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Quantas marcas de «vin/ios do Porto» c outras «bebidas estrangeiras» fabricadas ( conseguimos algumas dezenas de -.riiilos, cuias chcommendas são satisfeitas sem
clandestinamente nesta cidade existirão</>or ahi a fora, aqui e feio interior do i a menor difficuldade, outro tanto—digamos—sifcàcdetido com cafsulas e caixotes
Brasil ? Eis uma estatística difficil-c cujo resultado seria com certezaes/iaii- ( de marcas <i'fogo, não só domarcasrcgistadaXcoiii intenção de falsificação de
tose. Suma collccla que fizemos cm liflwffrafi/iias, como amostras de- obra feita ) marca, coma de marcas meramente fantastieasiá vontade do cliente. Este c um

outro aspecto curioso e notável da larga e fantástica industria das falsificações. A gravura acima c de alguns dos rotfílos fior nós adquiridos
O cariocn c^lá i.".11o de snlier nue aqui

íe falsifica indo. JCitú farlo o parece (iu<-
se resignou :'. sorlj porque nii.) !>:> na ad-
rniuislraçfiu |>iililie:i ....eu. Ictilin i. corngeni
jieecssariu de inii-i:." unia eniiijinnlia :;¦.-..1
1.¦<.-;<...-is n osso ul,..mi, i. esse mais (|ii.- nhu&o
--- a «.-sm-- c-rinie ii:l'i:nclo I Não appinrecc o
J.ili.i.'...- iiorque ii mi:i ro.nsiilcrnvel tni-ef.t
«erú como que n ele exlcrininar n famoso
Il.vdrn de Ilerna.

No entanto, n.'.s »-iini..s demonstrar, eni
l.cnefielí. cln populnçiio da n >ss;i cidade, (itir
essa ta.-efa, por sei- exhnusLiva, Iromc.ndn,"Uolossal", r.ào cbi?;a de st*r exeqüível. A
questão é poderem c-n..t.-.!. os homens ela
adminisiraçno com núxillares enérgicos c,
sol.reludo, honestos

As "falnicris ..ii.-. estão pnr álii, disse-
minadas pelas ruas 111:1 is cc.iii-aes, ruas pn-
voadas, ela nossa cidade. São innuiiieras !
K não víio buscar ns recantos tranquillos e
mysteriosas das despovoadas zonas rui-aes.
(.nmn c pnr que funecionam ?

1)..- l.a muito vèm surgindo rcileraclns ve-
clamoções eonlra .--¦ bebidas falsificndas.
listas reclamações tomaram nm aspecto im-
pressiotianlc, l'.ii, c.ilf.n, (|iie, cm nina "rc-
portngein" larga, resolvemos c-ollier mai^
largos informes tia falsificaçúo, que ora se
faz c-m gr;..nie escala, dc Iodas as bebida."»
que, enlrc nós, tèm grande consumo, quercomo estrangeiras, eiuor, o que causa ver-
dadeiro pasmo, alé mesmo naeionaes ! R
pari lermos nina p.-i-fcita r.oção dos ten-i-¦veis cffeitos desla industria illieila, basta
olharmos paru as cunfeilarias da moda, or,"hars", sempre cheios, á tarde, de cònstt-
midores de appevilivos e vinhos finos.
Quanto ás Uilicn.a-., nos botequins, ás "es-
peluneas", In. verdadeiro elescaramento.
As bebidas, (inasi r.ào as lia verdadeiras,
.'¦ão Iodas falsificadas.

lí que perigo con-.ideravcl não corre aquel-
le que, obedecendo n prescripção medica,
leve para um doente uma destas drogas;
(Iin-, voluladn de "\'inlio do Porto", "Mos-
cülcl", ninguém rribe como i fabricada,
quaes os ingi-edienfe.s que ne.llas sc contém !

Porque con.o l.ilo tlc os commèrcinnccs
Iioneslos, sérios, fazer chegar ao conlieei-
rlihcnlo do publico que em seus éslabctè-
eiménlos só c-xislc o verdadeiro artigo '? K
que lula tremendi sustentam os rcpreseit-
tanles.las verdadertas faln-ieás das marcas
conhecidas para i-olln.-a.-em, na praça, os seus
productos !

A falsificação eslá organisada". Constituiu-
í.c mesmo cinasi em syndicalo. lí' poderosac conta com freguezes 110 mercado, nomes
alguns respeitáveis.

Percorremos, todo o mercado, longamente,
passámos pelas "fabiicas" clandestinas, ad-
quirimos produclos, falsificados e iegitimus,
íircemo-nos í-eprcsciiltindc dc fábrica estra.1-
géirn. o. Icrminiiela a nossa tarefa, Unhamos
deliberado, firinemenlc, provocai" o eseanda-
1". Voltámos a unia das "'fabricas" chn-
destinas e encommondámos nina caixa dc"Vinho do Porto'.'. A; nnssri vista, o "ne-
goeiante" engarrafou e procedeu no cneai-

xolamcnlo. Depois, media.ile recibo du mer-
cadoria e de sellòs estrangeiros, nos cnl.v-
liou o caixole. Snimos e, coni a maior fitei-
lidado, vendo.nos para negocio o produeto
falsificado -- qu." confessámos ser, de facto,
falsificado !

Não houve i. menor ilifficiildf.de.
líni nossa ri'|ir)i-l.".,'.,em consialáínos, como

dissemos, a lalsiliciiçfio dc produciós «¦;•
tranfíciros e :'té mesmo de naeionaes ! Alé
então o que se sabia, com convicção, e-r.->
cíiio, em matci-ia >i»r vinhos do 1'ortó, Vi:--
gem, licores e "ongiiacs" estrangeiros, havia
assombrosa fnlsific.içáo; mas falsificação
que consistia cru sc rotularem as garrafas

façalez, tanta impunidade, constilnc "cri-
me", incido na in!':-.ie-ção de dispósillvos do
Código Penal.

Ila os fnl-iifieadnrcs, que procuram ro-
iulai- seus "pi-odiie1..."." ccmi .-nliilos Idcnliens
aos cie fabricação estrangeira; l.a n--. quc fa-
bricam produclos n jui írtcsmõ, fazendo-os
passar por estrangeiros, sublrnliirido-os, a»-
rim, á niin.lysc iin Lnborntiirio Nacional; níç-
dlnnlo engenhoso "truc", «juc, ôppõrliinn-
mente, nnrrarcmos, o ba o:»j que se eneat"-
regam do fnlsificni*, aqui, produeto, vasi-
11.amo c rótulos, de propriedade «lc fabricas
locnlisadris ein vai'iós Jísiiuies, do norte c
tio sul.

Instantâneos p/iotor/rap/iicos do acto da apprcbensão: a curiosidade popular cm
frente d tasca, o acio dá apprchcnsão c lacragem, a conducção para o Labora-

/iirio M. dc Analyscs

á fiieão pcrfciln das verdadeiras marcas cs-
trahgeiras, enchenrto-sc laes gnrráfus de vi-
nbo, licor ou "cogirac" aqui "fabricados".
Ura a contrnfácção (ie marcas, us contrúfa-
cções que causavam rui.lq, (....-.nilo desço-
bertas, pelos representantes deis marcas lè-
gilinias, que, rocpucrendò biisca e apprcben.
são dos produclos conlrhfeilos, onde quer
que existissem, iam ] ropor, em .luizo, quei-
xas.-ci-imc conlra os falsificadores.

IÍ111 nossa reportagem, porém, deixaremos
provado que essa falsificação vae, aet.ual-
... ente, mais longo e é feita con. outros
planos ardilosos, ?ncios do engenho', lí' o
que lia de mais perfeito em maioria dc fui-
sificação !

10 ludo isso, praticado com tamanha eles-

'Eslas bebidas, dadas a consumo como c>-
trangeirns, não passai..I», iism'iii, pelo l.nlx.-
ralorio Nacional de Auulysé*, quem sabe lá
o que conlòm, quaes os ingredientes de quc
sc compõem '.'

O assiimpto é, como se vil, merecedor do
estudo, que fni-enins, cleltilliaiído particula-
ridndes, de. modo a contribuirmos com vá-
linso sulisidio ás autoridades publicas ineum-
bielas de elebellar esie innomiiiavel abuso.

Depois ele adiarmos lanto «.uanlo possível
completa i. nossa syndiciincia, quizeinos cx-
perimentar a acção da tão proclamada "As-
sisleneia ao eslomago". Com esse fito, cfú.-
cluacla sexla-feira a venda do vinho falsifi-
cado a qi.c nos referimos acima, denuncia-

mos tm dia seguinte o facln, «le maneira
calego.ii-a, ao Imboratoriò Municipal ele Ana-
lysés. (^nino se sabe, e nás nnlleiámos lar-
gamente pelas informações cln director de
llygiei.i" Municipal, bnslnriu nppellar-se pelo
I. Ic/ilimic- n. -1 tiI Cçnlral, quc ns providen-
c-ii.s ).:..-;. a punição de «piniquei- conlraven-
ção scriiiin immcdinlamenlc tomadas. i',.is
nó* o li /.ei nos, lendo logo como resposta
peln inspcrloi- medico «le dia, apezar de se-
rem apenas 12 horas, quc o serviço só po-
dciia ser feito nn segunda-feira.

Não contentos com essa experiência, fo-
mos bale- ás portas da própria Directoria
de llyglene Municipal, narrando no Dr. Pau-
lino Wcrneck os fins da nossa reportagem
e salientando a S. S. 11 necessidade da ur-
gcueia ela íippi-elicnsão da droga que nós
niruuos, com os melhores intuitos, impingi-
i-ii';.-.s a uin ;neg(icinnte^n'n'iavFi"ejj/'.a^eca.ü' tiiiceloi" dc' WglcTic^Toiicònfõu coiiiiiosco1
c. promctlcu fazer agir immeiliatainenlc. As
horas, cnli-clanto, foram correndo, poniiia-
das pelas espera..cosi.s Informações de quo n
nhilnilnneia da l-lyglené andava a serviço,
mas não tardaria. K assim foi alé ás ÍG.ÜO,
([liando recebe.nos a visita do Sr. Dr. Fe-
liciano Moita) ciue, prnvnndo-iios exuberante-
me.ile a sua nclividndc, nos demonstrou
lamliem cabalmente que os serviços da sua
repartição não podiam ser feitos com a per-
feição p.-ometlid:.. S. S. assegurou-nos que
;i sua secção eslava prompta a auxiliar, ta.i-
Io quiinlo possível, qualquer medida tle bem
publico por nós visada, maximé 110 que diz
respeito á falsificação dc bebidas, quc, mais
talvez do que nós supponios, assume propor-
ções assombrosas, apresentando-se, porém,
eo.no u.u proble.na niiiiln complexo c de dlf-
ficilima solução, como S. S. se propunha 11
provi..-.

Ao fim, cm summn, dc nossa agradável
palestra, o Dr. Feliciano Motla nos * garan-
tiú que a busca o apprehcnsão se effcctua-
riam boje, o que i-calmeiile sc fez, ficando
assim documentada uma das parles dc nossa
.•epoi-lago.n, para maior prestígio da acção
dos podores públicos o dos interessados, que
afinal, eom o commercio honesto, somos fo-
dos nós, sujeitos, como cslainos, a ser victi-
ma ele um perigoso ludibrio.

Cerca dc meio dia chegava á casa dc be-
bidns ela n.a Frei Caneca 11. 108 a ambu-
lanei;, do Laboratório Municipal de Analy-
ses, levando o Dr. Paulo I.celei-c, ncòmp.u-
..liado por dons guardas, sondo logo e!'i'e-
chiada a apprchcnsão dc sele das 12 gav-
rafas de ''vinho do Porto" "marca" Oahy,
eom a respectiva caixa o com os devidos
sellos estrangeiros, vinho esse que mandara-
mos engarrafa.- para fazermos ch-c.úlar nn
mercado, como teríamos feito circular o que
nos viesse, á fantasia com o rotulo que imã-
guiássemos.

As garrafas foram lacradas c seguiram
caminho cio Laboratório Municipal de Ana-
lyses, para o competente exame.

A COMEDIA POLÍTICA NO NORTE

Gomo umdeputado amazonense
se expande a respeito do
Sr. general Thaumaturgo

--¦Alguma novidade, doutor? Foi osla n por.gnnlu ((lie íizcni.v, ,-.,-, Sr. Knlilgeillo Snlles,
vendo-o ii !c." nlgiuia iclcgrammas.

• Não! trala-so do alguns lclegramnias re-
cebldos do governador. I.cln-os c sc convença
da oplima Impressão quu produziu 110 Anta-
zona-» o nccórciiío do Supremo Tribunal. Aipii
ie S. V.r.. desenrolava o tolcgrnmmn), o |'e.
drosn descreve a repercussão intensa provoca»
da nn seio tlc toiln a sociedade pelo gcslo da-
quclle tribunal,.,
.-•Mas se esquece com certeza dos partida-

tios do general Thíiiiinalnrgo'.'
—Não serão muitos, de cerlo. O general

conta apenas con. os- elementos do Guerreiro
Antoiiy, empenhados ngoru cm cspallinr bon
tos terroristas, como por exemplo n invenção
dc quc a ginrniçãn federal lá nqunrtcladn estú
dlsposlii a sustentar nqucllu ciindldnlo...

- -Mas o elemento popular, a» monos na ca-
pilul, parece prestigiar «. general, a sc julgar
pelas fitas cinciuntograpliicas ali apanhadas
nn oceasião de sen desembarque.

—Ali! não conhece a historia dessa fila?
Klln representa uniu tarde festiva de Manaus,
tarde em que sc celebraram umas grandes rc-
gatas, com victorins disputadas por muitos
prêmios. O operador, como cm natural, nppn-
recendo o general Tli:iuin;>turg<>, quo ora um
candidato no governo, procurou collocal-o no
primeiro plano da projecção o os amigos do
general, a seu turno, ou a empresa, resolve-
ram cxnibir o "film" nqui nn Itio com u de-
duração dc se tratar do desembarque do gc-
neral íhnuniaturtfo. Um mero equivoco! A
verdade (• que o Amazonas conta iicliuilincnlc
com a convergência «lc todas as correntes po-
lilicas, exceptuando a «Io Sr. (luerrelro, bar-
monisadas 110 desejo de prestigiar o governo
dn Sr. Alcântara Bnccllar. liste futuro gover-
nador nada tem a recear; ao Supremo Tribll-
nai não balem, mais «s sons adversários.

—lí se baterem ás portas do Congresso?...
—Aqui. não posso me expandir como dese-

jara, dada n íninha posição de deputado...
Demais, não presenciei as eleições; dado, po-
rc-in, n meu cotihectmenlo do eleitorado anui-
zonense; que sól.o a 1", mil eleitores, creio não
errar lhe affirma.ido que o general, no maxi-
mo. poderia ter colhido algumas centenas de
votos. Nestas condições não creio quc. algum
Congresso 1I0 inundo pn.lesse lhe reconhecer
direitos ao governo. Jíslc i-abc.soni contestai.:"...
possível ao Sr. Alcântara Bacellãr, eleito do
povo e disposto ao trabalho cm prol do pro.
gresso dc seu listado, por cujo aperfeiçoamen
to administrativo tanto sc interessa a ponlo
de seguir amanhã, cm viagem de observação,
ao ndcanlado lísla.lo de S. Paulo, c prclendcr,
de regresso, demorar-se algum tempo cm Mi-
nas, cujo.., adcaiitamenlos na lavoura preteude
estudar.

1 morte, em Bolonha, do
poeta Stecchetti

Um homem prudente
Pm político mineiro, explicando o molibii

por qne cerlns impostos dc consumo rendem
pouco nn Eslado de. Minas, refníjoii a /.;;•
pulliesc da sonegação c propoz a d'i eco-
liomiu. Segundo csxc. político, os seu:: con-
lerraneos pagam nu nor sonú.-ia de iinpn-ilos
porque consomem menos. O mineiro gasta,
por exemplo, um par dc sapatos por ui.no.

Xem todos1.
/'o.wso citar vários, c nomeadamente o .l>r.

iloão Alonça, lavrador e eleitor, homem cor.-
ceilituúo, c quc, st ainda não lem o poslo
di- coronel da Guarda Nacional, c somente
pi-Ui fae.lo de ser ópposicionisla ao chefe, po-
tilir.o locai,

¦loão Alonço foi com mn compadre á villa
de Contendas faze» a festa do Divino. ÀY;o
se poda ser imperador do Divino sem nr-
ruinar-se. João Alonço não qneliroil porque
fez a cousa <om pompa e economia. Gastou
c.ó 5008 c inalou dous l>ois vara a pobreza.

Vo dia dn regresso o burro fugia do paslo
e ellc Iene de vollar a pé com o compadre.
I.ngo an passar ar, Ultimas casas descalçou
us botinas, pendurou-as pela alça c pòl-a-:
ao honibro.

Que. d isso, compadre — elipse o amigo;
Você não vè que vamos subir a Serra dos
Cr usines ?

¦ E' por isso mesmo. F.sles bnlins me
custaram tanto mino doze. mil réis; não
vou medir estrada com elles. Inda mais um
caminho destes, cliao de pedras.-Ura, compadre, islo alé. c feio!... Um
homem de posses como você . .

João Alonço não respondeu e seguiram.
rjurunle uniu hora andaram em silencio.
/'o repente leva urna topada, numa ponta de
pedra, a vista lhe escurece, <• elle senla ú
beira dò caminho ci.m o dedo cm sangue c
a unha descollada.

Depois de dons minutos de silencio Ia.;
grandes dores são mudas), ellc levanta a ca-
beca ,¦ vè em frenít o companheiro :

V'.s-/.i vendo compadre, o cjue é ser ho-
Tiii-m prudente 

'.'... E si f" estou com me.:
kotim novo uo pé',1^

ii:

0 Sub-Mínisterio da Saúde
Publica

Um pi-ojecla antigo ào ex-
dep-itsfi.0 Op. Dias de Barros

"Sr. redacior — Saúde — As questões de
precedência resultam quasi sempre, irrilaulos,
.li.ando não fulcis ou rediculas. Quero evitar
qualquer dessas situações, solicitando da sua
benevolência queira lembrai' ;.o immcrosissi-
1110 publico, quc lê o sen concc.i.luad'0 peri.ocli-
eo, a propósito «Ia possibilidade dc uma ilisti-
tllição do Sul.Ministério ile Snuile Publica, lão
pertinentemente requerida pelos ilhislrès Srs»
Drs. A.Neiva o C. Seidl que eu, no Inicio dil 8"
legislatura, apresentei á consideração dn Ca-
mara dos Srs. Deputados um projecto de lei
pura çrcacão de um Sub-Miiiislei-io de Instru-
cção Pública c "Negócios Médicos".

lnspirci-mo, para o fazer, além da neeessi-
dade vigente num paix dn extensão c. carências
do nosso, náqtiillo quc outros, e mais ncíenii-
lados, desejaram 011 já haviam reàlisndo;

Assim a Ai.siri:., assim a Prússia, pnizo.s nos
qui.es, morineiite 110 ultimo, Indo quanto
tlè perto ou longe, sc refere. 11 medicina, mereceu
sempro i.s maiores altçnções o zelos dos seus
respectivos governos.

O meu projecto, como outros quc ap.-cscn-
lei, c muitos niuis de origem muito mais au-
lorisacla sumiram no bojo das pastas das va-
rias commissões da Câmara, e lá dormem o
somilo, que á nossa amnésia cativem não te-
iiha despertar...

A mim, como ;.os sons aulores, corre o cie-
ver do chamar a attenção dr. publico, m.a nu.
mentos do seu opportuno esquecimento, pn.-:.
que se não diga que, 110 ml dos vagos e dor.
descuidados, so podem contar nquellc-s cpie,
ao monos, o por «levei- Co- officio, í-ecordnriiin;
r.o exercer o mandalo popular, ns silas origens
soei;.es e ns '.uns obrigações liara com as cor-
poraçõt-s e classes a que sc honram de per-
tenecr.

Agradecendo a V. líx. a publicação desla,
subscrevo me. allenlo ."uirccindor — Dias de
Barros."

O Sr. Rivadavia viaja para
o Rio

SOLEDADE, 2.1 (A NOITE) - Seguiu para
abi o senador Rivadavia Corrêa,

1—«^ .

Um imposto porco..*

WMMA
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) deputado Mauricio de
Lacerda quer saber de

varias cousas...

"- Á^k l/i.,1 —— -»™ííi»_'í6-J '•~-\z~

Desgraçado!.,. Duas dores de barriga dc
uma sú vez l

O Sr. deputado Mauricio de Lacerda dei-
::o:i sobre a mesa da Câmara os Ires reque-
1'ii.icnlos que se seguem:

"Roqueiro que, por intermédio da mesa,
o Minislerio do Interior informe:

a) quaes os termos ou conclusões do re-
lalorio ou inquérito mandado proceder, ha
um mez, na Colônia Correccional:

b) ejuacs os lermos c conclusões de outro
relatório (interiormente feito sobre "in-cgii-
laridades" da mesma administração na refe-
rida Colônia."

