

otcrrol po»»'ill.l.. os up-
nrollioi .!..

Vl.ll.iis|il'.'l
il(i'mnirlo,qiio
(.111.11.110$ o

líSOnn.enm peito» ila I nuM klos.adi ennonlii.ron lamliem Inliollni paracvmiinsllca surctin üvi.-k.íh paru nxorrl»
.'ioi, com pe.pit.iio. ptou», a 2$ o loloi
oi tnotu |i/irn 11 vo*«a rullnr.i phy.«i.-a. nomcllorii-M puro o intoilov me-
diiuilo valo poitnl N.io oifjlipçnoi .In
conservação dn voiw sautlc, deixando dc
cjcrovor Inuncilinlflnicnlo, poilimlo os pro-spectos ou informações elrcipilnitciadas,

NAo io nccclta importância cm seilo*
O Cenlro dispõe lambem do pubiim-io para innssngims, Atlonda n cliamn»

dos a domicilio, Tel. .1.1'.-.

*•«

[.001_ lio
,7il_SÍ""* '"'la du appelilo, encor-, «r»»-»? 

giinnionlos gangiionnrios,ra-chitismo, anemia, impotência, etc.
Curam-se .-uin 1. us» du

g== OPOL
Milhares de curas.
Dup.. P.rap Cid Hospicio, 0.
Granado, 1° de Março, 11.'Micoiloro Abreu, Voluntários dn

P.ilria, 'Ji'..
¦¦——¦— 3

— CASA ELITE —
Agencia de loterias

Commissões e descontos
togamenlos dos prêmios no mesmo dia
ftUA VISCONDE DE INHAÚMA, 3C

Rio de Janeiro
m -CAKSPESTRE-
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
imanhiiao almoço :

Mnyonnaisc do garoupa.
Lingua elo Rio Grande.
Sarrabulho á portugueza.

4o jantar :
Leitão a brasileira.
Frango com arroz ao mo-

Ilio pardo.
Creme d'aspargos.
Todos os dias ostras cruas,

canja epapàs.
Boas peixadas.
Jiacalboadas.
Camarões torrados.
Sardinhas nas brasas.

Preços dc costume

|_P_ t"<* ^Jw» .
__á'^k 

-«ti

D. íMonteiroe Companhia
AlUIADOnES sTOrAUOIlES

Completo sorlimento de to-
dos os artigos para ornamen-
tação dc salas. Tapeçarias c
moveis para dormitório, sa-
Ias de jantar c salas de visita.

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

Teleplione 1.008 l entrai

h MAFÈ n
«DELANGRENIER»
V3 CONTRA. jSW
B&, TOSSE, DEFLUXO, /J

Jj&sj,, BROHCHITE . C'M

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

1 A. PINTO & C.
WRS

se
Com os preparados para a !

pelle. Usem súa PEROLINA ESM.U.-
l'E, único quc adquire o conserva
a bollcza du culis. Approvado pelo
Instituiu de llelleza de Paris e pre- |
miado pela Exposiçfio dc Milano. Pre- I
co í)$000.
linconlrn-se á venda e.n Ioda? as

perfilinariiis ai|iii c cm S. Paulo.

i\Tao precisa de reclame j
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theopliilo Olioni n. 31
Telopliono Norte 050

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nos annos an-

leitores, encarregn-so dc tomar u do.ni-
cilio tio?t;i capilal a bagagem dos Srs.
Veranistas, c enlrcgar também a do.ni-
cilio (.in Pelropolis, Friburgo, Campos,
Ilcllo Horizonte, Juiz de Fora o São Pau-
Io, a taxas muito reduzidas o por con-
In.to com a Central do lirasil e l.co-
poldihn, assim como para as estações dc
nguas, Cnxiunbú, Lnmbary, Cni.ibuq.iira,
Caldas c outras, vendendo bilhetes para
lo.his estas cslnçõcs com direito a aba-
tinieiilo nos fretes da liagiigem, o leitos
[.ara os notluriios da Contra! e Lcopol-
llíl.il.

65, rua do Carmo, 65
Telophono 312 Central.

Cofres
T." indispensável cm qualquer casa

pomineroial on particular a existência
«Io. mn superior cofre 1.15 AÇO M. W.
ASIEIUCAAO, ...arca rogistrndnii. 11.317,
reconhecidos como cs melhores' o único
guarda liei de seus valores contra fogo
ir roubo.

tirande slocK, a dinheiro grandes aba-
iimciitos. r..ii-o dcposil.irio : Major Wig-
iler, tua Camciino n. lüi.

Ctiapéos de sol c bengalas
0 mais variado sorlimento e.umiitra-
so na CASA IIAIU10SA, pra.;n Tira-
dentes ... li, junto á IJamiSiIria l'ro-

essó.
N, D. — Nesla casa cohrcm-se

chapéus o l'nzcm-sc concertos com
rapidez e pòiTeicâo.

1T ilEnU
O maior e mais Importante elo
jUrasil. Occupundo a melhor si-

tuacão da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos.
trequencin nniiuul de ÜO.ÜÜÜ clieii-
jcs. Diária completa, a partir de
108000.

línd. Teleg. -- AVENIDA
RIO 1)12 JANE1I10

I.liram : Anemia, e paiüdez das
li.Ci.,S.

Agentes geraes:
Carlos Cruz & Comp. — P,ua 7
de Setembro ...81. — Em fronte

-. Cinema ODEON

tNTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

la pela Faculdndo de Mccliciná do Ilio
.le Janeiro, com longa pratica, Traha-
lhos garantidos. Co.isullas diiiriamente.
Consultório, rua da Quitanda n. 4.S.

Verdadeiras telhas
de asbeslo

OTEUilKIlIir
:I.IILIOALURD&C:

Ourives 119-Rio

Finados
Grande, variado e lindo spr

tiníénto em coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
c ornamentos de túmulos. Ven-
das por atacado e varejo. Pre-
ços sem competidores.

A Fabrica de Flores
Viuva Pinto Gomes

38, Rua Luiz de Camões 38,
TELEPIIÜNU NORTE 2127

ÜREOLCHAHTEÀÜDÉíí MkUMimMOMIHMmfíO I

J UCK J3> Y-CJLrÜJB
Prnqrnmmfl officlal da 17* corrida a roalinnr-no nmnnhj), H2 do

outubro de 1910
, .8. r

Grando Promlo .YP1RANGA»
AN 12 o 4r>" — 1" parco -

CONSOLAÇÃO - l..»r.O metros -
1'rmiilo: lir.iiOS — Anltnncs nu
clonncs fiem viclorln nesto nniio.

Kllos
1. Trliimpliô )l »...>...« r,:t
-'. iiiMitoniu ;.....,. :..(
¦'I. I illU|UÍs||llJ,,|M ,...,.,., Ml¦I. l\vn.,..,itf- ...|.'.*. 5,1
.'.. ]>....a.. .,.,,•,.,«,..,.,*] ;..:ii. hscojtola .............. l..'i

A» l p u.V - 3» faro -- VIS»l.itCIDAOi: — 1.450 inctroí •.-
1 ri-iiiic: J:."i00»5 — Aiilmuci sem
mais de uniu victòrln.

• •ii  . • • i;1. Mnjoslio
-* I Hnll) lt»M|MMM»MI.'i. Ivsimuiidor ,.¦1. Pnlnielru, cx-Naidn ....•">. Mlss Floreneu ..........

Kllos
r.a
M
M
r.o
¦17

A\ 2,00" •- :i' pnreo — irt Díí
MAIO — 1.450 metros -- Prêmio:
1 iõUU? — Aiiiniiies sem mais de
umn victoria nesle iinnu.

1. DiiviiT ..,(...•
2. lloynl Seolrlt ...,,....-,;
ü, Plrquo •I. Vou You II
5. Ltellu Angcviiie ,

Kllos

r.:i
na
r.i
Dl

A's 2 c 40' — 4° parco — PRA-
DO FLUMINENSE — 2.000 me-
lios — Prêmio: 1:1)00$ — Antmncs
icm viclorin ein grande prêmio.

I\ilo<
1. Flmncng.') r
2. Mnnic Chrlsto .........
!i. Goytncnz-1. Patrono ••*».*••••••••

r.i
4ÍI

A'.-. .I c 20" - fi» pnroo — S,.0
FI1ANCISCO XAVIEIl—1.000 me»
trns — Prêmio: 1:000$ — Anlmaos
suiii viclorin om grnndo prêmioou clássico.