Onlro requerimento ao mesmo minislerio:
a) quaes os termos em que foi, pelo com-

mandante da Brigada Policial, solicitada uma
rcelifieaeno do inquérito sobre as chamadas"irregularidades" nessa corporação;

b) quaes as conclusões dessa investigação
c os termos definitivos do referido inque-
rito."

0 terceiro requerimento ao minisiro da
Fazenda pede as seguintes informações:

ai cm que data foi concluído o inquérito
ou exame administrativo sobro us fraudes da"Jianqi.e Françaisc et ltnlie.i.ie";

b) quáes os lermos o conclusões desse re-
lalorio."

-a»»»

A GUERRA CIVÍL NA
ssinia

ROMA, 23 (Havas) — A Agencia Slef.r.ii
recebeu um lelegrammn de Adelisabebn, di-
zondo correi- ali o boato de cpie as tropas
do "ras" Miel.aol oecuparam Ankobcr no dia
17 do corrente á tarde.

0 combate continuava á data das ultima".
noticias.

Uma homenagem ao general
Cadorna^mõn™™^-..^^

nos aqui residenlcs enviaram ao gecnral Ca-
dorna, como prciío de admiração, uma me-
elalha de ouro e nm alhutn conteúdo uma de-
d.caloria c as assignaturas dos offertãates.

"ROMA, L'!! — Tolcgrapliam «lc H..I..11I1»
eominuiilcaiidn 1. fnlleclinfiiln «lu ji...-t.. St-.--
.•olictli". boi iis-ii.i que a Havas nos fez hu«
bednroR «Ia morte, liojr, na eiilnde cm (íuc hu
longos annos vivia, Üolonlin, do delicado lj«
tico quc, 11111 din, escrevera:

Mi si spezzn In Irsla. In son mnlalo
lí Ia fcbbrc mi brticla entro lc. venc.
Sono dcbolc. glnllo, dlningrato, *
Ma quando penso u te mi senlo bcue;

Ma quando pcn?o a te cossn il dnlor#
1-2 la speranza mi rilorna iu core.
For nou soffrlr cosi vorrel morlrc,
Ma quando penso a le voglio guarire.-

I.orenzo Slecchotll npporeecu com a pubü»
cação, cm líiíi. do volume do versos "Fostii-
nia". lira aquelle o psctidonynio tle Ollndo
(juerrini c suu altribuição deste livro de v»r-

sos a um moço inorlo
nos trinta annos pela
lisica obteve 0 siiccv.::-
so desejado por Sle-
cchclti, porque a crili-
ea t. acolheu eom a
maior sympalliin, nn-
taildo nas prodlICÇÚes
quo ellc euffixava sen-
i.ivel influencia du
Itiii.dcli.i.-c c dos par-
nnsianos francezes, vi-
goi- dc toque o uma in-
iensidade de colorido
raros enlfio na poiiiu
italiana.lí' preciso di-
y,er nqui, também, quu
11 crili.-a. conliccedorn
«In expediente esean-
dalosn a que Steccliet-
li recorrem para, num
prompto. chamar a ai-
tenção «Io toda gen-
te sobre sua figura li-
lotaria, mudou logo dc
tom, qunsi desdizendo
quanto antes, nffirinu-

ra haver de belleza cm "Póstuma" econdem-
liando suas cruezas e ousadias. Slccchelli
outros livros publicou, dando a autoria <lcl!-s
a 0.11 Irem; mas jú sc lhe conhecia a maneira
c não houve quem mais .. deixasse, do ler cm
"Polemica", "Nova Polemica". "11'.].ie ili Ar-
gia sbolcúfi, com prcfazíono di (.. Slecclictli"
e "íiiobc". listas obras Oram :.s mais ousa-
das (pie a critica ncrcditnvii se pudessem c-i.it.--
ver. Algumas deram causa mesmo a demorq»
«Ias discussões, fortes protestos c até a cxclu-
são da publicação de suas poesias. Nestas
obras ainda, Stecehelti foi 11111 sntyrico im-
plaèavcl, fustigando os ridículos do todos o»
poetas preleiiciosos e grandilóquenles. Foi,
afinal, como poeta lyrico, falando docemente
ás almas, quo se poplllarisou o autor do "11
canto dcIPOdio". e cederam-lhe sempre logav
o chefe "verista", audacioso c cruel, o zurzi-
«ÍM.,dfi..iiijustiças,„jtuordaz c juvenalcsco, c o

Crncc" c dos "Sludi c polemicbe dantesche".
Ollndo (iiierrini nasceu cm Forli, cm IS-!.'),

e desempenhava, ba annos, o cargo dc biblio-
tliècario de Bolonha.

-^- ¦ .... ¦ *•'»>

Slecclictli
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A GUERRA

As alternativas da grande
batalha da Picardia

UVA FRENTE OCCIDENTAl/
- ¦»...» .— ..

A situação

LONDRES, 2.1 (A NOITE) — A batalha do
Somme proseguiu hontem com grande impe-
tuosidudo. Tendo melhorado o tempo, as ope-
rações desenvolveram-se em larga escola, quer
ao norte quer ao sul do rio.

Na região de Chaulnes, os allemães contra-
atacaram com grande ímpeto as posições re-
cem-conqi.istadiis pelos francezes. Por toda a
parte foram repclHdo.* com enormes perdas.
Entretanto, em um ponlo conseguiram pene-
trar num elemcnln de trincheira avançada, mas
ali foram cercados e anniquiladoM. Só escapa-
ram 152 aHe.nães, que foram feilos prisionei-
ros,

Na frente britáiinica, os inglcze.n continua-
ram a progredir ao norte do redueto de "Scbwa-
ben" e da aldeia de Le Sara. Entre Le Sars e
Sailly-Solllisel houve violenta lutu do artilha-
ria. Os inglezcs fizeram hontem mais do mil
prisioneiros tntre o Ancre e Morval e captura-
ram grande quantidade de material bellico.

Devido ao tempo favorável, a actividude ae-
rea foi muito grande.
Novos suecessos dos inglezes

LONDRES, 2.'1 (Havas) — Communicado do
general Douglas Haigr:

"Nos reduetos de Schwabcn e Le Sars fize-
mos hontem mil e dez prisioneiros, dezeseig
dos quaes officiacs.

Ao sul dc Ypres o inimigo fez explodir duas
minas e oecupou as extremidades das abertu-
ias produzidas 110 terreno, local esse que foi
continuamente varrido pelo fogo da nossa ar-
lllliai-ia.

Os nossos aeroplanos agiram com proveito,
determinando o local exacto das baterias inimi-
gas, afim de regular o tiro da noss» artilha-
riu.

Destruímos cinco aeroplanos inimigos e aba-
lemos tres."

O esforço inútil dos allemães
JÚRIS, 23 (ITavns) — Communicado offi-

ciai de hontem, á noite:
"An sul do Somme, os allemães, depois «le

violento bombardeio, atacaram novamente a
Secção meridional das posições que lhes con-
«itlislúmos 110 bosque de Chaulnes, mag foram
r«i|)e!lidos em todu a parte com perdas muito
s»',rias.

Ainda não foram arrolados os prisioneiros
feilos nesta acção.

Os relatórios officiacs indicam que o ataque
desta manhã custou aos allemães elevadas per-
dus. As tropas inimigas que penetraram na
nosHa primeira linha fórum completamente
cercadas. Capturámos L">0 sobreviventes.

Nos oulros pontos da linha dc frente, canho-
neio ir.termiticnte.'"

O.s allemães bonibardesm as li-
rthas inçjiezas
LONDRES, 2.1 (Havas) — O nllimn comniti-

nicado do general llnig informa quo os alie-
mães dirigiram forte bombardeio conlra a li-
ulia de frente ingleza entre Le Sars c Gucden-
cotirt.

As tropas briiannicas oecuparam boje as
extremidades da abertura produzida pelas
duas minas que o inimigo foz explodir au sul
dc Ypres.

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

A situação
LONDRES, 2.1 (A NOITE) — Informam d«

Salonica quc, apezar do mão tempo, as opem-
ções na frente do Struma de8envolvem-se rapi-
«lamente. 0| inglezes c francezes, tendo atra-
vessado o rio cm diversos ponlos, ao norte do
lago «lc Tatiinos, cortaram as coiniiiunieaçfie*
ferro-viarias, em diversos pontos, entre Doiran
c Seres e enlrc Seres e Drama, e ameaçam agi»-
ra direetnmcnle Seres.

Os navios alliados bombardearam «laranl*
todo o «lia as posições búlgaras nas alturas qu*
dominam a foz do Struma, entre o lago de Ta-
hinos c o mar.

.Va frente do Vanla.- c entre esse rio d o
Monglènica, fortes «lucilo sde artilharia.

Na frente do Cerna proscênio encarniçadi*.
si ma a luta entre servios e búlgaros. Sabbado
e domingo os servios capturaram quasi qiii-
í.hoitos prisiooeiros, entre 03 quaes ha uns
cincocnla allemães. e tomaram onze canhões,
vinte ei tres metralhadoras, tres morteiros «le
trincheiras c uma enormidade de munições de
toda a espécie.

A penetração dos italianos

ROMA, 23 (A NOITE) — As tropas italianas
que desembarcaram cm Yutoua dominam
nctualmcnte todo o Alio Epiro e a reçiâo para
léste até á Maeedonia, estando prestes a jiiu-
tar-se ás tropas alliadas que avançam no lago
de 1'i'espa c aos servios qne se approximam de
Monastir.

A frente dos aluados nos Balkans está qua.
si unida, desde Seres u Valona. Estas vanta.
ftens puderam ser obtidas peloa italianos em
menos dc dous mezes devido ú cooperação ef-
licicnte da esquadra.

Os servios avançam

LONDRES, 23 (A. A.) — Telegraramá»
dc Atho.ii.s infoi-inam cjue os servios conti-
miam a avançar no território servio, batendo
ns búlgaros.

Os últimos importantes ganhos dos servios
na região de Bolduenlzi, deram-lhes posições
dc onde ameaçam agora fortemente os bulga-
re s que estão cm Ticknlca.

LONDRES, 2.1 (A. A.) — Or, servios rompe-
i-i.iii a liiilia bulgái-a entre BuUri c Ticktilea. fa-
zendò muitos prisioneiros; cmquanto os bul»
garos fugiram precipitadamente.

«» «<ei. 1— .<

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
-«»¦»»»

Deve ser boalo...
(A. Ai) ¦— Noticias da

o jornal "Nconaslv", qm
icgura, c:n mui

LONDRES, 2,1
Grécia dizem que . ..
se publica cm Athcnas, a...»„-.... .... ...--
nota iiontem publicada, que o rei Constan-
tino rcpelliu as pretenções do ministro da
Grã-Bretanha na Grécia, retirando ns segrj-
ranças o apoio que offereccra anteriormenle,
dizendo, o... resposta áquclío diplomata, que
os alliados prclondcm, com as suas negocia-
ções junto an governo grego, apenas dosar-
niiil-o, afim de melhor favorecer as preten-
ções dos nacionalistas, que estão cm Saio-
nica formando um novo governo.



tuna

Ecos e novidades
O Sr. Dr. Pnulo do fronlln ninniloii aos Jor.

frncs uma onrtn c,\|)llcn.iiiln o sou iimevillmeii*
In cm relação nn raso du desvio dc ntaterliies
tl.i Criilral, u quo constlttiü nbjooto do oillfl*
« .nl' relatório dn Sr, Dr. I.cnn llutissupllóres,
1* il.'i.-,;..ilu aiiNllInr, Nesta carta Ifl-ao o sc-
luliiloi

"Dp fnoto, folia pelo mordomo do pa-
,l.ii-i.• presidencial u requisição do inato-
rlaes u serem l.iriiividns pela K. de F,

ICentral do llrasil, rum., dtreetor u im
cmr.irmliliiili' da priiu* em vigor, vinda
«le administrações anteriores o qm< nln.
da ho.il' perdura, aulitrh.cl esses forno-
icimunloa, bciiiIo us matorlne» eulre.iiies
jicln clieío do serviço respectivo, ma>
illiiiili' recibo passado pelo próprio mor-
«loiiin du piiliicln ou por quem para vide
nm era por cllo designa.Io."

Ul J.i não fosso tradicional a luconsclcucla
fe.nu que o illustre engenheiro sempre adml-
(listrou o» liliilieiros piibtlcos que llio lím sido
confiados, es-'ii confissão veriladclraincntc c-
pnntosa terln provocado o mais formidável
do» escândalos, seguido Imiiioillalaiucnto da
prisão do ex-illroclor du Central. Onde já se
«iu eom efiVIt» uni ox-funccloiiárlo que tenha
exercido cargo «le tanta responsabilidade con-
fcssnr táo Inmpelraiueiito quo obedecendo npe>
ras á simples requisição du mordomo do pala.
fl.» do Caltete, "quo nem siquer é funecioua-
lio publico", entregou n esse cavalheiro todos
os materiacs dn Central que lhe foram pedi-
dos? O Sc Dr. Paulo (!<: Fr.utlin allega em
sua defesa quo agiu "dó neeordo cm n praxe,
vinda du administrações anteriores"...
Mas, será possível quo u um homem da capa-
cidade «lesse notável engenheiro escape qne
o crime, a ladroeira ou o peculato nilo podem
constituir praxe? l'o!s então, quando nlgtiein i-
nomeado pnra administrar uma repartição,
cujos chefes tenham se notabilisado pela falta
dc escrúpulo, pôde ou deve Insistir nas mes-
nias "praxes" «los seus antecessores? (Juc no-
voes tinha o Sr. Dr. Fronlln do seu dever
eomo director dn Central?

Mas, uão valo a pena perder tempo com dis-
eussões sobre os escrúpulos do ox-director da
Central. Nu sua caria ho, porem, uma aceuso-
cito gravíssima nn seu substituto u que precl-
sa ser promptnmenle ilesiíicitlliln. Diz <> Sr.

il)r. Fronlln que csr-a "praso" i!c se entregar
materiacs da Central il quem os requisito nln-
du continua cm vigor. Ora, a prova de que o
nctual governo considera essa "praxe" um
crime de peculato, está uo final do relatório
lio 1' delegado auxiliar.

Sr. Dr. Fronlln fez, pois uma acusação
muitíssimo séria no Sr. Dr. Arrojado Lisboa,
que certamente nüo quererá parn o seu nome,
como administrador, u fama adquirida pelo
sen antecessor.

.-Um governo Pessoal...
Tomou lionteni posso elo governo da Para-

fiybo o novo preslilento Sr. Camillo do Hol-
landa. Após us continências, <; us festas «Io
estylo, o Sr. llnllanda foi para o palácio, u
expediu os decreto» dc nomeação dos seus nu-
jiilinrcs dc governo. Dô-se a palavra ao cor-
respondente telegraphico do "Jornal", para
narrar como devem ter sido feitas essas no-
lucaçócs; t"¦• "Até estn hora ainda não saíram as no-

mcnçòcs «los novos auxillnres, ipic serão,
'conforme combinação com o .senador 13pi-
itaein Pessoa, as seguintes: secretario, So-
dou Pessoa dc Lueeua; clicfc do ))oliciu,
Democrito Almeida, c inspector do The-
«ouro, Joaquim Pessoa Cavalcanti: pre-

lícito da capital, Antônio Pessoa Filho;
i director dc Instrucção Publica, Eduardo

Pinto Pessoa".
o que sc pódc chamar ura governo

A GQNFLAQRAnAO DA EUROPA
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A SITUAÇÃO INTERNA DAAUSTRIA-
HUNGRIA
—•*»*****

Gcos do assassinato do condo
du Stur<;.iii
NOVA VO»!»*, 2.'l (A NOITE) — Nilo lia

novo» porinonoron do assassinato do conde
dc ÜIui'Kl:li, A falta de noticiai â nttrlbulila
una i-liforci da coiiBiira austrlaea e uüemfi.

Oa jornaes, aullcniiimlo o facto, dizem queapelar dossas prccouçOcs, o ninnilu eatii suf-
licleutcnirnli. Informado do qne a aitunçilM
Intorna do Império nuatro.itunftaro »• a mala
critica posslvol c que novo» o «iisbcIo.iuo*
acnníecIment.iH cilão Immlnóntes,

Realçam cirualm.nio o esforço dc» Jnrnresdo lierllm om querer apresentar acura o Dr.
Frederico Ailler como um louco afim do tirar
toda n significação política no nttentndo do
qua fnl victima .» chefo .Io gabinete une
trinco.
Tcmbcm querem mato? o cen-

de de Tisza
NOVA YOIÜC, 23 (Havaí) — fV.nimunicfl-

çuu recebida da Iludnpest informa ter oliln nll
descoberto rcconteniênlo um "coniplot" quetinha por fim assassinar o conde do .Tlaza,chefe do gablncto húngaro".
Auler cué r.narchiíla ou doido

(l.ONDItliS, 23 (A. A.) — De Amsterdnm
chegam novos tclegrammns sobre o nsíinssi-
iiati. .lu conde dc Stiirglih, dlsendo que cm
Derlim .'; enrrouto reconhecer tnu.i a genteser o seu assassino nnnrrhisln, agindo dc ac-
cordn com nina combinação que lem por fim
obrigar o governo austríaco a r.ecellar, poruma forçada abertura do Parlamento, medi-
das que Interessam no partido no qual per-tenco o jornalista Adlcr,

l.ONDItliS, 2,'i (A. A.) - Dizem de Berlim
quo o jornalista Frederico Adiei- soffro dnsfaculdades mentaes, nggrnvhiido-so o seu
tado com o. ultimo.» acontecimentos,

cs-

A amnistia ampla
continua a agitar

o Senado
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A NORUEGA E A ALLEMANHA

Os protestos alloniães em
Chrislisiiia

CIIRISTIANIA. 23 (via Nova YorlO (ííavas)—í) ministro dn Allemanha r.esta capilal pro-testou junto no Koverno norueguês contra »
decreto que prohibe n navegação do subnutri
non bclligerantcs «Mn aguna da Noruega,

A imprensa apploude unanimemente o acto
do governo.
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. fc NAS FRENTES RUMAICAS.
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Na Transylvania e na Do
briuija

,, Eis nhi
ressoai.;

i-i •
Itaiuliá "uber alies"... ... ...
O Sr. Dr. VVencoslúo Braz — justiça lhe

Seja feita — «' muito menos susceptível ás
ndulaçõrs que alguns elos seus antecessores,
principalmente o ultimo desses antecessores,
«pie, felizmente para o Brasil, não lerá talvez
quem o exceda nesse ponto. Nem assim, po-
rém, essa classe de indivíduos que tèm a ma-

¦ jiia ou a doença dc procurar captar as boas
Igi-açns dos presidentes ou do.s poderosas,, com
pequenas homenagens que lhes toquem os

•corações, esmoreceu na tentativa de vencer
a inilificrença ou u frieza do actual presiden-

,tc. Uni cavalheiro acaba ele escrevei' um livro
a que. chamou "Memórias sobre Itojubri", e
conseguiu, por artes de bcrliques c bcrloqucs,
,quo esse livro, apezar dn crise de papel e das
varias outras crises do momenlo, esteja sendo
impresso na Imprensa Nacional. Com certeza,
«Ia edição será destacado um exemplar de luxo
para o Sr. Wencesláo iiraz.

Naturalmente, porem, o Sr. presidente da
Republica só acecilará esse exemplar das me-
jitorias sobre a sua querida Itiijubú si elle vier
acompanhado do competente recibo pelo qual
o seu autor provará que pagou á sua custa ns
despesas Ua impressão. >ícsino porque só as-
sim o Sr. presidente da Republica terá força
moral para chamar á ordem o director da
Imprensa, no caso desso funecionario não exi-
gir do Sr. senador Antônio Azeredo o compe-
lente pagamento elos avulsos que estão sendo
impressos nessa repartição do governo, con-
tendo os discursos pronunciados por esse po-
Ijtico cm relação ao caso de Matto Grosso.

© ^ » .,*
A propósito de um "éeo" de honlem, rece-

bemos a visita do Sr, deputado Jeronymo
Monteiro, que nos veiu pessoalmente declarar
que ns publicações da mensagem do Estado
do Espirito Santo, que lêm appareeido por ahi
—• e com excepção única da que saiu no "Jor-
nal do Commercio" — não foram autòrisndas
pelo presidente Sr. Bornardinò Monteiro —
«íue. —• segundo nos nffirmou aquclle depu-
lado — "está cxnclninente proocciipadò em
•fazer uma administração que se earacterise
pela mais rigorosa parcimônia no emprego dos
dinheiros publiCos".