Kllof1. Marvòrtóiifl (.•..••...•»,2, IVgnso .,....'
ll| A 11(18 • t • • | t • HMiH |« _•
4. (ii.id.i Si.r.nr» |.'.. lineltless ....:

A's 4,00" — ii" pnreo -- ,10'CÍ.RY
Cl.tííl -- 2.000 metroH —' i're
mio: 2:000ji —. Ariimac.i de tres c
cpialro nnnos.

IillOR1. Fi.iiiigii ii ...........,< r.o
2. Muni llliiiic  48
a. llnllcr.v  4(1

A's 4,10" — 7» parco — GIWN.
I))-: PRUMIO VPIÍtANGA — Pre-
mio: 0:000$ — Auúunes nacionncs
de tres ininos.

lülos
1. Favorito .,,,......... .'.."í
2. Arnuto lll  •'.•>
Ii. Delpliim  f.."i" Aiuit  r.i
4. (iiiii.viimii  na
.r>. Porto Alegre f.l
0. 1'lécl.n lll .,..,.....,: r.i
7. Ilygía r.t
a. xiii.ii ............... r.i
0. Ilurrali! .- M" Hyovnvn  40

10. líclvelin II  41)
11. Hortcnsin  41)

A's ú e 20" — 8" parco — CUJA-
NABAltA — 1.(100 metros — Pre-
mio: 1:500$ — Ai.i.mies naeionaes
sem victoria cm grande prêmio.

Kilos
2. Saniaritano ........... 02
2. Cninclln ».. •• •'-
a. Gnnny  f>"
•I. Estilleto  48

llio dc Jnnclro, 10 de outubro
de 1010. — A directoria dc corri-
das.

OVEI
Grande doposüo o ofilGlna d» movnls fi rol-

(.lioarla, (iiiMtcarl.i, .ouças, etc, dormitório» tis-
tVlo nllemão, nllimn moda, 3ÜOVOÜO; mais baralo
que qualquer ourna casa: shlnstlc j.inmr, jSÔrjijdititsdt) visita.
cstylo de grande eiieito, tle 130$ a 180$, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, Goíjiooo. Peçam cata-
logor, para não ficarem illtfdiilos com outras casas; licfio dos
Mares na rua do Passeio n. 110—(Largo da í.np:i).

ndqiilrliln 011 liorcililnrin cn loilns ...
i..ni.ii'i.<iin>n.. Illioliiitftflsmrí, IV/c-
mn», ri.(..n«, fiun.irec, liorns ipuicii-
Inifti o .itíoin, linicH .le (íd...i.a no»i.tiirua-, cl», o Iodas dnanriit reflui-
tnnths d.. i.iipi.ii'?i.i du' fangiii-,

. curam--.. InOillivolinonlo com -,Unleo i]ti8 comum nS-Irntco faz desanpnrcecr qualquer nianilcslaçáo. l'.na
collior r.pút ns rololçflns, l.iu Iodas u» plinrmncini.
¦¦¦¦bí—¦¦¦¦i.aai_a__a_aa_i_aa

WÊ Ul
3==l :to^$e -aèíito.-? -' V RESFFIÒUrSE ?MwMm

DENTES ARTIF1CIAES
Novo Systema:

DR. S_*_» REGO
iiSPECIALláTÀ

Pronuncia clara c perfeita das palavras. Mastigação egual á
dos dentes naturaès. Segurança a toda a prova.

Conunodicladc absoluta
¦ Rua do Carmo 7i-Canío da Rua Ouvidor

CASADOJULIO
^%_ i_6_a_.E«»_«»__'i-r___,aEtíX-

SEM COMPETIDORA I
33 c 34- AVENIDA IWEHI DE SA' - 33 e 34

* PREÇO DE í VI0RO R5 UÓQO
v'.V/tíMDE*SE EM TODAS; AS PHARMACIAS
.'lVP0S.|'.ÜS. PRirlCIPAE^ÒRÓÔiJl.lA W«.IÍ£:C0Jt« ArÍDRAOAS 43.i47¦;¦ LABOrVÍTORlQ;>-riOlíICEÒRhTÍCO ALíÔERÍQ* LOPESaC-