LONDRES, 21 (A NOITE) — Redioirinpliam
de Bucarest, com dnla dé hoje de manhã:"A situação na Transylvania não é, como
fazem acreditar w> communicado» teutonico»,
desesperada para os exércitos rumaico». Ao'
contrario disso, ella melhora dc dia para «lia,
podcndo-flc considerar completamente doriii-
nada a contra-offensíva de von Falkenhayn
ijue tinha por fim invadir c esmagar a Ruma.
nia. Somente cm dous ponto», c assim mesmo
numa pequena nesga dc terra,foi ao ;iorlr> inva-
(lido o território rumaico. As tropas rumaicos
oecupam ainda hoje vinte vezes mais território
Inimigo que o perdido «.'ir. todas as frentes.

A luta na região de Deltas prosegue ciicarní-
çadksima e o numero de prisioneiros ali ca-
pturados clõra-ae já a ma!s de setecentos. Fo-
ram também tomados quatro canhões, tres
morteiros c umas trinta metralhadoras. Entre"eis 

prisioneiros há muitos lUlcnuics.
Na Dobrudja, devido á grande superiorida-

de numérica dos teuto-bulgaros, contrahimos
um pouco as nossas linhas para o sul da cs-
tradu do Trajam». iWa.s nos oulros ponloa a
luta prosegue encarniçada c de mane-ira favo-
r»vel para as tropas russo-rumaicas. Dou»
violentos ataques do inimigo contra Dragos-
lavlo foram rcpellidos com importantes per-
das."

NOVA YOltK, 23 (A NOITE) — Radiogra-
phaivt do Berlim:"O ultimo communicado official diz que o
exercito de von Mackcnsen capturou na Dobru-
dja ;!.5i2 prisioneiros, vinte e duas nielralha-
elor.T.1 o elous canhões. Um navio russo bom-
bi.rdoou as poisçõcs leuto-bulgaras na costa da
Dobrudja."
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iJ.lXIR DE NOGUEIRA —
da pelle
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Para molcstiau

lJm somno profoodo
E mataram asphyxiada a

pequenita
Asphyxiaram a filha quando dormiam. F.i-

tigados, somno pesado, cxhaustos da iuta dia-
ria, não sentiam n pequenina Rutli, de cinco
mezes, que sc debatia sem ar.

1). Juliela Collnres, no meio da noite, hn-
vin-a retirado elo berço para dar-lhe de ma-
mar c, sem sentir, antes de a collocar dc no-
vo nó berço, adormeceu. 1'cla inadrngada,
quando ella e o marido, o operário Pedro Col-
lares, moradores em ura dos nossos subur-
bios, acordaram t, flutli estava morta, en-
tre ambos, livlda e gelada, com algumas mau-
chns roxas a lho brotarem no roslinho. Ti-
nha morrido asphyxiada.

15' fácil ela sc prever o grande desespero
dos pães.

O cadáver da pequenina,
nado por um medico legisi
pulturn.
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Loteria U Estado do Rio Ondo do Sol
Exlracçito por csphcms c glohos de civst.il.

AinaEshã 24 úq coPfewJ©
40 CONTOS
18,000 bilhetes a S$

Menos il.'. -|

POR I0$000
 111:0008000
 UOiOOÜSOÓO

75 - [. em prêmios 1C8:000$000
Prêmios sorteados

1 prcmio do «0:0005.000
1 n ll-.ÜOOSOüO
1 » 2:0005000
ü prêmios de l:000S 0:0008000
Ü » » 6005 '1:5002000

Só * » 100$ 2:0005000
5S » > S0$ 2:1)1)05000

lOOl » > %•} 47iGOOS0OO

iOOÜ prêmios nn lotai dc -10S:OOOS300
/.' venda em toda ,-i parle.
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depois de cxnhii-
a, foi dado a sc-

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

0*m -¦¦¦¦¦ a meBj^B» I i -.,— M...i .,„

Morre em Buenos Aires uni
soldado de Garibaldi na

conquista da Itália
BUENOS AIRES, 23 (A. A.) — Falleceu ho-

je, nesta capital, o Sr. João Mogiorótti, per-sonalidade influente da colônia italiana, que,
na sua mocidade, fez nas fileiras das forças
commiindadas pelo general Garibaldi toda a
campanha pela unificação d.i Itália, tendo si-
do condecorado varias vezes pelos serviços
prestados. O fnllccldo, que contava mais 

'dc

setenta nnnos de cdade, era muito estimado,
contando numerosas relações, pois nqui vivia
ha muitos annos. Todas as associações ilalia-
nas fnr-se-fio representar nos seus fimeraes.
-¦ -'¦!'¦   >—«qSol&i*—*j

ÍBrômii cura 1

1 qualquer fossei
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U ma reprovaves me-
dida na Rede Sul

Mineira
SOLEDADE, 23 (A NOITE) — A adminis-

tração da Rede Sul Mineira mandou retirar
O tnboado da ponte que üg-l a margem di-
reit.i do rio Verde ás officiniis daquclla us-
trada de ferro, deixando assim os operário.;
em difficuldade de transito, medida ess.i
que causou péssima impressão. Os opera-
rios da Sul Mineira esperam que o J)r. ,lus-
celino Barbosa, na sua passagem amanhã
por nqui, mande ;('collocar o tnboado; ao
contrario, tem que andar um Uiloniet.-o
para sua visita ás t.fficliias, que .listam ape-
nas alguns metros dc sua car.'., e S. S., sem
tomar aquella providencia, yfra passar
ponte «Di estação.'

BELLO HORIZONTE, 23 (A NOITE) —
.Tose Goulart; filho do fnllccldo capitalista
Go.ulart, foi roubado em sele contos. A po-licia guarda sigillo sobre o autor do roubo.
Sabe-se, porém, que foi pedida a prisão dc
um irmão da victima.

«3ÍCWR»—-»•-

Di*. Pimenta tle Melio- -nZ^
n. 5, ás t! lioras. — Itcsid. AlTonso Pehná n. 49.

A» oommiMÕei, dopoie delongos debotes, oheg. .ti m
um aeoordo

Afino!, depois do lonfio» e cnlornsn» do-baliu, ilepnl» de mil v uui.t cumbliiaroi..,
poilo-M cniislilcriir siiliicliuiaihi a qtionlao dauiiinlftln ampl.i nu» rrivollÓiihM de 1H0II.

Conformo adbantiiino» sabbnílo, tendo o
Sr. Piroa porrolrn, com o apoio do 1'. It. (',.,
conapaulilfl a ida dn projecto ns coiumlsión*
de finança», Justiça * con diluição, bojü o
hc. .loão l,.vra, relator da pnmolra, apresen-
laiia o seu parecer, ua »o»?íio cMniordiiiic
ria convocada para tal fim.

Quando foi aborta a dlj.utsaüo, cheunr.-iin
fl miIii cm quo cila ipatnvn reunida o» Sn.
1 rbttuo Snnt.is, vicc-pr.T.ld.-nli' «Ia Ilopubll-
ca, o Antonlu Azeredo. Pjuco depois che-
garom vario» menibrn» dai «miras cnminli-
íftej, quo tambcni furam convocado» paraho pronunciarem aobro a iptchiflo.

A esse tempo o Sr. Juro Lyrn Jl tinha
lido o seu parecer, concebido nos scyiu i-
li-, termos :"A proposição n.- 1,101, dc 1015. da Ta-
mora do» Dcpulailò» cslliinue na ultlinn»
ivstilcçôcs postas .i lei dc niiiiitslia cj pararesolvei' sobre n convcnlcncia dessa medida,
aquella ramo do podei-.legislativo snli.-liou
círlareçlmoiilo» an governo, cuja* informa-
ç.iei n respeilo »flo cniibeclona,

Snbméllldo n nssuniplo no osludo dn com-
miisfin dc^ liiiançi! daquoll.i Cusa dó ll.ui-
gresso, opinou n dita commissão que o pro-
jectn ealabolcro uma medida Jusla .• çniivu-uiciile, condindo que nilo venha a importar
esse pagamento pelo Thesouro, da qi/.i/i/i.vr
Quantia Biipposla devida, cm virtude da «/.-
provação do projecto, com relação ao tempo
passado.

l'nr.i deixar hem claro esse pensamento o
parecer cmllllilo julgou necessário que foiso
ninis cxprcssainciito enunciado c a commls-
Eão de finanças do Senado considera linn-
bem (íue impediria melhor duvidas futura»
a approvação dn seguinte emenda no nrt. ]":

Depois dn palavra — vencimentos — ac-
crcsconle-se: "nu qualquer outra vantagem
pecuniária, seja qual for n sua natureza, an-
ttrior ri data desta lei", stipprlinlndo-.se a
palavra "atrasados-*, ultima do mesmo nr-
ligo."

Aehnvam-se, então, presentes ns Srs. Meu-
des de Almeida, .lo-é Eiuebln L> I.opes llcn-
çalvcs. (pie constituem n commissão do di-
plomncla c coiisüluição, c lípltacin Powoa,
Hibclro Oonçnlvcs, llaymuud.i de Mirando c
Arthur Lemos, que constituíam n maioria
da commissão de legislação c justiça.

_ O Sr. Victorino .Monteiro suscitou a pre-
liminar si as commissões podiam sc reunir
e deliberar conjuntamente. O Sr. lírico
Coelho não concordou com o presidente dn
commissão, que adiava que sim, e evocava
vários precedentes; Os Srs. Urbano San!os
e Azeredo acharam a deliberação conjunta
perfeitamente regimental, lauto que já havia
o precedente das commissões elo finanças
das duas casas do Congresso lerom-sc rc-
unido naquelle mesmo logar. O Sr. üiieno
de .-.Paiva pergunta, então, si. em facj do
regimento, podia so votar conjuntamente.
O Sr, Azeredo nelm que sim, tendo a sua
opinião contrariada pelo Sr. Alcindo, que
Ic o regimento o este estabelece que, no
caso de varias commissões terem de sc pro-
uuncinr sobre um mesmo assumpto, ca.la
uma apresentará o seu parecer.

O Sr. Victorino nclia que, havendo pre-
ccdont.es, n maioria pódc deliberar.

Submellid.i a preliminar a votos í njipro-
vadn, isto é, a commissão resolve que pódc
deliberar-se conjuntamente.:

O Sr. Erico diz:
—Sr. presidente, eu não concordo com essa

deliberação e peço licença para mo retirar,
São-lhc dndás satisfações e a resolução da

commissão ficou suspensa. •• •

FALA O AUTOlt DO. PRQJEÇTO
O Sr. Maciel Junior, representante federa-

lista do llio Grande do Sul, «pio foi convidado
para tomar parle na reunião c prestar cscla-
íccimcntos, tem a palavra e explica <iue não
houve interesses subalternos da sua parte. A
actividade que desenvolveu a favor da sua np-
provação foi por amor nos princípios c por-
eme foi o projecto com que fez a sua estréa
parlamentar. Rebateu os argumentos apresen-
tndor. contra elle, explicou que não lia grandes
despesas para o Thesouro, cmfim niltluziu ou-
tros argumentos nos apresentados pelo Sr.
João Luiz no Senado. Tratando do discurso
do Sr. Irincii, invocando a sombra augusta ile
Pinheiro Machado, taxa esse procedimento dc
exploração.

Informa A commissão que teve o apoio do
Sr. Wenecsláo para o projecto e nssignnla exis-
tiram divergências nas informações que o Sr.
ministro da Guerra deu ri Câmara e ao Sena-
do sobre o mesmo assumpto. Termina o depu-
tado federalií.la apresentando as bases para
unia emenda nccórdndn entre os proecres do
Senado, afim de sc conciliar todos os interes-
ses, bases essas que estão nn emenda da com.
missão de legislação e justiça.

Quando o Sr. Maciel terminou as suas con-
siderações, no contrario elo que estava resol-
vido, a commissão ele finanças não resolveu
juntamente com as outra». Os Srs. Vicio-
riho Monteiro, Bucno de Paiva, Alfredo Ellis
o Alcindo Guanabara nssignaram o parecer do
Sr. João Lyi-a. Esse parecer é, então, submet-
tido á consideração da commissão dc legisla-
ção c justiça.

A EMENDA SUBSTITUTIVA
Dos membros da commissão de legislação e

justiça, o iniico que falou foi o Sr. Epitncio,
que. julgou boas as bases do Sr. Maciel o com
ellas elaborou uma emenda substitutiva ao
parecer dn commissão de finanças concebida
nos seguintes termos:"Art. 1." Ficam abolidas pnra os officiaes
effeclivos do Exercito e da Armada todas us
restricções impostas ás hinnistlns ele 1895 c
1S!)8, sobre o que respeita a vencimentos ou
quaesquer outras vantagens pecuniárias ante-
riores á data desla lei.

Art. 2." Os officiaes que foram punidos, cm
virtude desta lei, passarão n occupnr nos ai-
manaks dos Ministérios da Guerra c da M.iri-
nha, a collòcnção que lhes caberia, si não ti-
yesisem sido atlingidos por aquellas rcslri-
cções, mas constituirão um quadro á parte,
que será nos iihiiunaks designado pelas letras
Q. F. e dentro do qual serão promovidos sem
prejuízo do quadro ordinário."

Quando o Sr. Epitacio leu essa emenda o Sr.
Pires protestou c começou a apresentar os seus
argumentos referentes á preterições.

O Sr. Epitacio respondeu ás suas ohjecções
e contestou-as. O Sr. Pires insistiu, pediu o
Almanalc d.i Guerra e gritou:—Isso c a mesma cousa que o projeclo.

O Sr. Epitacio olhou-o seriamente e não lhe
deu resposta, nsslgrinndo logo a emenda, se-
guindo o seu exemplo todos os seus collegas
de commissão que estavam presentes.

O Sr. Pires continuo it protestar.

NO MAR
Uma joven encontrada morta

Suppflo-io que roJã o de uma mulher quehOUtpm i) imile ntlriiu-ho «i» nmr, da luiiva".Sétimo", cm viagem daqui para Nlellteroy,o cadáver quo bojo fui visto a bolar purtu d.i

i

e*»aei>M*e»i»w«a»>^B»««M«>«»»e»M»»^e»Ne«»w»>*4e»h^»»^MM»We^«»»»eMM»i ***,

ü cadáver da desconhecida nu necrotério
da polida

Jiiiiijiií.n. A polícia marítima trouxe-o paraleri-.-i, i;-ii:ov.-iido-(i para o necrotério, li' i!ouma mulher branca, moça ainda, vestindoivguliirmciití', cabellos cnsliiiiho-cscuros, temfaliu tic muitor. dentes.
Depois du oulopaludo, coíistnlodo ter sido amorto por aophyxln, f0| o cadáver pliotogra-phiiilo para que seja icconliecldo posterior-mente.
Tnhcz seja a vlcllma dc nluiira romanco deanuir.

A exploração do porto deIQ"e p*mm imposíos os
liecife

ào
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ESCOLA Itl-M
mclbodo própriotaclo. Itun ; du

Dàclylographia
s'(lTON — Lecclonn-se

i'!iislua-so a escrever
Sclemliro, 07.- -rnr» ¦

por
pelo

ÜM FALLECIMENTü EM
NICTHEROY

Falleceu hoje, cm Nictheroy, o Sr. Condi-do Manriqiie Mello Araújo, praticante da nd-niiii.stração dos Correios do Estado do llioO seu enterro corri cffcctu.ido nmanhã nncemitério dc M.irnby, saindo o feretro ás lühoras, da rua Barão do Amazona 11.
as

,:o.
tvzs*—~-

ELIXIR Diü NOGUEIItA -- Cura syphiü».
•noa»-

PROGREDJIN3DO...
«Mudanim» o KotU-igucs

— Queria que V. S. informasse si sc pôde,sem contratar carregador, sem saber para ou-ele vnc a juobiiiu, lazer a mudança de um ci-d.idao V
Foi i-.sim que o Pedro Rodrigues dos Soutos,o mendigo perneta que um dia fez um "meo-

Inig em frente a A NOITE, o que lhe valeu oretrato e, mais tarde, um Jogar na Limpeza
lUblici, com outro retrato, já com umn pernade pao. so dirigiu ao delegado do M" districto.I'. explicou o caso: durante hcrii e meia de nu-scncia, em pleno dia, os ladrões esvasiuram oseu quarto, á rua José Maurício u. 111, fun-dos da Prefeitura I

A indicia está á espora que «ligam pnrn on-(Ic mudaram" o Pedro. que. tem a vaidade,elle, o cx-mciidigo, do ler sido roubadoI
-««?I»-

Prccsssado por homicídio,
pediu habeas-corpus

Ao juiz d.i f.» Vara Criminal impetrou umaordem de "habeas-corpus" Xorival de Olivci-ra, allegiindo achar-se preso á disposição do
ju:z da 7» Pretória Criminal, sem saber porque, e até hoje á espera do inicio do sumiria-rio elo culpa. Pedida:; informações, o prclorinlormou que o accusado se acha recluso riaDetenção "apeiui-," 

porque foro pela policia
preso cm flagrante qUuiitlo perpetrava umassassinato, e que quanto á demora na for-niação ele culpa, estavam a ulllm.ir-so as dili-
gçncliis liara intiniação das testemunhas.

A' vista destas informações o juiz da i* Va-r.i negou o "haberis-corpus" 
pedido.

i '-|irr»' i

«•se

DAS

NICOLM GSANCIO
ASSEMBLE'A 4.4
2 EM DIANTE

Tlil.EPIIO.\'E crSTüAl. 5.735
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As commissões da
a

_Kcun:u-sc hoje a commissão ele conslilui-
çao, legislação c justiça da Câmara dos Depu-
tados.

Foi assignnd.i a redneção para il» discussão
elo projecto que estabelece, o Código do Pro-cesso Criminal do Districlo Federal.

O Sr. Palma leu dous pareceres, que foramunanimemente assignados, indeferindo o rc-
querimento ele Mnrimiliano Frcyeslebeu pe-dindo contagem de tempo c deixando de to-mar conhecimento ela petição do engenheiroagrônomo Llidovino Ferreira pedindo relute-
graçâo no cargo de professot ambulante dcttgriciillura; nn D.ihia,

Lido, pelo Sr. José Gonçalves, parecer so-bre o credito solicitado para indemnisações
por desapropriações para obras da Baixada
fluminense, foi o mesmo a imprimir a rc-
querimento elo Sr. Maximiano dc Figueiredo,
pnra estudo. Foi, então, unanimemente nssi-
gnado o parecer favorável elo Sr. José Gon-
çalvcs sobre o projecto que considera de uli-lidado publica a Sociedade ele Goographia dollio elo Janeiro.

O Sr. Gonçalves Maia declarou que na pri-meira reunião da commissão apresentará pi-rcçer sobre o projecto que estabelece pciiaii-lindes para ns locomotivas que trafegaremsem apparellio» extinetores de incêndios
A commissão rclinir-sc-a amanliá, extraor-dinariamente, ás 14 lioras.

Uma extiosiçião ot6iGÍa.l
St*. T«vai»es Ue Lyra

Teve boje eiilrniln na Câmara du» Pcpu-tado» a iii--u-..ii,.-iíi cm que o Sr. iiriodiliutedn liepubllcn pede que o Congresso Niiiliin.il
habilite o governo du iudlspciiMivcl untori-
litçfio parn ser Iniciada, desde Já. a expio-
ração uommorelnt ilo porlu do lleòlfe, uu
pnrio dn cries JA eoimlrulilii u ilevldnmentu
apnurellindii.

A mensagem cslri aomnpaitliflda dn se-
Kiiiule osposIçAo du Sr, Tavares do l.yiv,:'Conronno rofero a mousntfom dirigida
por Vi E,".-., em íl du maio dn corronte anuo,
iu» Coiinrcnao Nacional, néervit das obrai .!..
porto do itcclfi', da Ilnh.i (K< cries do o!'r.
metro» d'amia. projcolailo ua cxlcnsão ilel.:il7 metros, Jii se acha concluído o Irocliode ti.lii metros, (lovldamento npimrolliailn (lflvias férrea» o guindastes o «•ervldn por cincoarmazéns o dous galpões, munidos também(.ni iieccsrarlus upparcllius (tira u t.ui ber-viço interno,

Seria de conveniência, com o fim du oi-tender ás Justas reclamaçuu» dos liiteiwa-
dos, fosse inlelndn desde ,l.i. iuu»mo om re-
ginicii provisório, a c.qili.i.içiio comincivial
da pariu do cáe» construída, ato que, con-
eluiilas as obras, se pudciso estabelecer nas
melhores condições, um serviço definitivo.

Nosso scnlldo, a companhia cnipreilclrn,
a Soclcti) do Constructiuii du Port dc Per-iiniubiico, aproveitando o emejo dn revisão
do seu contrato para o pruseimlmento dnsobras, nor um programinn reduzido, dentro
dn credito dc que sc pode aluda dispor, pro.poz encarregar-Eo da bsploi açtln do porlo,em rcgimen provisório, ale n terminação dos
trabalho», pnrn os (pines s-j destinaria 11.1
parlo do lucro d.i exploração, alilrlando us-
siinn as dospecas do Thesouro,

A Associação Commercial do Pernambuco
apresentou lambem ao governo umn c.xpn-
líçõo, cm que faz sentir n necessidade deser desde Já I rufe gado o referido trecho do
cães, propomlo-sa a lazer o serviço mcdluiiío
a partilha dc lucro:-, com o governo, sob
determinadas condições.

O governador tio Estado «ie Pernambuco,
por sua vez, suggeriu o iilvllro de ser a
exploração do porto entregue no governo da-
quello Estado, mcdlaulo contrato com a
União,

Não foi possivd an goveno, por falta dc
aulorisoçáo legislativa, tomar deliberação
alguma relativamente ú exploração conimor-
ciai do porto, quer para o caso do se.-vVo
provisório, emquanto perdurassem os trnba-
llios de cònstrucção, quer paia um nrrciidn-
mento, com caracter definitivo, a exemplo
do que sc fez pnra com o porlo do Rio tle
Janeiro.

Nor. contraio.» para ns obras dc portos,
quando rcnlisiitlus por couessão do governo,
hn cláusula:; que iiutnrisaiii u trafego pro-
visorio, logo que qualquer extensão d« cies
esteja cm condições dc ser convenientemente
trafegada, podendo as respectivas empresas
perceber desde logo ns tnxns fixadas uni
contratos, dc conformidade lom a lei nu-
mero 1.(40, de 13 de outubro de 1869, o
cujo produeto se liestina á icmunernção .!'.
capilal e respectiva amorlisnção dentro do
praso concedido.

Com relação ao porlo do Dio ile Janei.-o,
cujiCi obrar, foram construídas por cinprji-
tada, scniolhnntemcnte nn qiiõ nsontece com
o porlo do Recife, foi mislír a intervenção
do poder legislativo para resolver sobre .-.:>
condições em que devia ser trafegado aquclle
porto, ainda uo periodo dc conclusão das
obras.

E com esse propósito foi contemplada no
nrt. JU dn lei n. S.210, dc üíl «Ic dezembro
dc 19UÜ, disposição expressa estabelecendo
as bases para o iiirendaincnto, mediante
concorrência publica.

Cumpre, entretanto, ponderar que scrii
preferível fazer n exploração ilo trecho dj
cries de í!ÕO metros elo porlo de. Recife, cm-
quanto não so concluem ns obras, pnr ndini-1
n is tração federal, o que habilitaria d gnver-'
no a,, conhecer, pof. eomplei.0, as condições
que melhor consultam os interesses do lTic-
souro c do cbmnicrcio c que devem consli-
tuir as bases d.i concorrência pnrn o arreu-
dnmcnlo definitivo.

Seguramente, o Congresso Nacional, to-
mando cm consideração o assumpto, resol-
verá como julgar preferível, estabelecendo o
rcgimen ri que se deve subordinar a expio-
ração elo porto, o svstcina dò taxas a co-
hrar e as demais condições que se fazem
precisar, para o fim que sc tem em vista,''

negociantes adventicios!

As suggostôos da A. C.
ao C. W.

A directoria da Aisoclnçno Cominerelal vrulou hoje uo Conselho Municipal, em ndulltniiento i represonlaçao dirigida o n tSriquelü poder da cidade, em dele-a Io ,in. ...... ..ti..i.,.i....i.i.. i'....i.,.. ,v " '."' «.lli.eitiibeloeldo o "'.'illiino, proJiidlo .,
pelos ncgorlaníMs. ailventlelo», ás "ao prpjeelo que orça ,. fw, „ dc.iiies,Municipalidade para IIH7, v niiu
guinloa i"Ari,,51 — Suhsll!ii!i.!„. pcln scgulnl» iAíiuo le que, nos boleis, pensúes . SMU ciliares, vender, pnr conta próprio mnlhcln, genoros ou artigos du nrocêd 
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ciomil mi estrangeira, fica sujeito
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<¦ pensiifisiicçfio dvst • nr.io» ri muita <i>

ein-iii n u
ao nessamposto fixo <io íiioooeoni).(» Infraetor das disposições dei.go rica sujeito A multa de 1:3008 e mu"lensflo u.-. mercadoria pura garantia H>Pi gniiiciit» do que dovldo for. reverlcn â50 •," da miillo em favor do dsem dlslliieçilo il« pessoa.

í 2'. A licença du quo imln o prenrllrto srru sempre ccneldermfti Inicio dgoelo, podendo também ser cobrada'nulo do guia dn respectiva agencia
8 ii*. Os proprietários do boleisondo oceorrer qualquer infraligo, ficam cgiiaimenlo suje

li500$000.""Ondo so diz: agente ou roproscntnnts djeslalielcelmçiitii» commerelaes, com sede forado Dislrlclo Federal, tnf}:>;jt:(i -- dljtA-.se tngento ou representante de cisas comiiicr.ci.ies estrangeiras (grandes mngaztns). cuorosem a venda a retalho, 5:0008000.
Ü 1'. O Infraetor dus (llspoklçSes deste nr«ligo rica sujeito á inulia <!j 2:5008 » ap.prehcnsão da ineivndorin paia garantia ilopiigaiiieiito do quo devido for, revertendo.iü •,• da multa cm favor do denunciantesem «listlncçao de pessoa." '"Agente óu representante de estabeleci,mentos nacionaes, com sede fora do Dislrl-cto Fcdernl. .IIIOÇOOI).
S . O Infraetor (íai disposições deste ar.fica sujeito ri multa de 2008 e u-.p.v-hensuo da mercadoria para garantia dó po-gamento do qu- devido for, irvertcndo 50*1»(In nuilta cm favor do denunciante, sem dis-tmeçao dc pessoa.""Accrcsccntc-se onde convier:
Ari. . Os mercadores ambulantes dczcndns, modas, armarinho, confecções mgravatas, roupa» feitas pnra homem' nunliorns, jolns a moveis pagarão du lin taxa fixa de C00JÜ00.
S . O titulo de licença dos mercadoroíambulantes acima Indicados deverá seriiproser nimexado ri respetiva carteira de Idcn-tificaçúo.
5" . Os infr.-it-l.ircs das disposições de--artigo ficam sujeitos ri multa da ÕÜÍls enpprehensão da mercadoria para garantiado pngamenlo do que devido for, reverteu-do 50 V da multa em favor do denunciantesem distineção dc pessoa." '• —mis- i

Tebíülso FíGEMIO OA SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 82—Telophone 6113

«lgo

f.i-
.'ias,

snç»

to

O CAFK'
Cmuno era natural, devido ás noticias de nll*no fccliamenlo da Bolsa do N'ova York, no ul-limo din útil, o mercado dc café abriu' e fun.ccionou lioje firme,,no preço de 9í?IuO por nr-1rpbã para o typo 7. Aconteceu ninda que, Artliprlurn, essa mesma denuncio:; apenas n bal-xa de uni ponto parcial. As vendas do dia som-moram 5.170 saccas; sendo, 1.231 pcln ma-nhã c n.!)!.') depois nté á tardo. Nos dias 21c 22 entraram 0.44-1 saccas, embarcaram 2.250e ficaram cm "stock" Üãli.fiHa baccas.
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O Imy em Ipassá

'-,*JCfc«*¦
BOT mOOmVtmXS BCB3 Tnausian

[ Oucreis apreciar bom e puro cafó? |So 0 PAPAGAIO 8

julgamentos da
deste anno

sessão

Um caso curioso l
Recebemos a seguinte caria:

«oca»»
O caso de Friburgo volta ao

Supremo
O Dr, Oclnvio Kelly, juiz federal do Esta-

do do llio, fez enviar hoje para o Supremo
Tribunal Federal, a oppellação interposta pc-
io Dr. Galdino do Vallo Filho, da decisão (pie
denegnu o "habens-corpus" para extinguir a
Prefeitura de Friburgo.

li' volumosa a appcllação.

brindes. LOPES SV & COMP.
" * """" ¦¦¦ • K^^fr*

Cigarros populares, de"uniu 
líio Nuvo, para

«UU reis, com valiosos

A sessão do Senado foi
suspensa em sfgnal de

pezar
tempo

-ajoir-

O PARECER DA COMMISSÃO
CONSTITUIÇÃO

DE

Dr. Francisco Eíras \ cargajjta
lioconlo dn Facilidade—2ás ü horas\ o ü VII) OSA Clinica da manhã - ús ÍO 1'orns—continua, comosempre, accessivel a qualquer doente que deseje diirii-nmçfto de preços. Rua S, José ii,

¦i i-cag»—?
01.

M
Pela manhã, os bancos declararam sacar ristaxas dc 12 M2 c 12 1|8 d., c, pouco depois,mclhornrnm os d.i menor taxa pura 12 118os outros para a de 12 5132 d

tornou geral. Ao fechamento
cado ficou mais
lhos

A situação interna de
Portugal

LISBOA, 2.1 (A. A.) — O governo deu ri
policia severas inslrucções, nu sentido dc
prender os autores dos ho.ilos alarmante?,

pcln proftindiiincnlu ullculatôrios da ordem pu-
i tilicu. " " •

Em seguida o parecer do Sr. João Lyra e o
substitutivo da commissão de justiça" foram
suhmettidos ri apreciação da commissão de
constituição.

Esta homologou unaiiimemehie o substitu-
livo, tendo apenas o Sr. Lopes Conçuivcs dado
um voto explicativo.

QUE HAVERÁ' í
Logo que ns commissões terminaram os seus

trabalhos òs senadores começaram a commen-
tar as resoluções, O Sr. Pires continuou a pro-
lestar:

—Isto não í direito. Então vão npprovar a
mesma cousa que o projecto? Não, não coricor-
do com isso. Vou n palácio, vou me queixarno Wencesláo. Não, isso assim não pôde pas-sor.

V. o Sr. Pires depois de protestar muito e
falar mais foi queixar-se no Sr. presidente dn
Republica.

K' que elle. pelos comiricntariós, viu que a
emenda substitutiva da commissão de legisla-
ção homologada pela dc constituição passarátal qual em plenário.Essa resolução foi uma satisfação ao Sr.
João Luiz.

—Mas nem assim, disse-nos
ellc ybltnrÀ «t* 1', il. G.

para ii na c
, que ijuusi sc

, porém, o mer-irouxo, eom pequenos trabii-cm sua maioria a 12 1|8 d. Não liouvenegoems cm esterlinos. As letras elo Thesouronnida hoje foram negociadas com o rehale ded 1|2 e 7 °|0. O movimento de Dols.i foi de pe-quena monta, y.ilyo para ns apólices da Pre-leitura do Districto Federal que continuam
bem negociadas.

A sessão do Senado, hoje, durou o
necessário ri leitura do expediente.

A* hora regimental foi aberta a sessão. Li-
da o approvada a acía da sessão da véspera,
passou-se ao expediente, durante o qual o Sr.
João Luiz pediu n palavra e fez o elogio fu-
nebre elo senador Domingos Vicente, hontem
fiillecido uo Espirito Santo e requercu a sus-
pensão dn sessão.

O Sr. Pires Ferreira requercu que n mesa
enviasse uni telegramma ao presidente do Es-
pirito Santo, como representante do povo da-
qnclle Estado, dando-lhe pezomes por esse
faclo.

Ambos os requerimentos foram
dos c a sessão suspensa.

1 *w-~ -

npprovo-

cura as lnflammaçõcsdoi

MOURA BRASIL Rua ^^ 87
ilTrr i

As ále©íüsas" db
Aifastg|®§§a

Bom café, chocolate e banbons sóMoinho da Ouro — CuseOado comas imitações.

um senador.

As cartomantes...
Duas deltas nas unhas da

policia
As autoridades policiaes do 12° districlo

prenderam hoje ri tarde í.s cartomantes
Mines. Tagild e Cloripes, aquella comsultorio de cartomancia á ma Fr
n. õí! e esta á mesma rua :i. 190.

O delegado, Dr. Ciccro .Monteiro, que pre-sidiu em pessoa a diligencia, não conseguiu
porem; surprehciidol-ns cm flr.granlc.

As duas carlómanlcs passarão, no cn In ri-to detidas no 12" districto, s.% 'iA hora.5 delei, para averiguações.,»,

Um despachante em apuros
Devido a uma inlcrpellação feita pelo advo-

gado Luiz de Paula c Silva, representando atmnn Ue Ltica & Daroni, o ajudante de in-spector da Alfândega Fcirião da Silva, orde-non que fosse ouvido o despachante EduardoMenezes sobre um despacho que se haviacomprometlido fazer.
O depoimento do despachante foi tomado cmsegredo c ao que se diz será mandada lavrar

pelo inspector Paula e Silva a sua demissão
——$$&¦ ¦ '

con-
Caneca

OS IMPOSTOS DE EXPORTAÇÃO

0 accórdo Minas-União
Em portaria de hoje. mandou o Sr. inspe-clorelu Alfândega que os chefes da 1» e 2»secções da Alfândega c guarda-mór observem

o neçordo leito entre a União e o Estado dei.linns (.eraos, sobre a cobrança feita dos
postos referentes aos produetos exportadosaquclle listado Olltrosini, rceommchdou
lossem tiradas, dentro das di:mesmo accórdo, as via:

.secção.

nn-
por
que

sposições do
para pagamentos ri 21

Sr. redactor— O Jury em Iguassú £ o ine<-mo <|ne o da Capital ela Republica e nem podiaaeixar ele ser, dado o progresso que vem de
ter a cx-cidade dc Maxomboinbn.

A sessão do Jury dcsle anno foi agitada c,
o quo ú raro, chegou a empolgar a opiniãodevido ao grande numero de julgados e seusdelietos.

O primeiro processo a ser julgado foi o da
Antônio Francisco Dnrbosa, sun mulher e filho,
Laurlndo Barbosa, sendo que os dous primei-ros respondiam pelo crime dc ferimentos Ic-
vos, c o_ultimo pelo de homicídio, pois assas-
sinou, só pelo instinefo de perversidade, uma
hora depois de. uma luta que sc travou enli-u
seus pães c ellc de um lado c Francisco Bnro-
ni o empregados de outro, n.i estação de 1'ai-
nciras, a Ulll liilomclro elo logar ela luta, um
empregado de Bnroni com um tiro ele espia-,
gnrda que destinava a este.

Pois bem, foram os réos absolvidos!
O segundo julgamento foi o etc Leonardo r?e

tal, que ba tempos, assassinou sua companhei-
rn, no logar denominado Guimbii, linvendo-lhe
vibrado tremendo golpe, com uma foice ilalia-
na, na garganta, que lhe motivou morte iiis-
tnnlanen; tendo tido depois o cuidado de ar-
remessal-n rio abaixo e «le encontro ás linhas
ndductoras do Rio cFÒuro c Xerem, parecendo
elesfarte que a coitada havia sido victima da
um desastre casual.

Os membros do conselho de sentença pre-
tendiam castigar o nutor de tamanho crime com
ll pena de !)0 nnnos de prisão ccllulrir para o
que responderam nté o 10" quesito, unanime-
mente, com a pedra preta, porém, quando foi
tl.i pergunta do 11° quesito: o réo commetteu
o crime com privação dc sentidos? — respon-
deram unanimemente — sim!

Qual não foi a surpresa da assistência — e
pasmem todos — do próprio conselho de sen-
tençn, quando o Sr. presidente declarou que
n resposta do ultimo quesito havia absolvido
o réo!?

Houve, enlão protesto dn parte dos julga-
dores, que declararam haver sido engano do
sua parte a resposta do ultimo quesito; pois
era do sua lenção condctnimr o réol Aprovei-
lou-se desse incidente o digno órgão da pròmo-
torin publica que, em vista daqucllc protesto,
nppollou para novo julgamento.

Além desses julgamentos houve outros dc
somenos importância".

Ao vosso dispor leitor nttenlo ^ Armando
Rocha.

Belford Roxo, 21 de outubro ele 1910."
I "Q*** • ¦

As commissões do
Senado

Esteve reunida hoje, no Senado, a com-
missão de constituição e diplomacia, sob a
presidência do Sr. Mendes dc. Almeida.

O Sr. José Enzebio apresentou o seu pare-
ecr sobre o "veto" do prefeito reter-ente A
resolução do Conselho Municipal, que eónce-
eleu ao Dr. Amadeu Fajardo o privilegio para
construir linhas de bondes que, partindo de
Santa Thcrcsu, fossem a Sepelihn. O senador
maranhense approvou também o "veto", mas
não concordou com os fundamentos do voto
no mesmo sentido do Sr. Lopes Gonçalves,

Agora é que o Sr. Mendes de Almeida vaa
se pronunciar, concordando com um ou outro
voto.

•**•%-
EUXIR DE NOGUEIRA — Grande Dcpurativo

do Sangue
-««gaa»' *

FALLECIMESMTO
Falleceu em sua residência, ri rua Silveira"

Martins n. U>i), o antigo negociante desta pri-
ça Sr. José Manoel Francisco de Souza, p.iedos Drs. José e Agostinho Ornellns de Srilizíí,
e cujo eiiterrnineiito se renlisnrá amanhã, á»'•' o meia lioras, ^o cemitério de São João Ba-
ptista..
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Os successos de Matto
Grosso

0 accordo Paraná-Santa
Catharina

O Sr. general Carlos de
Campos dá uma enlre-

vista em S. Paulo
S. PAIII.O. 23 (Ai A.) •— Interrogado n rc*

ipcito da Hltunçfin netual do Matto Grosso,
! d iiviicrnl (iarlos Campos, luspeclor «In II* iv*
, i iiu iiillllnr, com sido iicslit capitaI, o re*

tvi!i-i'!i'.'K.idi> dc i.u.Mibíi, declarou a um roda-
ti..r do "Jistndo dc S. l'iiulo" que deixou cm
>l.ilio tlrnsso imiti forca dc l.ufiu homeu i.
jiIh.p que deplorava sinceramente a Irlslu
illuacjiu liíiqurll.' Kstadn, ns voltas com sue*
i'iv,víi.i i.'Viiiiii,'m•. • còin saques Inevitáveis
qu> sd Uu". • i.-.iiiifi, liem riuiio o mnllmrato

um <iuc •¦•' encontram on rcudii* publicai,
lt i.'1'iiidii-ie piiiicul.iiiiii.iilr a missão que

t l, vou íi .Mullo (Irossn, «lisse S, !¦>:. que tem
viiiM-lencia de hivor cumprido rum o seu ile*
ver: -foi iinpaivl.il, procurou eerenr de iodai
us garantias não só ps'membros da Assem*
hli-ü, como a pesson do presidente do lista-
do; evitou os saques u n cffusíio «lc sangue,
cliiglntlo-so absolutamente ns Instrucçõcs do
governo da nação, Accrosccnlou que o gover-
no federal tem nessa questilo nítido com n
ni.niina lealdade. Interrogado -ilire qual se-
ria a provável solução da sltunçãr» matto*
groMcnse, dcclnrnu ,s. !•>:. que n não podia
prever, o ucncr.il Carlos Campos deve scKulr
para o llio de Janeiro ntO o flui ila semana
corrente. S. Ux, ninda não sabe q:ic coinrais-
ião ini desempenhai*.

» -oi- ¦

Um jssSs de paz (?) pefl®
ftabeas-corpus

Ao Dr. Octavio Kelly, .juiz federal da scecão'4.1 1'stndo ilo llio, ioi Jmje impetrada uma or-
.liem dc "habeas-corpus" n favor de C.luiidlno
jusé Itodrigues, «pie se diz juiz. dc paz do """
iiisiriclii dc Maricá.

Allcgn o requerente que o juiz do tricnnio
íludo, Sebastião dc Abreu Jtnngcl, se recusa a
tnti'i't{ar-lbe o.s livros e dcinnis papeis i-clali-i
yos ao cartório daquelle juizado do paz.

ioi designado o dia -'•> do andiuitc. pnra ser!
ouvido o paciente, e nqucllo magistrado soli-
citar do governo uj necessários esclnrecimcn-
los.