I_^g5u« 

Novo anti-rheimiatico S
f---_---f Energil depurativo agradável ¦
ZSSffJl Rei dos Iaxativos |
tgy^ft Grande remédio ela mulher fl
twn-_i-i Integra a (orça do homem n

A' venda em todas a-; boas pharmacias c drogarias. J. R
M.Pacheco, Granado «Sc C. ç Araújo Freitas &: C. jj

ESCOLA NORMAL
O Curso Normal de Preparatórios, o ele maior

freqüência e r. ele mais notável corpo docente da capital, com
a costumada seriedade, inicia actual mente o CURSO ES-
PECIAL PARA A E. NORMAL, a mensalidades rc-
duzidissimas e a cargo tle distineta directorá c completamente
independente do curso de rapazes. — Uruguayana 39,
I" andar. — Informações de 14 ás 19.

CALÇADO~ É lü
T. nvossa S. Frnn»
0000 cie Paula 38

imjm)mmamvhãini«mvma»aira**êui

LOTEkíA
D»

S. PAULO
iiiranii.li» ix-|(. ...¦.<«..(/ do

citado

—í.Ort'

R' a casa quc sempre tem
novidades em botas e sapatos
paia senhoras e meninas, ul-
tinios modelos, os mais chies.

.«zttt: [IIlll
t'a/-i>.. qualquer poillcn dn
luto c.iiu calinliu* .'i.l.liitl
Pantemlo no wlán 0$000
(Monlciiio)— Trnln» '

monto uin in.l.ns 5)$000
MnMngen! vlbroto»

liai, nppllcncao '-S000,
Tintura cm ciibcçn
Lnvogons do cabeça

204000 I
2S000

PcrfUmurin. fiuni jiclos me-
IliOroS pro-n.fulã.i cxclusivnuienlo paratonlioros Cn.«n A KOIVA.ãÒ

rlin lloilrirrn S.lva "ij, mitiga
Ouiivn.»,outro AsicniVuía o
Selo de iiclonibro. Tclnpliono!

1,027, Cenlral

Leilão de penlteres
Em 24 de Outubro de 1916

l. Qdmmm & &
Henry & Armando tuceessorea

cfisfiFijmi«nnEM(867
.5 - üua Luiz de ComOsi .7
Faiem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar ds suas cautelas alé A
veiperado leilão.

Tt*r,;,v!eira,5.j do correm?

Por 2Í.-00

Itilhetc1! .'i ven.l.t em ío.i.i
casas lòterícaí.

ai

DINHEIRO
Hiuproiílii-rc sohro jóias,roupji!".. í'i/..'ii'.!as.5ti«rtai'.--,
piunns, moveis o (tido

quo rciirQgonto valor

Rua Luiz de Camões n, éO
— TELEpIIÕmÍiSÍ- NOnTE —
[Aborto üus 7 horas tia

mailllG ús 7 í/:i noito)

1 J.I.IBliRAL&C.

MOVEIS
Alii^a-sc por preços muita

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos freg.ucy.es mobilar
toda a sua casa sem capital; á
ruaRiachiiclon. 7, CasaPro»
gresso.

| BENZOIN
i Para o cinbelleznmcnto do rosto e

Íilns 

mãos-, refresen
n ncllo irritada | >í!íi navalha

Vidro ^Son... Pelo Correio
f.Sooo

Perfumaria Orlando Rangel

Dorn.ilo.io3 com grega ou balatislre com 0 pn;i.s, de peroba, dc5oo$«
Dilos ostylü liolliindez, com ü peças, do peroba, do r.ó..$ 
Uilos cstylo nllemão, irom li pecos, do peroba, do Üüoiu.....
Salas do jantar com 1(5 poças, cstylo n.lcmão, de OSojta
Ilitas do ji...lar com lOpcçaa, cstylo Iiolh.ndeZj «Io "iioS a......
1 [í! mobília paru salão, 0 peças, com estofo, de l-ioíS 
1|2 dita |.arn salão,'.) peças, simples, dc loo$ a.