Ijs assombrosos forneci-
mentos para a Villa

Proletária
D que a União tem pago é

ainda pouco...
Mui» um caso relativo aos esbanjamento'

d.i qualricnuio passado veiu ter üo judicia-
lia, contra us cofres da Nação. ijuando fcl
uj iüicio du famosa villa proletária àí. II.,
u fíu construetor, o fallccido tenente Serra"1'ulcherio, 

encoinineiidoii á íi<'ma Paulo l'ns-
»ips & c. o fornecimento dc ^UO pés siípcrfl-
i-iaes iIè pinho, para a couslrucçuo das casas
daquella villa. Recebida a cncommend.i, n
íirnia mandou buscal-a nos 1-slados Unidos,
fazendo entrega de Iodos os impeis relativos
no negocio ao tenente Palniyro, que os rc-
'iiictteii uo .Ministério da Fazenda, c este pro-
lideuciou para quo o material fosso despa-
«liado da Alfândega livro ds direitos. Aqui
chegados os pés de pinho,'foram sendo feitos
iforuecimentos á commissão construetora da
villa. Ue dezembro de 1913 a marco de

I19M foram fornecidos V8,'.IV2 pis. Depois
di*.i.o, b referida commissão não mandou*pc-
dir uenhuma outra partida <le madeira, pelo
espaço de algum tempo. A íirmn Paulo" Pas-
sos & O. mandou ao teneute Pulcherio 11111:1
cata, comniunicando-lhe que era convenieii-
le maudar buscar o restante da encomnicu-
da, por isso que o Tribunal de Contas de-
«idira que o pagamento só lhe seria feito,
di-puiti de fornecido todo o material, necre-
seendo que este estava n estragar-se ex-
posto ao tempo, por não dispor o cslnbele-
cimento de logar apropriado. 0 tenente re-
spondeu que na villa também não existia
logar apropriado, mas ia providenciar junto
*o Ministério da Agricultura. O ministro
desta pasta era o Dr. fidwiges de Quciioz,
«pie, consultado, deixou o requerido sem rc-
sposta. A esse tempo dá-se a passagem ila
,villa da Agricultura para o Fazenda. A esse
.ministério pediu n firma procedesse á reli-
rada daquelle material, que cada vez mais
*e estragava. 0 ministro respondeu dizendo
que, de faeto, lastimava o acontecido, mas,
visto que o material estava estragado, a obri-
gacão do Thcsouro ficava compensada com
essa deterioração. Todavia, 11111 accordo po-
doria ser tentado na Procuradoria da 1'azcn-
da. Ksse nccôrdo uiallògrou. A União rc-
quercu uma vistoria no material, pela 1" Vara
Federal. Paulo Passos & C. correm e pro-
põem nessa mesma vara unia aeção contra
a Fazenda Nacioual, para o fim de cem-
pcllil-n a lhe pagar a quantia de 450:!íflB.Ç9f"'l
dc indcmnisaçâo, pelo prejuízo que teve nd-
qúiriiido os referidos pés de pinho, nllcgan-
do que o contrato estabelecia que o material
ficaria em seus armazéns guardados por con-
Ia e risco do comprador, e mais os j:iros
da mora, até inteira retirada de material

,{ mais ns custas.
li', pois, contra os e^bnnstos cofres pu-Micos que vae parar no judiciário mais esle

pleito...
;—— 1 ¦*»»-*» i

Para as caixas escolares
0 Dr. prefeito Municipal tem ultimamente

cedido o Thcnlro Municipal pai-a festas, com :i
condição de C "|" da renda deste reverter pnra*s caixas escolares do Districto.

Para este fim já concorrera 111 o Patronato
de Menores com 2G5§, Cnímeii I.ydia com '2'2:i,
u Faustino da itosa com 179Ç000.

i\ *v'ai!||u'a regosija-sc com o
^r, Wencesláo

...o apparocom notas discor»
d.iiHcs!...

Para comparar o gesto do Sr. presldenlo d.i
Itcpulillc.i, 110 lu-ciiidi) do CunU-sladu, com o
ilo liarão du llio liiiiiicn que, innovnndii ns
praxes v costumes da dlploiuacla, conseguiu »
tr.ilaiio dd .'1111110111111111 ilu Legou Mirim, relu*
tcgrnuilo u nosso vlslnlm nos direitos que Iho
iisslitlniií, parn p.dir um voto de npnluiisQis
aos lístndns tln 1'arnua u Santa Catliarina, oc*
cupou hoje a tribuna dni|uelhi ca-a do Con-
gis'1.0 ii Sr. liarbosa l.lmn que, favorável-
mente npnrícadu pelos nus rol legas, dlsce, cn-
tre outras cuiislih'niçi5us ser u inclhoi' pa*
km no Sr. Wciii'1"!im Urais a contem-
plaçiin desse episódio tlll vlllfl brasileira, em
que se assisto á vlbrnntu rcsiirrclção dn aluía
nacional, sobreundandn cxcelsa. pairando nl-
llvolii sobra ns deplornvcls rivalidades de
cnmpnunrlo c sobre o estreito espirito do bair-
rísmoi para se confiiiidlr com us Incompora-
vel". tcntlmciitos de patriotismo.

li' pnra <¦ orador Incompuravcl cípcclncujo
esse cm que todos sc recordam de que n hora
netual ú aquella cm que reatamos o fio dou-
nulo de nossas melhores tradições, hora em
que ns paranaense. dn nnllga comarca dn pro-
vlncln dc. Suo Paulo, como os catharliienses
dn comarca do llio Negro, passam a :er bra-
silclros. V.' sob o Império dc tnes emoções, o
em virtude de taes raciocínios, quo o orador
propõe a Câmara se envie uniu meu ingem de
congratulações nos poderes do» dons Ivstndos,

Houve npplausos. 11 Sr. Uiicno dc Aiulrad.i
levantou-sc c pediu ú mesa que, pnrn maior
solemnldudc, a votação fosse nominal.

Nisto ju de u paliivrii o Sr. .Maurício de La-
cerda. Quer combater a lembrança do Sr.
liarbosa Lima. Acha quo o Sr. Wencesláo
Hraz. no seu gesto, nâo foi sincero. Kmbnra
reconhecendo os nobres intuitos do orador
que o precedeu com oração lâu patrinlica c
formosa, diz o Sr. Maurício dc Lacerda que é
ile nossa constituição crcoula o sermos e;;tre-
mndos cem todas as ninnifcstações, quer dc
applnuso, quer do condemiiiição.

Nega o sen voto e faln da inversão do regi-
inen, lembrando qne «> Congresso Nacional,
que nerú j 11 iti*. tardo chamado a julgar o <tc-
enrdo, procedendo ú votação e opprovoção da
mensagem, compromette u isenção com que
devirá jnnls tarde agir.

Como iies.-a justificação o orador tivesse cn-
sejo de se referir á questão dc. limite:; entre
.Minas Oeracs c Ksplrítn Santo, no propósito
de salientar a falta dc sinceridade do Sr. pro-
: iil.nte <la Republica, que, naquelle caso, 111*10
cuidou do necnrdo, o Sr. dcpuliido Fausto ler-
rnz, pedindo logo Ucpois a palavra, fez breve
defesa dc .Minas Cieracs c dc seu governo, his-
toriou rapiilamcutc ns condições daquella
queslão de limite:', e concluiu elogiando a at-
titude do Sr. presidente da Itepublica.

Il Sr. Bueno de Andrada, obtendo a pala-
vra, declarou (pie desejava que a Câmara 110-
tasse «pie a moção du Sr. liarbosa Lima visa-
va apenas mostrar quo aquella casa estava
solidaria com o pensamento dn governo, prc-
fi rindo o accordo aos horrores da guerra civil,
que já tem ensangüentado a zona cm litígio,

O Sr. Pires de Carvalho pediu cm .seguida a
palavra e, defendendo a proposta do Sr. liar-
bosa I.inia, fez varias considerações sobre a
consliluciounlidndc da, idéa, provando exubc-
rnnlcmcnte que o Congresso não eompromet-
tia sua futura altitude, quando chamado, dc-
pois da approvação dos congressos csaduacs,
11 homologar simplesmente o accordo de que
sc trata.

Finalmente falou o Sr. Justininno dc Ser-
pa, também favorável..

Foi então posto a votos o requerimento do
Sr. liarbosa l.ima, que foi approvado, votando
contra apenas os Srs. Cosia Hcgo, Maurício
de Lacerda c Alberto dc Abreu,

Estiveram hoje na ('.amara dos Deputados,
acompanhados dos respectivos ajudantes de
ordens, os Srs. Dr. Affonso Camargo e co-
a-onel Felippe Schmidt, presidente do listado
do Paraná e governador do de Sanla Calha-
rina, que foram agradecer aquella casa do
Congresso Nacional todas as homenagens que
lhes prestou, por occasião da sua recente che-
gadn a osta capital e durante a sua estadia
aqui, para assignnrcm o accordo de limites
entre os seus listados.

Os dous presidentes, que estiveram nn Mon-
roo cada um de per si, conversaram anima-
dnmcnle com o Sr. Vespucio do Abreu c de-
mais membros dn mesa, com o.s reprcsciilan-
tes dos dons listados que firmaram o ac-
cordo c com vários outros representantes da
nação, no gabinete do presidente da Câmara,

Ao se retirarem, foram os illuslrcs visi-
tnrites conduzidos ao elevador por quasi lo-
dos os deputados presentes.

0 Conselho trata bojo do
orçamento

Uma penca de discursos
I.ogo no oxpodlonto o Sr. A. Menezes pc*

diu a palavra «> leu nm enorme discurso d?
elogio aos Srs. Woiicoslão, Camargo, Selimiilt
e Lauro Muller, pcln suIiiçm.i da qiieslíln dn

Contestado, V. termina propondo, "cm
nome do povo brasileiro", mu voto de N-
gosljo pelo desfcelio do caso.

N.i ordein do <lla foram npprovndon, cm
primeira discussão, os projeetos regulando
a arrecadação do i.npu. tu dc transmissão, dc
prnnrledndo -- ''cnusn-morll,*." 6 "Inter-vl*
vos' — nn Dlstrlclo l«'edcr!il c dundn outrav
firnvldcuclas, e niitoclsandn n cobrança, sun
multa, dos Impostos predial, territorial, nl-
varas de lleençns, culçnmcntn.s c outros, alé
.'11 de dezembro do corrente nnno.

Com relação a esto ultimo os Sr*. Lcile
e Mcndits Iroenrniu explicações,

Pastiou-so, depois, ú illseussão do orç.i-
niento.

<l Sr. Osório de Almeida, pedindo n pala-
vra, lé n parecer dn commissão, gryphnndo
ns dela rações sobro cncarcclmcntn de gene*ros de primeira nc*,?ssidndc, situação precn*
ria dos muulclpcs, Itclcmbrn o que so pai*
sou .'iu tempo dn gestão dn Sr. llivadaviu
Corrêa, qne, jinr duas venes, propoz aggra-
vácuo ile impostos, sempre recusada i>v!o
Conselho.

1).'/. que no netual projecto se proj.ur.i
nggrnvãr dc modo extraordinário. O orador
não snbc qual a orientação na maioria, mar.
precisa Justificar a sua nm*.'! completa op-
posição a qualquer nugincnto.

O Sr. Mendes - - Diga V. ti.*;, o Conselho,
cn*. ve/. da maioria.

<) Sr. Osório —¦ A maioria é que dispõe
de votos parn opprovar ou icjcitar.

lí, em torno ili .-.'o. os dons oradores bur-
dam considerações, Insistindo o Sr. Mendes
em afastar da maioria a responsabilidade,
dizoudo-n do Conselho.

Depois, prosegtiinilo, o orador salienla que
o Sr. preieito foi n primeiro 11 chamar 11 at-
tcnçiíu do Conselho para a íiluação do His-
Iricto, repiiliindo-a bem lirveiriil. Pergunta
que medidas propor'.: niigmcrilnr Impostos c
não reduzir. Diz que n Sr. Sodré conilcmnn
ns mensagens ilos outros prefeitos, pela in-
sinceridade do equilíbrio, e, entretanto, In-
cide nesse erro. Pela sua proposta, o on.-.i
mento. Impostos agsrnvados. dá

tüarra-seo Congresso
de Esfàaflas cie "

0 Congresso de listradas de Rodagem cn-
Cerrou hoje, á tarde, o.s seus trabalhos.

0 aclo de encerramento rcalisou-sc. no sa-
lao do Club de Engenharia, lendo numerosa
assistência c com a presença do Sr. ministro"ta Viação. Presidiu os trrabalbos o Sr. Dr.
l-ei-nando Mendes, presiileiítc do Automóvel
Cliib do Brasil, a cuja iniciativa se deve a
convocação desse congresso.

(i Sr. Dr, Tavares de I.yr.i manifestou, nn
discurso que produziu, a sua satisfação pelarwilisnção do congresso, cujos trabalhos te-
riam ile ser aproveitados, certo cumo eslava
da sua utilidade.

Depois de ter falado lambem o Dr. Per-
nando .Mendes tomou a palavra o Dr. Sam-
paio Corrêa, um dos principaes membros do
congresso,

S. S, justificou a designação do seu nome
1'cl.i generosidade' dos seus collegas e pelo«csejo que todos Unham dc render hoihenn-

Sein 11 missa escola official de engenharia, dcriii.i corporação docente faz parle.Falou sobre os trabalhos do Congresso,
lUiinlo á runeção econômica e necessidade dasestradas no nosso meio, quanto ás condições¦'' estabelecer para a sua conslrucção, modifi-caçoes a introduzir na legislação pátria de"'M.le a permittir as conslrueçõcs. Analysou"* disposições da nossa Constituição, tendo em"Ura as origens do nosso direito c mostrou'.l!'d a funcçflo do listado, no tocante á via-
Çao.

" Br. Sampaio Corrêa terminou o seu dis-nirso concitando o governo a dar cumprimen-¦o,us deliberações ilo Congresso e pedindo aolministro que advogasse a causa ilu Congresso
^- I'.strndas do llodagcm, que é. ella própria," causa da União, lim seguida foi declarado--«.rrado o Congresso. - - - 1

O Sr. almirante Bacellar
apresenta-se

A's autoridades superiores da Armada apre-
sentou-se hoje o Sr. almirante lluel Hitcellar,
por ler sido recentemente graduado naquelle
posto.

1 ^t» ¦

A annistia aos sargentos teve
voto contrario

Na commissão de justiça da Câmara, hoje,
o_ Sr. Gumcrcihdò Ribas deu parecer contra-
rio no projeclo que amnislia a quantos se
acharam implicados na chamada revolta dos
sargentos.

0 Sr. Gonçalves Jfaia discordou daquelle
parecer, assentando, por isso, a commissão
pedir informações a respeito ao Ministério
da Guerra.

Esteve muito interes-
sante o embarque

do 52°
Em trem especial partiu hoje, ás 18,50, paraSi Paulo, do onde seguirá para Multo Grosso

o 52° batalhão dc caçadores. Além dos gene-íaes Caetano de Farm, ministro da Guerra;
Bento Hibciro, Gabino Desonro, I.ino Ramos
Ache, Tilo Uscobar c grande numero de offi-
chies, compareceram A "gare" innumcras fa-
iiiilias dos offieiaes do 52° que lhes foram
levar as suas despedidas.

Por occasião do embarque locou a banda de
musica ilo 2" regimento de infantaria.

Qiiandó, ás 10,50 horas, o comboio se pozcm movimento, lenços em nuvens, acenaram
pelas jnnellas dos carros, correspondidos pe-los adeuses dos que ficavam nn "gare".

Um faeto interessante se notou por esta oc-
casião. Do morro da Favclla, que fica fronlei-
ro á "gare", uma multidão de pessoas Iam-
bem com pannos c lenços acenava os seus
adeuses nos que partiam.

lim seguida, ila mesma "gare" da Central
uma salva ile palmas eslrugiii, intensa e de-
morada aos do 02° de caçadores.

O 52° de. caçadores não vae com o effeelivo
completo de 400 homens como se pensou, mas
apenas, com 281 praças c lü offieiaes.

lim S. Paulo o batalhão receberá mais 30
praças.

I.eva também o 52° 1G cavnllos e alguns
ninares.

do. As verbas de despesas estão evidente-
mente erradas para menos. Kellas as r.vli-
fieações, o equilíbrio orçamentário não e:<!s-
tini. RcTcrc-sc aos créditos extraordinário"
e supplomcnlures e diz. lendo, que o pr.:-
feiln confessa não ter firmeza paia resistir
ás solicitações de pedidos, que redundam cm
augmenlo dc despesas. Knti-.i numa --éric dc
considerações, sendo nparlcailo (ido Sr.
Mendes :

— V. V.x. formulou uma premissa e tirou
essa conclusão,

O Sr. Osório — De certo deveria pclir
licença ao illustrc collega.

Continua o orador dizendo que equilíbrio
fó existe 110 papel, pois que o prefeito pc-
iliu menores verbas para determinados ser-
viços, an passo que illcs tendem a auginen-
lar, como cllc mesmo dc.h.ra, a começar
pela matança dc gado.

li termina, depois de niilcs commcnt.irios,
reservando-se liara emendar o projecto na
segunda discussão.

O Sr. Ilotiorio Pimentcl vem depois á Ir-
buna e diz que, não havendo o Sr. Osório
apontado quaes ns impostos aiignictitado*,
aguardará a segunda discussão ilo projecto
para responder-lhe. Assignula que o seu
collega foi injusto para com a commissnn.
quando alludiu aos pedidos de créditos, clí—
zendo encontrar-se cila f.cmpre prompln
para altcndcr aos desejos do prefeito. Mos-
Ira que não é lauto assim: desde '11 dc ou-
lubro de Ifllti que tem cm seu poder mui
mensagem do então prefeito, general Benlo
Hibciro, sem solução: o é um pedido th cie-
dito. Si o Sr. Osório, diz o orador, com-
parar imposto com imposto, verificará quo,
onde parece ter havido augmento, náo houve
realmente, porque varias taxas, como a dc
aferição, foram englobadas.

Fala, depois, o Sr. Leito Ribeiro, decla-
rando que, uma vez que o Sr. prefeito con-
fessa a situação precária do Districto c pede
o sacrificio do contribuinte, o dever & at-
tcnd.cl-o, submeltcnilo-nos a isso. Tece con-
siderações, fala da administração do Sr. Ri-
rodovia, ãccusnndo-n de iniciadora dc obras
suniptuarias. Declara que. não pode dizer
da tribuna certas particularidades da Pre-
feitura, sendo que cilas não depõem contra
o critério e honestidade do fictual prefeito.

Falou depois o Sr. Oliveira Alcântara, su-
bre a responsabilidade <la maioria nas vo-
tações, replicando-llu* o Sr. Osório.

Foi cm seguida votada o projecto auleri-
sando o prefeito a desapropriar a casa onde
habitou .losé. Bonifácio dc Andrada e IJihn,
na ilha de Daquela.

A esso projecto foi apresentada emenda
tornando extensiva essa antorisãção á cas.i
em tpie nasceu Benjamin Con.itant e a
de onde saiu Dcodoro para proclamar a He-
publica.

No fim da ordem do dia foi lido um pro-
jecto nulorisando o prefeito a modificar o
contrato entre a Municipalidade e a Com-
panliia Tolephonica.

H^W» I

Os submorsivGls vao ser
limpos

Por estes dias vão entrar para o dique flu-
cluanlc os submersiveis "V 1", "I" ,'i'", e"F 5", que vão soffrer a limpeza dc que calão
carecendo.

1 <»b« 1

A GUERRA
¦ r

Os tento búlgaros to-
maram Constaaxa?

MOVA .YORK, 23 (Havas) - Kadio*
({rainma procedente dc Berlim informa
que as tropas do general von Maclienscn
tomaram o porto rumaico dc Constanza.
sobre o Mar Negro.

Esla noticia m.o foi ainda confi.mada.
<comhé> do Salonlt;»

onvlu um ultlmutiimà
ISulfiarlii
PARIS, 2,', (A NOITlS) - Despachos

aqui recebidos aniiunciam qui* o corres-
pimdciile do <:Secolo>, dc .Milão, cm Sa-
Icnica communlcoti ;iquelle jornal, cm
dala dc honlem, (pie o governo revo-
lucionario da ürecia, chelíado pcio Sr.
Venuelos, enviou ú Bulgária um cuili-
nuitum» inlim.indo-a a evacuar immcdia-
lamente a Maccdonia grega.
Os rumaicos recuam

RETROORDO, 23 (Havas) — Com-
municado do I:stado-iVlaior:

«As Iropas russn-rumaicas que operam
na Dobrudja continuam a retirar-se, rc-
sistitido obstinadamente ás forças do «e-
ncral von MacUcnsen.

Na frente da Transylvania os rumaicos
atacaram hontem violentamente os aus-
tro-allemães, cbriganrio-os a operar um

! ligeiro recuo nos valles de .Trolus, doAíiius c d» Slanic.
Na fronieira oeste da Molda via os ru-

hiaicos combatem tenazmente com sue-
cesso.1)
Onde o <lSremen^ ioi a

pique
NOVA YORK, 23 (A NOITE) — Radio*

grcmimas de Berlim annunciam que o
«Tages Posí», dizendo-se bem informado,

|dá a r.nlicia de (pie o submarino mercante
! allemão <;Bremeii!> ioi mettido a pique,
: por um torpedo de outro submarino in-
i glez, nas proximidades da costa rios Es-1 lados Unidos, depois de ter burlado a
! vigilância dos navios alliados nas costas
I da Irlanda.
j O engenheiro Lcícvic condeco-
j rado
j 1'AIUS. 2:1 (A NOIT15) -- O governo conde-
corou com a Legião de Honra o engenheiro Lc-
févro, como recompensa aos mus inventor, dc
novos c siirprchcndcntcs apparcllios para u

'fabricação rápida c sem jicrigo du.. mais nltoa
explosivos.

Um parallelo interessante
1.0NDI113S, '.':t 

(A NOITF.) — Os professores
allemães, num novo manifesto distribuído,
recordaram a campanha anglophobn o ac-
cusnm a Inglaterra c os inglezes nos termos
mais violentos.

A propósito, os jornaes salientam que, em-
quanto os professores allemães dão ao mundo
estupefacto essas prova de má educação, oa
professores ingleses continuam na sua missão
pacifica de educadores da mocidade, quasi
rpie ile todo estranhos á luta. "Não porque
elles uno se.Iain tão bons patriotas quanto são
os allemães; não porque elles não odeiem tam-
bem cordialmente os allemães. Apenas elles
eslão consejos da sua alta missão, que os inhi-
bo de vir cm publico insultar uni paia c um
povo".
Uma nova cidade russa i ~'*Y-

NOVA YOHK, '2?, (A NOITK) — Informam
de Petrogrndo qne no tiotito terminal da nova
linha férrea Semenov.-.Mtiriisan será construi-
da unia grande cidade, que se chamará Roma-
noff, e que servirá para facilitar as comnill-
nicações entre a JUissia c os pnizes escondi-
navos.

Um aeroplauo allemão sobre
uma cidade ingleza
LONDRES, üü (Havas; — Coiumunicam de

Margalc:"i'assou por aqui esta manhã u;n acropla-
no inimigo, que lançou tres bombas sobre a
cidade, ferindo duas pessoas e causando li-
geiras avarias num hotel.

(J aeroplauo poz-sc em fuga lojo que se viu
perseguido pelos aviadores inglezes".,

¦ '"-ÇOP-*» 11

Noticias do «Barroso»
O Sr. almirante Oarnier, chefe do estado-

maior da Armada, recebeu um radiogramina
do capitão ile fragata Scverino Maia, commaii-,
danlc <lo cruzador "Barroso", communieaiido
que ás 7 horas dc hoje navegava a íl-Í.S milhas
ilo Rio de Janeiro e. que esperava chegar aqui
amanhã, 110 meio-dia.

1 «M». —

A violenta scen* dei Duas sessões
na CâmaraSangue de hontem

¦ ¦ ¦
Morreu a segunda vfetlma

do eabo Anlonio
AN 111 1)3 horas do boje, cm um leito d.i

21* (Aiferinnrln iln Santa ('atn, fnlleccu Nou*
ml dc .Mattos, ferliln a bula, lioiltoin, por
seu ci-nmaulc, •> cabo do policia Antônio.

Com n niorii' dü Noemi, eontrn quem «II*
rcctniuento o rrlnilnoso dosenreognru a pb-
tola, foi o seu niiiie nftflrnrndo,

O cadáver ila srgiiiuln vlctlinn d.n balas
assassinas «Io enlio Anlonio, foi romovldo
paia o_ necrotério «Ia policia, ondo pcrninuc*ceu alé íis IV horas, no lado «Io seu cnmpa*
iiluiui «le Infortúnio, u "chauffcur" iltiveii*
cio, linr.1 em que huIu* o enterro «leítr com
destino nn cemitério «lc S, Francisco .Navler.

Aiurinlu icrá nccropslado o corpo dc
Noemi,

¦ ¦ ¦ <it» i

0 Sr. Annlbal de Toledo
segue bole para Matto

Grosso
Iv.levc ú tarde 110 CnlUtc o deputado matto-

grossenso Dr. Anulbnl «Io Toledo, quo foi ca
despedir do Sr. presidente tln llcpiiblicu porter <le seguir hoje. 710 iiosturno dé Juxo, viu
São 1'anlo, pnra o seu listado natal.

• ¦—» ¦

Vae a Juiz dc Fora o Flu-
nrinense F. C.

.1Ü1Z Dli FO-IIA. 23 (A NOITE) -
I".' esperado aqui, ii 2!) lio corrente, o 1'lllIUÍ-
licnse i'. C, que vem disputar uma taça de
piata num jnatcb com o Sport Club de Juiz
dc IVira, reinando grniulei cnthusiasmo por
essn prova sporílva.
**" » -*-m» 1

A fallencia dos Correios
NOVAS DEMISSÕES

Tor aclo de boje, do Dr. Camillo Soares
director dos_ Correios, foram demiltidos, a
l.ti.. du servira puliiito, m^ «gentes d- íi. Ja...
Ilaplisla <• estação de Dr. Krontin,

A commissão que está apurando as irregu-
laridiiiks da Sub-Dirscloría dc Coutübilidade
continua os seus trabalhos.

K fluas manlíoslucSos:
uma dc |io/.ftr « outra

do Juhllo
A Cnmara dns Doputados reallsou hoje, duasBossães, A primeira, foi levonlnila cm bom.'.lingçm «o senador Domingos Vicente, ox.cous.tllulntc, cujo nccrolofllo íol feito nelo depu*tudo Torquato Moreira.
Approvailo «• rcquerliiienlo «lo deputado i*v.

plrltoRfintcnie, foi levaiitada a sessão -e con.voeadn nova hfissfio pnrn :'¦¦. II 1'2 hora':, afimdc sc dar niiilunieiito uos orcamciilos,
^?.'s M I 2 Jiortia, leve Inicio u HCgUIldil ses.«ao, presidida pelo Sr. Vespucio do Abreu, sc.

crclarlndo pelos Srs, l.um.« Itlbolru .- Mnvl*
giiiiM'.

I.lda n acla da sessão anterior, o Sr. rausin
Ferraz ivquvivu, viu iioiun da coimulsjão de
nifrJcuHura, quo Iho fosso enviado «• projectocouro carvão nacional pura que 11 coiunilssín»
1* manifesto n respeito. (1 Sr. Vespucio «te
Abreu declarou tpio opportliiiimenlo a mc.i
submctlcriu n votos o requerimento que aea*
bavtt do lhe ser apresentado.

ü Sr. liarbosa l.liua, depois do lido o ex*
peiliente, lcviiutoii.se. pnra propor ú Cornara
uma luoção de jubiln pola solução «lo estado
da lutu cm que se empenharam 1'aranA e Santa
Catharina por questões do limites. l"oi nppro.
vado.

1'assaudo-se ú ordem do dia foram votudoi
c approvados os requerimentos cuja discussão
estava encerrada, encaminhauan o y>r. Mnurl*
cio_tlc Lacerda il respectiva votação,

Não houve numero pnra h votação da eruen-
da 11, 1 A uo orçamento da Agricultura,

Passando-se ú scguuda parle da ordem «In
dia — discussões — o Sr. Arthur Bernardes
requereu a ida ú commissão especial dc conta,
biliilade do projeclo determinando que. o-í fim-
eclonarios públicos de concurso só posi-ara ser
exonerados em virtude du sentença.

Encerrada, assim, toda a discussão da mate-
ria a isso destinada, foi a sessão levantada ai
17 horas.

¦ i m*m> 1
Morre repentinamente ointen-

dente de Natal
NATAL, üti (.A. A.) -- Falleceu boje, ra»

peutinnmentc, o coronel Augeuclo Miranda,
inteüdeüte eleito desta capital.,
¦*¦** ¦" ¦-'» '«W> » ¦ .-.-~--.
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Contrabando de meias den-
tro de Jata de assucar

Quando tentava passar um contrabando dc
õl pares ile meias ile seda. collocados deiltro
de uma lata de assucar, foi presentido peío
gunrda aduaneiro, um estivador, que se cvn-
diu deixando o contrabando, o qual foi npprc-
hi-ndido. ,

O guarda tem o nome dc Santos Dias.

A policia age sobre uma de-
nuncia da A NOITE

Pela denuncia que hontem demos, do "tra-
lamento" bárbaro e^ idiota empregado por
nm audacioso charlatão, um tal Areelino, que
se aiinuiicia "intermediário" do celebro oc-
cultista americano Alton Cesariu", que mar-
tyrisou o inèiior Raul, filho do Sr. Marcos
Augusto da Silva, residente á travessa D. Ma-
nocl 11. C, 1" andar, o Dr. Albuquerque Mello,
delegado do 5° districto, foi hoje ouvir ns
pessoas da casa em questão, abrindo inque-
rito a respeito.

Diligencias foram encetadas para a desço-
berta do charlatão, cujo paradeiro <í ignorado.

m*%\m

Ti 10 Lloyd Brasileiro
Ouvimos quo o Sr. almirante Alexandrino,

ministro da .Marinha, vae designar uni offi-
clàl para instruetor do pessoa! terrestre dn
Lloyd, que passará a constituir o Tiro Llovii
Brasileiro.

» ¦«?St» ¦

Porque roubou os
patrões em tres

contos de réis
Foi condemnado hoje pelo juiz da ã* Vara

Criminal o réo Secundino Servinho üóes á
pena de um anno o nove mezes de prisãocom trabalho e á multa de V2 ",". Consta da
sentença que Secundino, 110 dia S de janeirodeste anno, aproveitando-se da ausência de
seus patrões, i\ padaria da rua S. I.uu Gon-
zaga n. 10,"), abriu um cofre e delle subtraída
a qauntia de 3:0009000.

Os desiroycrs que se iim-
param

Deixaram hoje o dique fluctuante "Affon-
so 1'eniia", onde soffrcram limpeza 110 cascoos dcstroyerr, '"Amazonas"'. "Piauhv" "Ser-
gipe" c "llio Grande do XorLa"- ¦ .

Para que o incumbiram
de orpnisar o projeclo ?

Na audiência de boje do juiz federal da 1"
Vara propoz o Dr. Clnrindo Burnicr Pessoa
de Mello unia aeção contra a União para o
fim dc condemnal-a ao pagamento de
30:.000§000, allegaiido o seguinte:

Êm Y2 de marco de 1912, recebeu do Sr.
Francisco Sallcs, então ministro da Fazenda,
uma carta em que o incumbia de escrever
uni projeclo de reforma do montepio dos flui-
ccioiiarios públicos civis. Trabalhando afiu-
cadíimentc, em 12 mezes apromptou o traba-
Iho, que fez preceder de uma extensa niemo-
ria. Sobre esse trabalho se manifestaram, na
Câmara, vários deputados, que o elogiaram c,
afinal, deliberando'sobre o assumpto, aquella
casa do Parlamento calcou suas deliberações
no trabalho que examinou.

Tendo, agora, requerido ao Ministério da
Fazenda o pagamento do 30:000?, por aquelle
projecto, o actual ministro, Sr. Pandiu Ca-
logçras, indeferiu, sem allegar motivos, ôor
essa razão, propoz, 110 foro federal, aeção
contra a Fazenda -Nacional, para juilie.ialmeii-
te ser esta eompellidn a lhe pagar tal quantia.

O Dr. Octavio Kelly, juiz federal da seeção
do Estado do Hio, aceeitando o parecer do Dr.
Pedro ile Sá, procurador da Itepublica, pordespacho de hoje mandou arcliivar o proces-so_ instaurado contra o coronel Manoel Tei-
xcira Portugal, aceusado de reter em seu po-der, em ltlllã, dous talões de eleitores de San-
ta Maria Magdnlena. \V que não ficou pro-vuda a responsabilidade e nem tão pouco queo paciente assim o fizesse com o filo de pre-
judicar o eleitorado daquelle município flu-íniucnsc.

A ultima semana da Às-
sembiéa Fluminense

Sob n presidência do Sr. João Guimarães,
presentes 29 Srs. deputados, rcalisou-sc a
sessão de hoje, embora segunda-feira, da As-
semblén Fluminense.

Xo expediente oeciiparam a tribuna os Srs.
Tinle Portugal, Teixeira Leite, Sebastião Bar-
roso e Mario Vianna.

O primeiro referiu-se aos simpósios nconle-
cimentos dc Santa Maria Mugdalcnn, ttudo de-
fcndldo o governo das accusaçôc» feitas pelo
respectivo jui^ de direito.

(> segundo explicou ao seu collega Sr. Leite
Pinto, o caso sobre o juiz de direito de Va-
lcnça.

O terceiro justificou um projeclo relativa-
mente á tomada ile contas das muuicipalida-
¦k-V

lí, finalmcntCj o ultimo, que leu uma carta
do Dr. Magalhães Castro, pedindo que a As-
semblea approve uma lei estipulando uma
quota inira que o Collegio' Salosirino de Sútvta
líosa possa respeitar a sua officialisação, quo
será garantida com bens no valor de 100:000?
pertencentes áqticllc bemfcitor do collegio.

Annuncindii a ordem do dia foram approYa-
dos diversos projectós.

Lnlraiido em 1" discussão o projecto que.
declara official o Collegio Salesiauo, o Sr.
liuat-que dc Nazarclh, "leader"', combateu-o
fortemente.

¦ -*%+» > ..

A Marinha forma a sua pri-
meira turma de aviadores

O capitão de corveta Protògenes Guimarães,
director da Kscola do Aviação da Marinha, rc-
metteu no Sr. almirante Alcxaudrino de Alen-
car as informações prestadas pelo instruetor
do mesmo estabelecimento, considerando prora-
ptos para obterem o "brevet" de aviadores os
alumnos primeiros tenentes llaiit 1*. Bandeira
e A. Schort c o 2" Icnciito Viclor de Carvalho
o Silva, quo constituirão a primeira turma de
officiacs-aviadores formada pela referida cs-
cola.
——- ¦ mUmi .1 '¦—-

Assassinos presos em Minas
BELLO HÓnizONTE, 23 (A NOITJ3) -- Fo-

rum presos em Alfcnas, Domingos íiucdcs, que
assassinou .losé Felix, e. Júlio Ésteves, assassi-
no' de João Marcondes.

O banquete aos chefes
dos governos paranaense

e catharinense
As bancadas fedexaes paranaense e cafTí».

rinenso foram, ú tarde, uo Cattcte, couvidnn-
do o Sr. presidento da Itepublica para tomar
parte no banquete que, amanhã, ofíerceem aos
Srs. Drs. Affonso Camargo, presidento «io
Paraná, e coronel F. Schmidt, governador dr.
Santa Catliarina.

O Sr. presidente da Republica far-sc-i re-
presentar.

A tragédia da rua Barão
Proscguiu boje na 7* Pretória Criminal a.

formação da culpa du autor da tragédia du
rua Barão. Presentes o juiz, o promotor, u
réo e seu advogudo, foi tomado o dcpoinieu-
to da testemunha capitão José Alfredo Go-
mes, comniandaiits do posto de bombeiros de
Jacarcpàguá, O depoimento desta, testemu-
ilha foi a reproducção do anterior prestadn
na policia, nada mnis adeautaiido. Xáo com-
pareceram as testemunhas tenente Arthidoro
c Dl*. Gurgeldo Amaral, que vão ser nova-
mente intimadas.

As evoluções, amanhã, dos
hydroplanos da Marinha
O Sr. presidente da Itepublica, com o Sr.

almirante Alexandrino do Alencar, ministro
da Marinha, visitará amanhã a Escola «Ur
Aviação da Marinha, assistindo ás evoluções,
do.s hydroplanos qne já possuo aquelle esta-'
belccimouto.

A reforma tfo Acre
O Sr. deputado Justiniano do Serpa reco-

beti hoje um extenso tclegrnmina, acoinp.i-
nhado de innumcras assignaturas, da popu-
lação do Alto Juruá, que communica a S. Ex.
haver mandado ao Kio o coronel Absolôii
Moreira, qu0 trará as bases da uma reorg»-
nisação razoável do Território do Acre, di-•sendo que o projecto quo se acha «ctuai-
mente 110 Senado prejudica dous terços da-
quclle território.

Um desligado por competições
pessoaes

O Sr. inspector da Alfândega desligou hoje,
do serviço da (Uiarda-Moriu, o 1° official PaJ-
vino da Bocha, pessoa de immediata confiança
do Sr. guiu-íla-inor.

Rssc acto do inspector prende-se, segundo sc
affirma, á lula quo trava actualmcntc o seu
ajudante Ferrão da Silva com o Sr. Bayma
Uelchior, guarda-mór de nossa aduana,
———— 1 "-KW» »

Em Juiz de Fora choveu
pedra

JUIZ DE FOUVA, 211 (A NOITE) f-
Hontem, ás 1G horas, caiu sobre esta cidade
unia chuva de pedras que durou 20 minutos.

. »fwm

A questão Mario Salies-
Gregorio Seabra

O juiz conttemna o i*éo
a pagar vinte e cinco

contos
O juiz da 2* Vara Civel julgou procedente

a aeção de honorários médicos movida pelo
Dr, Mario Sallcs contra o commcndador Gar-
cia Seabra, a quem condemnou a pagar a
quantia do 25:000^0110 pelos serviços médicos
prestados pelo autor a seu filho, Waldeinar
Seabra.

COMMUNICAOOS
Si V. Ex. for visitar os depositog de remia

do moveis
BED-STAR

terá occasião de verificar como são gracioso»
o práticos o3 seus estylos, como é perfeito •
seu acabamento • como tão boas as coiidiçóe*1
de paeamento e preço.
CONÇ.-U.VES DIAS, U UEUGUAYA2ÍA, S2

• • O O • • •

o
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A MUNDIAL
Seguros ae vida
SORTEIOS em 28 do

ooppente
PRÊMIOS PAGOS:

Rs. 434:944$500
• • • • •

O ensino municipal
- *—- ^c*Visitas as escolas

O Sr. Dr. director da Instrucção visitouhoje ilez escolas municipaes, lendo S. S. ve-
nficado pequenos senões, quer pelos prédioscm tpie se acham inslallailas, quer pela fal-Ia de hygiene ipie notou em outros.

S. S. disse mais (pie Iodas as aulas fun-ccionavam regularmente, notando pelo livro
que todos os seus professores ali eram as-sidiioS}- - - - - - --.-. 

O VAlE-OURO
O Banco do Brasil cobrará o vale-onro parao pagamento dos direitos aduaneiros, na se-

mana corrente, á razão do cambio de 11 7[S d.,
ou 2-^274 por IfJ ouro. A taxa referida «i a da
média cambial da semana passada.

¦ ¦—»» ii.

OS NOSSOS TABELLIONATOS

E' proposta a nuilidade da no*
meação do Dr. Belisãrio

Tavora
Xa audiência do boje do juiz da 1* Vara

reiterai, propoz o Dr. Damusio de Oliveira
uma aeção contra a União, para o fim de ser
declarada nulla a nomeação do Dr. Belisario
Tavora para o cargo dc tahellião, que. o autor
allcga lhe deve caber, visto como ha cinco an-nos vem exercendo, interinamente, o cargo em
questão..,""' ¦*' ..... 

Julga-se do gosto artístico
de uma pessoa pela forma
por que tem mobilada a
sua casa.

Leandro Martins &C,
OURIVES, 39-41-43

OUVJDOK, 93-95
Clh.P P Rrirnrr» Vestidos cm píümelti-v-.nic e uaiato parapassei0Si„/llnmmt)m
da. Sob nicdida0D>e55ÇOOO,'cohl'ecçãoi]oMine. Varg*j
Oilicina do 1'alacio das "Suivas. 

rua Uruguayana 8u. .1

Dr. Eduardo de Magalhães - s™u"
DOENÇAS DA l'£LLB K JIUCOSAS. CI.I.MCA MEÍUti
GERAL. Kspecialiiliide: estômago, pulmão o doenoas
nervosas, (jonsultus tias H horas cm deante ã rua Sela
de Setembro n. o0. A's 10 d* manhã—consultas, appli-
eaçõòi aa «HADIUMi e UH a |irecos tedusidos.