Louras do toiletle, escarradeiras, baldes, jarros c nuiilus oulros artigos

fiSoÇoou
C5o§ooo
D8oSopo
Soò$dòo
Vr.óSóoi'
3oçSooo
l-2o§ooo

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÃO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

Hemoglobina
Deschíens

Todos os Médicos proclamam que este Ferro
vital do Sangue CURA SEMPRE. Restitue saúde, força,
belleza a todos. Muito superior á carne crua, ao»
íerruginosos, etc.

VINHO, XAROPE
Exijam-oa as palavras üESCHISNS, PARIS (Pranoe).

A IN0TRE=DAIV1E DE PARIS

CASA MORENO
1044, RÜA DA BÃHiA, 1044

(Bello Horizonte)
Preferida pelo Exniõ .Sr. Ilr. iTinTõii Silva, lente da Ta-
culdude de Medicina de Uedo Horizonlo, dispõe dc bem mon-
tilda ollkh.a para .roíiccilus do ocuios c pmeo-nez, e avialambem qualquer receita

MATRIZ NO 6«IO DE «JANEIRO—
i/|2, run elo Ouvidor, 14 2

aiii ram
de inagniíiques robes
d'Eté a de;s prix re-
duits chez MADAME
de FLAVÍLLE. An-
drade Pertence, 20.

Catteíe
Teleph. 6060 Central

s em todas as
a preços sem prece-

iliciiia üb costura e tafUenr

i.

O ESPECIFICO DA

ANEMIA ETUBEUCÜLOSu

Vinho Reconstitüinte Silva Araújo

®.

\ cura das ulcerasf
Feridas chronicas. dar-l

tliros, empigens desappare-
cem infallivelmente cm p.ou-j
cos dias com o uso dá po-|
macia maravilhosa antilier*
petica de Th. de Abreu.i
Milhares de curas.

Depósitos: Bragança Cid,|
rua do Hospício 9, c pha.r-
macia Abreu, Voluntários!
da Pátria n. 245. !

GR.NDIUREROTISSERIEPROGRESSE
Largo S. Francisco de Paula, 44

_.'l3_,T3_»SION-B 3314 7STOFI.T33
tíosií Aliflueiz Uoiriingiies

O ...ais confortável salão. Ilygicnicn
cozinha

Menu
Amanhã ne. almoço :

Maynniiiuso de lagoslS.
Caldo verde oo Priigi-cssè.
.Sarriilu.il..) á minholn.
Carneiro á Senhora da Peulia

Ao jantar:
Snpn crome ilo aspnnms.
1'en'i rccliea.lo .-'. brasileira.
Capão á vicniicnsg,
Yol-iuis-vcrils de gnllinlia, Ostras.
Craiidoí peixadas.
Assados para viagem,
1'riniiirosos vinhos.

aei 1 sois
Ficarei, cõtii o corpo quo qnizcr.les,ro... o Iralamcnlo iiiiicu c para..tido do

Mme Cloraz, Kxtracçiío do pelios o cm-
hcllezi.mcnlo do roslo.

Carioca ... lis. — Das 11 á.s 10. SóIrala de se..heras.

I MAJESTIC
• Charutos finissimos leitos a

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana c Bahia.

1 
Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unl.olino, as

unhas adquirem um lindo brilho n cx-
•rollonio cor rosndn, que não dcsnppitrcco.
aii.ila mesmo depois dn lavar as mãos
diversas vezos. Um vidro, 1,5500. Ile-
...clln-so pulo Correio por 23000. Na
«A* ('.arralii Caude.., rua Urugüuyatia
n. 00.

m®

Gelatina colorida para vidros
a iqSjoo e 2$ooo o metro só
na Casa Santos, de papeis
pintados á rua da Assembléa,
4S,—canto da rua da Qui-
tanda.

CURSO DS PREPARATÓRIOS
(Admissão ús Escolas Supe»

ri.òros)
Rua da Carioca 11. 43. — 1» andar
Professores do Collegio Pe-

dro II, aulas praticas de physi-
ca.chimica e historia natural.

laisoo
Chapéos chies de verão

a 15.^000, iSqSooò c 20$000.
Avenida Mem dc Sá, ri; 20-

A—Telephone 5.753 Central.

CAFÉ' SANTA RITA

^»K_p-»__!-_ií_Ef!_S^^

Rua do Acne n. Sl.Telcphoiic 1-101 Norteo rua Marechal 1'loiiano, 22. Tolci.honc
1.218 Norte.

Vendem-se
as a preços bnratissimos :

rua Gonçalves Dias 87

Joalheria Valentim
na

Teleplione ri. f!)t Central

NEURASTHENIA
O lleiiiatogonol de Alfredo do

Carrailtu í .. único quo cru osla
lerrivel moléstia; inuumoros alies-
ta.los.

A venda nas boas pliarnincias e
drogarias du llio e dos ÜSlados.

Deposito: — il), Una 1» do .Marro.
- llio.

ALTA NOVIDADE

Folhinhas e Blocks
para -1 91 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Peíiof cins íi Mmu
FILIAL DACASABARROC/S

ioj Riín do Rosário io5, entre
Quitanda e Avenida

CASA MM lll/. Ilua dn ll„sjii.ir, 181,
canto i!.i rua i!a Conceição.
AMANHÃ

C.rnniles peixadas c liacallmailas, álí-in
dc uin canta [lio viiriadi'siino.

Sardinhas d'0var nas hráías.
Ln^ostas, ostras frescas e caça l...lo#

os dia--.
Especiaes legumes d.-. R Paulo,
Sobremesas dn curunha varia-las.
In.ias cqueijos, bom sorlimento.
Provar n- dcliciosus vinhos Mniirisco,

Flor dn MondcRO, Alvarall.âo c verde,
branco .ii Quinla da lus..a.

Cliopri da lliinscáli.-a.
li-lns casas estã.. ahcilas aos domin-

gos e feriados.
Manoel Fernandes Barrocas

Compra-se
qualquer qilantida.lo do jóias velha»

com 011 sem pedras, do qunlquor valor a
releias do ã.Mniitc de Socçorro»; paga-sa
bem, na rua Conçnlvcs Dias ... 117.

Joalheria Valentim
Telcphono O'J-1 Central

((
PANF.I.LAS I)K PEDRA

INEBRAS>
DELICIOSA COMIDA

Oblom-so cozinlinnilo-a nas nfnma.las
pancllns dc pedra '(Mineira»» Deposito :
llazar Villaçn.— 120 1.1.1 l'rei Caneca.—
Loucas ferragens, linlr.s e trens de cn-
zinh.i por menos 20 •[. que nas outras
casas.

PÜ 1*1 ^S 0
A Mala Chineza, í. rua do Lavradio

n. 01, í a rasa que mais barato vende,
yis|o n grande sorlimento que lem; chama
a atlem;ão dos senhores Viajantes.

E' com pouco capital
(|..<f um ou dous moços poderão gnnlinrdinlieiri) cm negocio sério. l'recisa-ee
dispor de uii.it oiiiirina hastanlo acredi-
lada, cujos pre.li.elos são collucaei -s
aqui .111 praça a dinheiro á visla c nos
listados o... idcnliciis condições. í-i os
prclèn.lentes clcsõonlicccrom o negocio,
a pratiea lomarf.o e.n menos do lrint.1;
dias. (1 molivo da venda iu... .losçjustnrá
a que... pròloudcr. Por especial íi.vor ii
Sr. Vill.iça dará iiifor.naçOcs.—Ilua frei
Caneca ... 120, bizar.

CASINO-PHENÍX
THliÀTRÕ PEQUENO"

d Único ll.calro por sessões quo lun-
ceionh ua Avenida

I HOJE" rrrrfHQJE
A's 8 o ás 10 lioras—lillimas rc-

prescntnções

ENTRE A CRUZ
EiCIffllIII

« Miso-õn-secne . de João Barbosa,

Amanhã, omnlinírno infanli! ás
2 horas-COCAltl) & lílCOQUET.