Estevam Nascimento
Assumpção

da

t A família manda resai* uma missa
pelo ü" mez do seu falleeimento, ama-
nhã, ás 9 horas, ua egreja de S. Fran-
cisco de Paula. . "" ¦-.... ...
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LOTERIA FEDERAL

Resumo iloa prêmios iln Intcrl» dn Capilal
Fcderul, pliuiu ii, :i:i:i, eMraliida hoja :'
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3® S
O Lopes

K' quem di a fortuna mais rapiilu nu Loteria» • olla*
> rece maiores vantagens no publico. ,

Casn iiiairií, rua Ouvidor IM — íillim Ouvidor
¦1K1; (JuiUndii, 7U; l'iiuieiiodoM.ino,Mil- Eítaciodl
Bi, 81); General Caiiu-ra, ;iü'J. — -. ItuÜK ro» Uuinu
ilo Novumt/ro. oO.

NO REGRESSO DA PENHA
. ¦- 9 I-

ÂiraffadehMtem
na Praia Formosa
•>/*W>«yÍ/>4i *•

JÊ$
Elisa Dehoul da Cruz

(l* ANNIVBnSAlUO)

t 

Antônio Joaquim I.nix Cordeiro, Ar-
mundo Cru/, Manoel du Cruz tírcgorlo
c filho» (ausentes), Curiós Dehoul, su-
uliora e filhos, El vira Augusta Cou-
ceiçfm o filhos, convidam u todos os
parente» u amigos para assistirem á

luissa «Io 1" nnnivci-surio que pulo descanso
eterno dn alma du sua idolatrada -nfie, esposa,
irmã e tia, ELISA UE1IOUL DA CHUZ. será
rosada nraauliã," terça-feira, *"<¦ do corrente, ás
1» 1|2 horns, na matriz de Nossa Sculiora da

' Candelária, antecipando seus agt-adcciuicntus
¦ todos que comparecerem a esse. acto.

ii imi-ii i_j i  ¦- ¦ --¦ —

t 

Maria Orncllns do Souza e filho*,
üalthazar Frunlilin Tavurii, esposa c
filha; Anua Cliiudina do Castro c An-
touio Figueira de Oriicllus paijtici-
puni nos seus parentes e amigos o
fallecimeuto de seu prezado esposo,

?ae, 
sogro, genro c cunhado .JOSÉ* MANOEL

HANCISCO DE SOUZA, oceorrido hoje, ás
9 1|*1 da manhã, em sua residência, ii rua
Silveira Martins n. Jõ,'), douds tnirá o fe-
retro amanhã, ás 9 1,2, para • comiterio
de S. João iiaplista.

¦ ¦' ' '¦' 'I **-*«---_--_----_----_--------W»«-~---«--w--M-«--M--------'í

João Loureiro de Magalhães
Os seus antigos companheiros c

amigos mandam resar missa ama-
uhú, 24, terça-feira, ás 8 horas, na
egreja da Candelária.:

«X»

Coroas, corações, cruzes, bouquets, fierbes
•m cclluloidc, missiingas e biscults. Flores ar-
tificaes. Ilom c barato. Itua Seta da Setembro
ii. 41 — A' BONINA.

Os charuteiros e o orça-
mento municipal

—¦ ?
Uma representação ao

Conselho'.' 
Foi enlrcgue hoje, ao Conselho Municipal,

a seguinte rcpicscntação.nssignada por 27 flr-
mas proprietárias de charutariaj nesta capl-
tal:

"Os commcrciantes abaixo ussiguados, esta-
beleeidos com eliarutarias dc 1' ordem, v6m
respeitosamente solicitnr a uttcucão do illus-
tre Conselho Municipal para as condições de
tributação c funccioiiainento a que estão su-
jeltus pela lei orçamentaria ns suas casas' dc
negocio, especialmente em relação ás de 2'
e 3* ordeus.

Assim é que, cm virtude do que dispõe a re-
ferida lei orçamentaria^ os impostos cobrados
Kobre as cimentarias sao mais elevados pura
as quo representam maior dispeudio de capi-
tal cm suas installnções e remuneração de
.seus empregados do que para ns que, com as
mesmus probabilidades de doseuvolvlmento
lommerciiil, sc lüiiitam a occupnr uma parte
dc casas destinadas a outros negócios, aggro-
gando-se-lhes como cüarutarias de 2* • 3' or
deus.

No que toca ás horas dc funcdoi—onento a
mesma desproporção também se observa: as
tle 1* ordem só podem funecionar das 7 ás 22
horas, ao pusso que ns outras podem aa abrir
lis 5 c funecionar utó ás 24 horas.

Pnra bem esclarecer o que acabamos de di-
zer nndu mais é necessário de que o exame
Uo seguinte confronto:

Voa Inaugural-..o ninimliA a Encoln Vlioon»
de de Mnuá —» o ullliiin dos Institutos dn cn-
sino profissloiiiil ofendo» pcln Prefeitura, .i
'nlel.i.* o n'u íunciloiMiiionlo,

O eiliflclu cm que foi liistiillnd» • iesri-l.i,
na Villu Proletária Mnrcclinl Hermes. o vn*-
to e em loruin triiingiiliir, havendo sido doa-
do á Prefeitura pelo governo federal, doação
quo constituo um presente roglo, pois está
avaliado, uo mínimo, cm 250 contos,

E' nesso edifício o nfflolnns, que foram
conservadas e melhoradas, que lia tres me-
tes o Dr. Orlando Corrêa Lopes, director do
novo estabelecimento, Iniciou ns ulirus da sua
Instiillnçáo.

Todu ii eolierltira fui repamiln e o edifício
todo pintado o caindo, Os mnchlillsníos e mo-
tores foram desmontados, limpos o repara*
dos pelos contrn-moslros du escola. Foram
liistalladiis oito privadas paru alumnos u mes-
tres c duas jmr.i n administração. Foi feito
o abastecimento de ngua potável, quo nüo
hnvlii, Nas offleiuiis de madeira foi tornado
cstaiutue o coniparlinieiilo subterrâneo, onde
estão insinuados um grande engenho tle ser-
ra o uma serra de desdobrar. Os jardins e a
nrborlsnçüo interna u externa foram repara-
dos e refeitos, tudo sob a direcção do Dr,
Costa l.eile, inspector.

Hoje, quando visitámos a escola, estavam
substituindo os vidros quebrados u se ulti-
niuvani os preparativos para a inauguração
do Hinauhã.

O pessoal estava todo a postos, procedendo A
organisação das turmas cm quu vão ser ilivi-
didos os duzentos iilumuos já matriculados,
o cm matricular os novos que iam chegando.
Visitámos também o terreno cedido pelo Mi-
nistcrlo da Guerra pnra nelle serem installn-
das a secção do agricultura da escola, c as sc-
cções femininas, nilUCXIls á mesnín, tio lacti-
cintos, nviciillur.i o agricultura. Nesse Iene-
no, quo abrange duas bcllissimns collluns,
existo uni pomar cm fonunçAo c duas hortas
que estão sendo refeitas e rcplnlltadus. Dis-
sas horlas n Escola Mauii tem abastecido da
verduras o Instituto Orsina da Fonseca.

No centro do terreno ha uma plltorosca ca-
sinlin, onde já eslá residindo o director da
escola com a sua familia.

Alem da secção agrícola e das sceções fe-
miuinas, estas devendo ser insinuadas em co-
moço do anuo vindouro, vão funecionar já as
seguintes: carpinteiro, marceneiro, entalha-
dor, modclador c torneiro, em madeira, c
mais ferreiro, torneiro mecânico, njustador c
pedreiro.

Os amplos salões destinados ás nulas de
desenho, modelagem e curso de adaptação,
estão sobrinmcnte mobilados, com tudo
quanto é necessário ao ensino.

Como acima dissemos, a matricula já nt-
tingiu a cerca tle duzentos alumnos, e pro-
vavclmente, cm breve subirá a mais de tre-
zentos c talvez a uni numero quo a escola
não mais poderá comportar.

Entretivcmos com o director, Dr. Orlando
Corria Lopes, uma palestra sobre os iuetlio-
dos de ensino quo pretende adoptar.

Disse-nos elle:
—Era matéria dc ensino technico e profis-

sional só faz tentativas infrutíferas quem
quer, pois ú assumpto resolvido, com exilo
espantoso, pelos Estados Unidos da Norle
America, onde alé a velha Europa vae receber
lições, para modificar os seus antiquados pro-
cessos.

Aqui mesmo no Hio dc Janeiro, na Escola
Souza Aguiar, sob a direcção do illustre col-
lega Corintho da Fonseca, já foram postos cm
pratica os incthodos americanos, com grande
csito. Eu, lia já algum tempo, estudei o en-
sino technico e profissional dos Estados Uni-
dos, através da monumental obra dc Omer
Duyse, e foi com grande satisfação que cn-
contrei o nosso collcga Corintho da Fonseca
empregando na sua escola os incthodos ume-
1'iciinos, pois para n acção que pretendo des-
envolver na Escola Maná poderei contar des-
dc o começo com um companheiro orientado
nos mesmos princípios.

Aliás, como deve saber, o Dr. Azevedo So-
dré delineou a organisação do ensino profis-
sional da Capital Federal, adoptando u orga-
nisação americana das escolas secundarias.
Como vê, portanto, não vamos taetear, pois
previamente podemos contar cnm um rcsul-
tado seguro. Eu, de minha parle, estou cou-
vencido de que da organisação do ensino pro-
fissional no Brasil dependerá n nossa gran-
deza econômica, individual e financeira, co-
mo aconteceu nos listados Unidos. Para mim
a Escola Visconde, de Maná não é mais do que
o esqueleto de uma grandiosa instituição.

E assim terminou a nossa palestra.
¦ -*.»•—¦ -

Na enformarla privativa dns mulheres,
lio hospital da Santa Ciimi, (oiillnilu em o**
tudo gravo Noemi _•• AlmoSòa .Muilo*, et-
amante do cnbo du llrlgudi 1'ollclnl Auto-
nio Campos ilu Silvo, qua 1'imtcm A tarde
tcntnrn nssaulnnl«tt, doicam-pinlo uniu i»i»-
tolii conlru cila e o suu nctiinl amante, o
ajudante, do "cluinfleur" .Iiivcnilu Joaquim
Morei r.i, (|iit> morreu momeute» após, quando
cru soccorrido uu Asnlltoneín. Noemi, que
te achava gruvldii, pelu ni.idruRiidu veiu a
nhorlnr, o quu muito couf:.'liuiu pura que
su flggrnvnuo o sen «'slndo.

No iuilo ,1o prisão cm flngranle, lavrado
ciuilrn o enho Antorlo, ficou duvlduiiienln
oiclnrccldn o seu crime, nislni como ficou
constatado que sn duas cnnn us vlclimas .-•
Noemi u Jiivencln.

O caliii Anlonio, depois de receber a nola
dn culpa, foi, ciuiveulenli-iututi) escoltado,
enviado para a seu bululliãtv, cm Dotufogo,
onde ngiinrdnrá, preso, us cjiisequcuciiis du
sen cri mo. IC.le, uo contrario do quu foi no-
(leiiido, nno se verificou defronto uo circo
Spiiii lll. o sim próximo A rua Murlz c llurros.

Noemi não cru ii.quillnu do "coiiventilli.i"
da avenida Mem do Sá, nina uma aggreginl.i
que ali se fiieonlr.ivi ha oilo dias, por favor.
Montem, cm companhia do ulgumas mora-
duras dn casn, foi cila ao arraial da l'c-
ilha, onde, no quo pnrecc, iierdeu-se prono-
sltailitiiicnle, para ngressiir cm compiitihia
do Jiivcncio, quo por suas companheiras cr»
desconhecido.

O criminoso, por sua vez, que na hora do
crime deveria estar Ce serviço uo quartel da
Saude, encontrava-•••- nn Praia Formosa, a
pnlznnn, A espera do suu victima, compro-
valido assim u sua prcmcditnçáo.

No cartório da delegacia do 13* districto
policial prosegueni <,, trnbulhus para a con-
cltisão do processo.

¦ mtm ¦

A qaanlo monta afína a .u_.cfip(ão
pirarltlÉ"?

VIDACOMMERCIAL

¦Ali A I'i' do arrot impnlpavel, perfumo delicioso."" Adlicro mais do quo qualquer outro. 2JIÍÜU.
•N'iii [lorfumarias o í ItUA ÜIlUCÚAVASA N. 00.

--Hfc--*-

Imposto (total) Horas d« fune.

r.harulaiias de 1" ordem, 036? Das 7 As 22 hs.
Cliarutarias de 2" ordem, 200$ Das B As 24 lis.
Charuturias de 3' ordem, 160$ Das 5 ás 24 bs.

Crêem os abaixo assignados quc.quanto As
horns de funecionamento, bem poderá o Con-
selho Municipal estabelecer para todas estas
casas o mesmo tempo que ora é concedido As
de 1* ordem, afim de evitar que perdure u des-
vantajosa situação dc concorrência a que ora
sc acham cilas expostas.

Aproveitando, esta opportunidade os abai-
xo assignados solicitam também uma provi-
dencia no sentido de ser determinado o fecha-
mento de todas ns eliarutarias e negócios conge-
jieres dc fumos e cigarros duraute todo o diade
dòniiugo.iião somente pnra garantir aos empre-
gados dessas cusns um dia completo de folga,
o que ora não ó possível porquanto esse com-
ihereiò funeciona aos domingos até As 12 ho.
ras, como também porque do funecionamento
úessas casas aos domingos não resulta vantu-
gem pnra a sociedade, visto nfio so tratar de
commercio dc gêneros de primeira necessida-
de, além dc que os írcgucxe* já estão, «m sun
grande maioria, habituados a se prover dc
véspera dos fumos c cigarros necessários ao
consumo nos domingos, o que quer dizer, por-
tanto, que os que apparcccm cm taes dias cons-
tituem apenas uma freguezia irregular, cujas
necessidades o despesas não podem nem de-
vem servir de justificativa para serem priva-
dos do uma justa folga os empregados das cha-
rutarias. Nestes termos, confiando no espi-
rito de justiça do Conselho, os abaixo ussigna-
dos pedem deferimento."

¦ ¦aajin i

Uma tentativa de suicídio em
Assaré

ASSA11E* (CEAIU'), 22 (A NOITE) (Uetar-
dado)—Tentou suicidar-se hoje ás 9 1|2 horas
por motivos ignorados, o Sr. Gonzaga Arraes,
cortando a garganta. O seu estado * gravls-
simo.

» —a» 

Desapparecido
atoleiro

no

Appareceu o cadáver de
Sebastião

Depois de incansáveis esforços empregados
pela familia dn índitoso Scbastiáo Rodrigues
tle Carvalho, afogado hontem no porto de
Inhaúma, foi o seu cadáver encontrado ho
porto de Maria Angu', próximo ao ponto on-
de elle se afogara.

Sebastião, que contava 23 annos, era soltei-
ro • filho do Sr. Marciliano Rodrigues de
Carvalho • de D. Clementina Rodrigues dc
Carvalho.

O cadáver do icdilnso Sebastião ficará, por
ordem da policia, na residência dá seus paes,
_ pedido oestes, A ma Magdalena n. 29, na
«ilação da liamos, de onde sairá o enterro pa-
rt 9 eamtteHo de. Inhaúma

rmu*\
•--e. Exilo incontes- «_•

lavei e absoluto
3SO

CABARET RESTAURANT
DO

CLUB TENENTtS DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179
0 rnais elcganlo por excclleucia desta capital
onde tóincntu so cxliibcrn os melhores artistas dc
valor incontestável, sob a direcção do inimitavol

ciiiiaretierANDRÉ» ÜUMANOIR
Serão momentos de arte que vamos

proporcionar com a exhibição do
actual programma

Montcncgro-1'cpo Dnetlo Iviico
Yeralys Notável d"ansorina clássica
Arletto Cerni",' Cliaiitense á diction
Electra... . Cantora chilena
Itusita lludrigacz Cantora mexicana
Apachiiiette „. llstrella mundial
Flor ilo Cuba Cantora hespanliola
La Cioconda Cantora italo-argcntinn
1* Siliana Ciinçonelista internacional
—VARIADO CORPO DE BAILES-
— Orchestra de primeira ordem —

Uma associação que
festeja o seu primeiro

anníversario
A Associação Graphica do Rio dc Janeiro,

coiiiiiieiuorando o primeiro anno tle sua exis-
tencia, inaugurou hontem o pavilhão social,
em sua sédc á rua Theophilo Ottoni n. 81.

Essa associarão, ipio conta em seu seio cer-
cn de 1.500 associados, tem um largo program-
ma traçado e cuja execução cila vae, aos pou-
cos, promovendo. lSnlre os seus propósitos
estão ii união e solidariedade moral e material
dos seus associados para cujo fim fundará
uma bibíiotliccii, publicando já um jornal da
classe — "O Grnphico";

a regulanicntiição geral das oilo horas dc
trabalho;

a rcalisação de exposições parciaes, como
preparativo dn Grande Exposição Graphica;

promovei' a còllocação dos seus associados
qxindo desempregados;

procurar ninuler a máxima harmonia enlre
os induslriacs que exploram as artes graplli-
cas c os chefes de officinns, bem como entro
estes c seus stibordiundos;

impedir t[tic sejam ndmillidos ao aprendiza-
do nas officinns, menores de 14 annos sem
prova de capacidade, a qunl consistirá nn lei-
lurn corrente de um trecho escolhido, nnalyse
granunatical, conhecimento pratico de arith-
inetiea nlé frneções o noções de desenho;

instituição de unia escola profissional liara
os associados c seus filhos, montando para
lal fim unia officiha, que também servirá para
o. associados desempregados; c, finalmente,
fazer temi/, propaganda contra o.s serviços ex-
trnordinnrios c, eiriquiinto isso não conseguir,
tsforçnr-se para que taes serviços scjnni pagos
em dobro.

A cerimonia de hontem revestiu-se de so-
leninidadc e foi muilo concorrida. Desfralda-
do o pavilhão, por enlre palmas, rettllsou-so
unia sessão sòlcmnc, discursando como orador
official o Si-.Carlos Dias, que fez nm vibrante
r.ppello á classe para promover a sua cninn-
eipação, nnnlysnndo lnrgnmcnte n situação em
que sc encontra. Falaram ainda os Srs. Snbi-
no Anlonio do Nascimento, da Associação Ty-
pographica l>'luiniuense; José J. Alves, da
União dos Estivndoros; o presidente da Soeie-
dado Musical de Damos. Deoclecinno Taveira,
Antônio Guimarães, Haul lloll o Hermes Oliu-
da, todos niiiilj applaudidos pela (issislcn-
L''1:l-

Terininailii a sessão, serviram-se doces, cer-
vejas, vinhos, etc., trocanilo-se varias saúda-
ções. Tocou durante a festa a banda do Ceu-
tro Musical de Rninos.
¦—.,¦-. .—.iii.il mmjM** o —¦¦¦¦-—i !¦¦*-——¦-¦

O que nos diz o theioure.ro
do comitê central

Noticiámos ha dias quo o Sr, mlnlslrn da
Marinha linha touçòcs de iipplicai' II tioiillllil
dc .'um cuiilos, prniliictii dn mliBcrlpçAo pu-
pular para a ncqulslção dn n'nvu "Itinchuvlti",
nn comprn de Ires liydroplniioí C.urtlss.

Deixando du Indo n dUcusiflo da lombrnn-
çn, iternlinciile cniisldcriidii como fell/. resta-
vn u iinlicr-.se si n subsorlpeuo, (pie tnnlo cor-
riu pcln pai/, •.iiupre tão bem ncccitii, liavl.i
attiiigldo apenas áquella quantia, relativa-
incuto Insignificante. Do accordo cnm ns lu-
formações quo colhemos, a sutMciJpçáo ele-
vou-su u mais de mil cintos, que não foram
porém arrecadados, sendo isto o necessário
para evidenciar o quanto seria de se louvai*
o procedimento do "comitê", si esln su pre-
ufcupassc, do accordo com as autoridades d:*
Marinha, cm (•ffectuar nquella iirreeiulaçúo.

Dor quo figuram nctualiucntc apenas .'lou
coulos dn grandi) Mihscrlpçáo, no .Ministério
du Marinha, foi o que nos explicou liojo o
coronel Carlos Thoniaz 1'crcll'n, o Ihcsoiircl-
rn do "Coiiillú prú-"ltlncliuelo"a dizendo o
seguinte:

—Itralincnlo, os 1100 contos que existem na
Contabilidade da Marinha, não representam o
total nttingldo pela subscripçán, mas apenns
ns Mínimas quu foram angariadas o recolhi-
das nesta capital. Essas Ires centenas dc cou-
tos, representadas cm litulos tio Hanco do
lírasil, entraram pnra a Contabilidade da Ma-
rinlin ha cerca tle dous auiios, por ordem do
Sr. almirante Alexandrino, cujo intuito foi
accelerar e facultar a arrecadação "tias listas
distribuídas pelos Eslados onde, além du con-
signnções tle municípios, existem varias vo-
tações do Congressos estaduaes. Essas dota-
ções, cm alguns Estados, como Minas, S. l'au-
lo, Pnrn, Amazonas, c outros, si nfio mu trnlw
n memória, attlnglrnin n cem contos cnd.i
uniu, tudo dc conformidade com us telcgram-
mas quo eram de differcntes Estados endere-
çados ao "comitê". Os particulares tio alguns
Estados lambem concorreram á formação dos
yot) contos a que me referi, dos quaes cerca
dc cem estão depositados no Hanco do Hio
Grande do Sul, c outros tantos no Hanco Mer-
cantil do Itio tle Janeiro. No Estado da Mi-
na::, arrecadados de particulares, ha
3i:07.1$000, que muitos pretendiam npplicar
na Escola de IMrnporn.