Uri..quedos ás creanças.
A s 4 1.uras, amaliiiAc chie » — EX-

Tltli A Clil!/. E A ('..VI.DEIIll.MIA.

tüiiassna-Tfasatro S. «Sosó
Empresa Paschoal Sogrcto

Companliia niiciiinnl, fundada em 1 ds
inibo de Hlll—Direeção sceniea do
i.ckvr Eduardo Vieira—Maestro illréctor
da orcheslra, .lo-e; Nunes.
A maior viclorin do llicntro popular

ÜOJE-21 do outubro do 1010-IIOJR
Tres sessões — 7, ,'! 3//1 e 10 1/2

AUendendo aos innunieros pedidos ro-
Ccbidos pela empresa,

A Juiagu.fica revista

0 PISTOLÃO
Exilo extraordinário do quadro

DE RELANCE..,
Os especlaeulos começam pela exliilii1

ção de íilins cinc.hiilograpliicus.
Amanhã, nn <. mulinío n — A 0AÜ0-

CLA DU CAXAXGA' e á noite -0 PIS-
TO LA 0. A soífii ir-H CAItIMBAMLU cA'/
RÉDEA SOLTA.^mr-m _—¦ —.———• . _^___^_^^___— ' i~JfBtyflKrH_mrOftfi_BI_iPH__n_B rH^aw_n_Mg|ff_^^«^^^ atro, rêpübücãJ" jhEÃTRO IVa ÜWlÕi^ÃL 

~Z~W^iío~rêc^íq Vv^^^-^^CAliMIl.l' RESTAUUANT DO

CbUB DOS PQIilTIÇÜS
llUA DO PASSEIO N. 7i3

Ornais chie o clngiinlo dcsla capilal
Itchdez-voiis da olite carioca

ARTE... MUSICA. FLORES

HOJE, grande cslrcit, hoje, da celebre
artista FERNANDA IIUIANI),

Impoiicnte a soiréo » em que loniauí
parte os mais dislinetos artistas chega-
dos do Buenos Aires, sul. a dirccção do
elcRanlc cabaretier brasileiro JUL10 .MO-
1!AES (unic no gênero).

IA NlNETTE.scm rival cantora francoza.
LA ll'ElíIA,a rainha do bailehespanhol.
LIXA D0RIS, ca.ilorn francoza.
1R.MA MORA, a graciosa cantante italo-

argentina.
BELLA AMÉLIA,coupletista hespanhola.

Artistas contratados expressamente pela
Empresa 1'ARLSt-MOI.IXA.

A mais harmônica orcheslra de Izíríi-
lios,sob .1 direeção do popular P1CKMANN.

Brevemente—Novas cslréas

miam gjgjggB
CVCLO TÜEATIi.M. BRASILEIRO

Grando companhia iuiliann de ope-
retas LITOlíE V1TALE

IIOJE-A's8 314 — HOJE
Reprise do grando acontecimento

tlieatral desla lempora.li.
A lindíssima opereta eu. tres actos,

do maestro Piclri

ADDIO GIOVINEZZA
Retumbante exilo de PIXA GI0ANA,

ITALO IIERTINI e CARLO CIPRANDl.
Toma parlo toda u companliia

Amanhã, « niatinéc » ás 2 1/2, com
uma das opcrelas de maior suecesso
desta companliia. A' n ile—LA DU-
CIIESSA DEL UAL TARAR1N.

Sogunda-ioira—Pritnáira represe..-
tação da ope ela — LA I.EGGEXDA
ÍJELLE ARANClE.cpiriplcíamcnto nova
para o 1» 10 dc Janeiro.

Brevemente - CINEMA STAR e
CIIAMPAGNE-CLUB.

Empreza OLIVEIRA & COMI".
Quarltt-icini 2õ,-ESTRE'A-Qiiarla-l'ciia 25,
lia grai.do conipanliia italiana de Opereta
CÁKAiViBA-SGOGNAfvUíiblO

A deliciosa opcrola cm 4> actos

A Pnqueza do M Talarli
Frou-1'r..n ,(a (Riqueza) STAFICSILIAC;

Príncipe Oclavio, WALTER GRANT; Edi,
(toleplionisla) MARIA 1VANISI; Soliu Ve-
bcr.Cav ENRICO VA1.I.E. ,r,0 coristas e bni-
larinas.

Orchestra dc .12 professores sul. » re-
gemia du maestro V1CENZ0 LlELI.EZZA.

A ...ais .Icslumhranlo montagem até
hoje dada a esta opcrola— 70 represou-
taçõos com enchentes por esta compa-
nina cn. Ruenos Aires!
fWIHFFr^ A c .npanliia embarcou anle-'£„y»a_F hontem eu. Buenos Aires no
«Araguay.To.

HOJE, ás 5 horasdn tarde, será encerra-
da no Fi.guão do «Jornal do lirasil» n
ássigiialiini aberln para .^ «premicresi..
Os Srs. iissigniiulcs deverão alé essa hora
rcquisitur seus bilhetes, começando de-
pcis a VENDA AVULSA

COMPANHIA DRAMÁTICA ÍRANCEZA

LUCIEN GUITRY
BJO IC_ SABBADO, 21-Scgundii recitei de BJtAi ICIvuC assignalura — A's 0 horas rlwüll"UM

Peca cm tres actos, Dc PAUL COURGET
IMr. LUCIEN GUITRY jouora le rolo do Portal. ¦

Rilheles á venda na casa Arlhur Napoleão, Avenida Rio Branco n. 122
Preços avulsos: Frizas o camarotes de 1", St.Ç ; ditos do 2J, UÜS ; poltronas,105 : balcões A e li, 10$ ; outras lilás, 0$; galerias A o D. D$ ; outras filas, 2§000.

Amanhã, domingo—Única «malinéc» da companhia

Preços para a omnlinéc»: Frizas e caniarolcs de l\ SOS; dilos de 2™, 20$ ; pol-
ironas 10$: balcões Ac B, 05; outras filas, t$ -, galerias, í$00(>

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —
o Tourneci Cren.il.lu d'0liveii-n

:HOJEHOJE
A's 7 3/.|~Scssõcs-A's 0 3/1

A ougrnçadisslina comedia ingleza em
Ires actos, Irinluceâo de EDUARDO VI-
CT0RINO do original dc V. PINERO

MENTIRA DE MllHER
Protagonista, CREMILDA IVOLIVEIRA

Brilhanle exilo dc Ioda u companliia
« Misc-cn-scòno » dó netór ALEXANDRE

AZEVEDO—Mobiliário da Marcenaria Bra-
silciia.

A iiciriz CREMILDA I) OLIVEIRA cxhi-
birá loileltes do Atclier de Mine. Tei-
xeira (Avenida Rio Branco, IÍ7, 2") e
chapéus dn Casa Castro, Ruií Úruguiijaiia.

Amanhã, domingo, cm a nintincc » ;'.s
2 1/2 e ás 7 3/1 e 

'ü 
3/4 - MENTIRA DE

MULHER.

Segunda-feira—Ilícita du moda—MEN-
TIRA Ali ilüUlEa

Trisatro Carlos Gemes
Grande companhia de sessões,

Edcn-Thcalrp, dn Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia dc A. Corjãò

do

HOdE HOJE
Duas sessões—Duas—A's 7 3/1

o 11 ;:rl «iu ..oiie
A pedido - ULTIMAS REPRESENTA-

ÇOES--A pedido du celebre e ap-
paralosa revista cm dous aclos e oito

quailrus

A. B. C.
'lu.na 

parle ioda 11 companhia
COLOSSAL E 1NCOMPARAVEL

TRIUMPHO
Amanhã — uMatinéc t à; 2 1/2 —

A, I! C.

Terça-feira, 21 — Primeira repre-
scnUição du rcvislá-laiitasiii-0 AMOR.

Cabaret Restauram do

CLU8MQZART
HOJE E SEMPRE

A elegante bànbühniòro da rua Chile, 31
Todas as nniles, ás il horas, suecesso

nieguiiliivel da « troupe » conlraluda cx-
prcssarneiilo paru este cabaret cn São1
Paulo e Buenos Aires pela Agencia Tlico»
Irai Ingleza.

A sympathica cabarctiòre LACRA
OltETTE (Única 110 gênero).

LOS MIXERVIXI.
o* irmãos FliENTES, bailarinos hesf.-

nliues
SILVINA, a BELLA LUZITANA.

ARLETTE.Rctnbníniit-Pctiro llollándais».
Brevemente Novas cslréas.

Variado corpo de baile sob a direotj*»
1I0 pròlessor PAULO.

Orcheslra .le tsiganos sub a «lirecç-»
do pròlessor brasileiro ERNESTO NER*'