São estas ns Informações quo llic posso
prestar de momento, c confiado nn memória,
mesmo porque o Si*, ministro da Marinha, ,i
vista do varias insinuações de alguns jornaes,
relatou cabal e circunistanciailamenle o movi-
mento da subscripção pró-"lUnchuclo".

Uiiiinlo á destiiiação tio dinheiro existente,
a ser exacta a noticia da A NOITE, devo lhe
dizer que me parece acertada, como acertado
seria qualquer emprego daquellc dinheiro que
visasse melhorar a nossa defesa naval.

Já nos retirávamos, quando o coronel Tlio-
maz Pereira, quo stiggcrin u denominação de"Esquadrilha Hiachuclo" nos hydroplnrios
cuja íicquisição é lembrada pelo Sr. ministro
da Marinha, disse-nos:

—Si quizer ver unia pholographia da so-
lcmnidndc da entrega do dinheiro nqui ur-
recadado ao Sr. ministro da Marinha, levo es-
te numero da "Liga Marítima",

Accciliinios. Abrimol-a c lá encontrámos, á
pagina 21 (n. 89, de 1914), a photographia nl-
ludidn, onde apparcccm o Sr. ministro Ale-
xnndrino, o coronel Tlioninz Pereira, o gene-
ral Thomaz Cavalcanli c outros. Em cima lú-
sc a seguinte noticia:"Xo dia 18 do outubro findo o coronel Car-
los Thomnz Pereira, thcsoiirciro tio "Comitê
Central pró-"Hiáchuclo", entregou ao Exmo,
Sr. nlmirnule Alexandrino dc Alencar, pani
ser recolhida á Contabilidade da Marinha, a
quantia de 18li:nilf);iOI)0, c mais as relações
dos diulieiros existentes nos "comitês" esta-
tiuaes, na importância de 80:011S72I", e das
quantias suhscrlplns pelos governos e muni-
cijiios dos Estados, montantes a OGOiáGOSOOO,
quantias estas que deverão ser recolhidas
brevemente á Contabilidade dn Marinha n que
já providenciou nesse sentido, perfazendo o
total de 1.232:6093722.-*

NOTAS V. IMOItMM.OKS HOlIltR O MOVI-
MUNTO DO MJSSII ((lM.MIUl.IO

PREÇOS COünENfES
Arroz nnelonul, pov 00 I.II,m lirillimln, do

.T-*í a 1171'; especial, du 'iU a «lül'; tupcrlni-,
do UH8 a aH*; Imiii. do 2U « --«: rcimliir,
do Wi ii _•.¦-; Iiiiii.io do Norte, de '.'uf- a
*Jl.' Á iMÍnt,. tln Vrwln «d- 17<4 n lllft. Ali»»/

a

T
0 MERCADO DE GAME ÜrÜ

í

cslriingelio. A||iillui do prlnjulrn, du 4J$
!>:>¦*, c luglci, de ai* a .".'"iiimi.

FoIJilo nnciin.il, por Ho Mios: pi elo, de
Porlo Alegre, «Io 11*3 n lãt"; (In teirn e dn 1.1-
guiiii, ilu 11$ n II)*; iniiInUiiliu, de 1 *-!-# a
llí; branco, de '.'ii'" n ""-'; veriuelhu, da
lüíi n !"!•!; de core» divcrsii», do l-l*" u Ifi-í;
manteiga, do -O*" .( !í'.í; iiineiiilniiii, de IO.)
ii IN.-., e enxofre, de Kl-mili n Híáim. Poljtto
estrangeiro, liraueo, du "I0$ a 4"ií, e íiadi-
nho, de '.WiW a üiií-miii.

Eiiriiilin de maiiiliiicii, po- 45 l.llos: dc
Porlo Alegre, especial, de 1111 n 10$Ü00| flnu,
de MíMiu n lSüOOOi pciiclradii, de l'.*-HU0 a
i:i-."i(Hi, e da l.ugutui, grosni, du HíáUU u
NíilllO,

Milho, por ii'. kilos: nmnrello, da lerrn,
dc i/'.;.'i00 a ">', e o branco pelas iiiciiins
cotações, v inÍBtllfni'0, de .'.vítoii n «.-'.'on.

Hiinlia, por l.ilo: cm latiu de dous l.iloi,
18*150 a 1Ç4-I0- om laias de vinte l.ilo;.
ls;iH0 a 19-110; da Laguna, cm lata grande,
lí:i2ü a 19300; du liujuh.v, cm lata du dous
kilos lílTiti a líUin. e cm lata de dez Kilos,
19440 a 18150, o de Minas, cm latas de dous
kilos, 1*1200 a 19-40; cm lula grande, D o d
réis a 1Í000.

Outros gêneros :
Hacalháii, por 58 lillo:.; da Noruega, dc

95? a 10ü-*i; (iaspe, de 7.'IS n 78--?: llalifax,
de 70?, o 1'eixcliin do tiOS a 7U?000.

Xarque (e.iruu sckh), por.liilo: do Fròn«
loira, de 1-1200 a 14400; d.i Itio (Irnndc do
Sul. do 1510!) n 19320; dc Matto Grosso, de
líOHO a líüdO; de Minas (ieines, du 19120
a 18280; dc S. Paulo, do 19220 a 1Ç380, e
gênero especial, 18120.

llntntn nacional, por kilo; dn Ilio Uraiule
do Sul. de 303 a 520 réis; d.i. Mineira, grau-
dn, 320 a 300 réis, o iniud.i, dc 210 a 280
réis; em caixa de trinta kilos, 01600 «
109500, c Paulista, por l.ilo, .'100 a 820 réis.
IJatala estrangeira, chilena, por kilo, "J10 a
300 réis.

Cebolas iiacionaei, dn Hio Grande do Sul,
por cento, do 29800 a 3Ç200. Cebolas islran-
gciras, portuguezas. pur caixa de 00 kilos,
549 a 50800!).

Eu iu o, por kilo: tm corda, do Hio Novo
especial, de 19000 a 19700: superior, dc
19200 a 1Ç300, c regular, de 00Q réis a 18;
do Pomba, de primeira, de 18700 a 18800;
dn segunda, do 19400 a 18500, e baixo, Ue
18 n 19100; do Sul de Mim..-., especial, de
18200 a 19300; superior, de lü n 18100, c
segunda, de 700 a 800 réi.;; de (ioyaz, cs-
pccial, de 28 a 2-?200j primeira, dc 18000
a 18700; segunda, (.o 1820.) u 18300, c. do
Carangola, Jc 800 a 900 rék; em folha, de
Porto Alegre, por arroba, nmnrello, dc pri-
mciril, de 195500 :i 208; de segunda, dc 188
a 188500, c commu r.i, de primeira, ile 188500
a 199, c dc i.egund.i, de 16S5IIÜ n 178000.

Manteiga lillcion li: por Lilo, de Minas
Geraes, fina, de .')-í a 39200, e regular de
28G00 a 28700; em laia de libra, por lata.
dc 18500 a i8l!0ü; de Santa Catharina, por
kilo, 28300.

Sal, por sneco dc 00 kilos: do Norte, gro>-
so, de 48 a 4-8200, e moido, de 48400 a 48000;
de Cabo Frio, grofso, de 88100 a 38801);
moido, dc 38800 -i 48, e especial, de 09 •*'
69500. Sal estrangi'ro, ingltz. grosso, 188,
o moido, 208000.

Toucinho mineiro, por kilo: superior, de
8G0 a 900 réis, e rejsular, de 050 a 700 réi->.

Algodão, por 10 ltllos: di. Pernambuco,
sertão, primeira sorte, de 218 a 218500; de
Pernambuco, primei*a sorte, ile 208500 a 218;
do Natal, Mossoró, Ceará, Pnrahyba e Ma-
ceio, de primeira soite, de 208 a 218000.

Assucar, por kilo: branco, crystal, supe-
rior, tle 520 a 530 reis; bom. dc 510 a 510
réis; regular, de 500 a 54(1 réis; segundo
jacto, tle 470 a 5011 réis; mnscavinho, de
380 a 4IÍ0 réis; crystal, nmarcllo, de 430 a
470 réis; mascavo superior, de 320 a 380
réis; bom, de 320 a 380 réis, c regular, dc
320 a 380 réis.

t -i»*r -

No malatluuro de Bania Cru
¦ ¦ I I 1 Mil ¦¦ ¦¦! ¦_¦.¦-—. |.| ..I

Aliiillilus lutjei 5IH re/t», "0 noreof. 1í m_
nóIroB u 41 vlUHoi, ' "'fc

.Miirrliiiiiles: Caiullilo I*. de Mello, •);, .
3 p,; Diirhli ft C„ 12 p, A. Mondei _ \Vi i„ 2 |i, e fi v.} Uma fi Pilho», 21 r ; „'e 10 v.j rrnnelsco V, Goulart, 60 r„ w n «10 v.j .loão Pimenta du Abre», 19 r.; ijluVira Irmfiui í; t:„ 121 r„ lll n, u 0 v,; litMi..
Tovnrei, li v.i O, dos helnllitiiai, tí r i ÍS2liul.,. ei C„ 20 r.i Edgard du Awveila » .,
Norlierlo lleri/, a r.i I', P, Oliveira &
3ll iv, Pcrnauilei oi Marcondes, H n,. ,\,,.u.i'M. dn Moita, 30 i-, c il o.i Alexandra v. s_brlnlio, 3 p.; Suhrelrn c. t:,, 10 r, **

1'oram rejeitados: 2(1 r., a |i,, 5 e, f < vl"ornin vendidos 21» ü,l r, com ti.juu m,',.

•*««•

Em poucas linhas
Cnsualmenle, esta riiànhã, uma carroça da

Limpeza Publica, guiada pelo carroceiro José
Pereira Ribeiro, pilhou na praça da Hepubli-
ca o menor Tarle, turco, filho de Josó Miguel,
residente áquella praça n. 41, ferindo-o.-— ¦—» ¦—. ______

Cura da gagueira—«•——

Valioso attestado
A" seuhorinha Diva Machado Ribeiro, que

mo foi apresentada pelo illustre collega Dr.
Augusto Linhares, no inicio do tratamento,
não podia pronunciar as palavras mais sim-
pies sinão com grande difficuldadc, e pouco
ninis de um mez depois via a mesma senho-
rinba ler e conversar sem hesitação, com
toda a facilidade.

O tratamento da gagueira pelo Dr. Au-
gusto Linhares dá completo resultado.

Rio, 21 de outubro de 1910. — Dr. Moura
Brasil.

« «ur» ¦

Os ladrões nos sub-
urbios

A* policia do 20° districto queixou-se hoje,
Alberto Costa Reis, residente á rua Paraná
li. 154, na estação do Encantado, de tpic os
ladrões, por meio de chaves falsas, penetra-
ram em sua residência, roubando dous cor-
does de ouro, uma figa de ouro, duas allian-
ças, um anel com brilhantes, uma pulseira de
ouro, vários talheres e 378 em dinheiro.

A policia prometteu providenciar.

0 orçamento da Prefeitura de
Bello Horizonte-Novos impostos

e augmento de outros
BELLO HORIZONTE, 22 (A NOITK) (Pe-

tardado) — Foi hontem votado em terceiro
turno o orçamento da Prefeitura, O Conselho
Deliberativo, para chegar a um resultado, cs-
tuilou tres projeetos differcntes,

A receita e a despesa foram orçadas em
1.200 contos. Para cobrir o "déficit" nppa-
reporá proposta do prefeito. Foram creados
vários impostos novos e auginentados os au-
tigos.
-¦  » —«?O— i

A retreía de amanhã,
na praça Sete de

Março
Sob a regência do coiitrn-niestre Ângelo M.

Gonçalves, das 19 ás 22 horas, a banda de mu-
sica da Brigada Policial executará o seguiu-
te programma:

Primeira parte — G. Franck, Hulila, mar-
cha; Eustace, Suzaniic, fantasia; Benoist, Les
Duncs de 1'Ocean, valsa; Mi Leplane, Chinc-
se, polka; N. N., Gciillcmun, two steps.

Segunda parte — C. Gomes, Guarnny, Ave-
Maria; E. Muilo!, Grenade, valsa; N. N., Sou-
ilações, tango; N. N. Sorriso d'nlma, schot-
tisch; L. Giambarba, Tenente-coronel Silva
Campos, dobrado.

¦ <i» ¦

0 Dr. Augusto de Menezes
é manifestado

O fuhccionalismo da secretaria do Ministe-
rio da Viação fez- hoje unia significativa ma-
nifestação dc apreço no Sr. Dr. Augusto de
Menezes, director geral da Contabilidade,
exercendo actualmcnlc as funeçoes de secre-
tario do Sr. ministro da Viação.

O motivo foi o unniversario mititlicio desse
alio funecionario, hontem passado.

Ao chegar ao seu gabinete o Sr. Dr. Au-
gusto dc Menezes encontrou sua mesa orua-
mentada, surpresa de seus eollegas de traba-
lho. Em seguida todos os funecionarios da
secretaria, tendo á frente o Sr. major Ber-
nardo de Oliveira, director interino da Con-
tnbilidade, que foi o orador official, cumpri-
mciítou cffusivamente o Sr. Dr. Augusto de
Menezes, que agradeceu as provas dc apreço
que lhe acabavam de ser tributadas.
¦ - i ¦.¦ i.— .i ¦*¦**¦¦ nn a »*_ffr» f.i — ¦ ¦ 

Foram presos dous pro-
nunciados

A Inspecloria de Segurança Publica pren-
deu, hoje pela manhã, os pronunciados Sa-
lim Alexandre, vulgo "Turquinho", e Paulo
Câmara.*0» i«csos foram para a Casa dc Deleução,

Reparando o erro!. ?.
Como um castigo, apparecem

os pedaços da creança
esquartejada

E' o Destino implacável. Mataram o po-
bresinho para oecuitar o erro e, cada pedaçode seu cadáver eiqnartcjndo, é como uma
eondemiinção que apparece à pervea-sidade
de seus assassinos.

E' o castigo !
O niysterio continuará, sempre, talvez.

Nunca serão descolií-rtos oi malvados ei-
qiiiirtcjadores, ma* o remorso do seu crime
torpe, sempre os perseguirá, avivado por cs-
tes pedaços que su-gein, vindos de longe.

Para esconder um erro, npparcce um cri-
me. Paes desnntuiados, almas que nem ás
feras se comparam, quebram, cortam, arran-
cnm os pedaços do fruto da união miserável.
O castigo final algum dia chtgar-lhcs-á. Pri-
metro foi um braço revelador, como apon-
taiido á execração os bárbaros assassinos,
que appareceu num boeiro da City. Hoje
foi uma coxa, nina perna, unidas ainda pelas
carnes, e um pé esmagado, que appareccram
no mesmo logar, na estação da avenida Pe-
tiro Ivo. As águas que ali escoam vêm de
Villa Isabel e do Andarahy. Num desses
logares teve logar o crime. Os ossos do joe-
lho mostram, visíveis, os golpes de instrii-
monto cortante. Alguns foram desloca dos,
como que opprcssos sem o trabalho hor-
rendo.

Amanhã, talvez, nppnrccerão os rcslos da
creancinha. A policia manda-os para o ne-
croterio. E aos poucos vae uo menos tendo
sepultura christã, que lhe foi negada pelo-;
paes, que lh'n deram nas séhtinas, a victi-
ma iunocenle de um erro...

' m*ím ' '

LUAKiNE
para limpar metaes.

¦ ms**—t —_______

0 grande desespero de
uma pobre mae

Rapiaram-lhe o filho
Num grande desespero, mima afflicção

desmedida: unia pobre senhora, joven ainda,
procurou hoje pela manhã « policiu. Ila-
viam-lhe raptado o filho, uma interessante
creaturinlia de oito mezes apenas. O raptor
foi o seu próprio marido, de quem D. Angela
(leovanni, a mãe afflicta, está ha pouco
tempo separada, porque não pôde suppür-
lar ns suas leviandades. O marido gostava
de passar as noites fora de casa c, por ul-
timo, arranjara uma amante, com quem
vivia.

Por oceasião de se separarem, ficou com-
binado que o pequenino Vlctòr, como se
chama o petiz, ficaria depositado em casa
de unia familia conhecida, li assim se fez.

Todos os dias, em horas differcntes, elle
e Angela corriam a ver o pequenino, tini
dia destes, porém, quando a pobre senhora
foi procurar o filho, deram-lhe a noticia
dc que o pae, sob um pretexto qualquer,
lcvara-o.

D. Angela esperou dous dias a volta <la
creança, e hoje, sem esperanças mais, pro-
curou o Dr. Leon Rcussouliércs, que n ou-
viu c mandou que fossem dadas as provi-
delicias necessárias para a descoberta do
petiz.

A queixosa reside á rua Frei Caneca n. 221.
• -—1*TIT" i

O ãns.ruct-ir «Se cavallaria
isa E. M5li.ap

Foi nomeado instruetor de cavallaria da
Escola Mililnr o segundo tenente Francisco
Uorges Fontes de Oliveira,

Sloekt Cândido 12, de Mello. 351 !• • nu,i.j!
il C, Stl8| A. Mendes &, C, .'.TI; l.ima ft MUllio^, 1158; Francisco V. Goulart, 4is;i; c„ ,¦'!KctiilhlstiiH, 70; João Pliiieutn th» Abreu,'ifil!
Oliveira liinãos & C, 4.0; llasiliu Tavnn>J
Bit Pi.rtiiilui íi C„ fiil; Edgar.l dc Awvedií
2IU; Nnrbcrto llcrlz, Hii; Augusto M, i|n \Ua
tu, 416; F. P. Oliveira „ t'.„ 405; Sobnlrj
íi <:.. i;y. Total, -i.tiiw. r*

Ni) entreposto da S. Dlngo
 i 

. i-

O trem chegou á hora.
Vendidos: 4ii!» 'II r„ 03 p„ 11 c. c -lü v.Os preços foram os seguintes: rezei di8710 n -"Huil; porcos, do 19160 a 1$_00;'ca-C

nciros, a 2ÍU0U; vilcllos, de Í8UÜ a t-yiiu,
No matadouro da Penha

I IMI ||

Abatidas boje: 18 rezes.

Amanha, churrasco ao liio Grondc
VTA Casa Asscmblcn, rcttaarantu de

ra ordem, tem diariamente o mais"menu" c os memores vinhos. Itua da
bica, 79. Proprietário. Ottoumr Muller

prlmifli
vnriuda
Asseiat

EfflEIÜ FMEB1
MISSAS
Rcsnm-sc ntnnuhã as seguintes:
Adiiiiiastor Santos, As í), na egreja de Santa

Ephigenia, A rua du Alfândega; Olcgarlo
Moura, ás 0, na matrix de Santa ltita; Autn.
nio Euslncliio du Silva, ás 9, na mesma; D,
Laui-ii Christina Sa.-iiienti» do Valle, ás II 1'.')
na egrejn de S. Francisco de Paula; .los' 11»!
uifacio da Silv.i, as 1) 1J2, na inesina; .loõu
Marinho llastos, ns í), na mesma; D. Atina
Joaquiua .Xavier Maltoso, ás 9 112, na mesma;
nlinirante Francisco Cnrlton (Monlanõrj-), ús
9, na mesma; co.iiincndador Antônio da Ojs.
ta Chaves Faria, ás «J 1(2, na Candelária; D.
Elisa Dehoul Ua Üruz, ás D 1|2, na mesma;
João Loureiro de Magalhães, As' 0, na niesmn;
D. Haydéa Favilla Alves, ás 9, na mnlrlz o í
Sacramenlo; D. Elisa Ccrqticira dc Oliveira,
ás 9, na mesma; Adolpho Luiz Lalamc, ás tf.
na matriz de S. José; Anlonio Pereira G„-
mes da Silva, ás 9, na igreja de N. S. do 1'ar-
to; Sizino da Cunha Siqueira, ás 9, na ma-
triz do Engenho Novo; D. Maria de Lourdcs
Madureira Barbosa, á.i 'J, no Santuário de Ma-
ria, ú rua Cardoso, Meyer,

ENTERROS

Itlmpatlor e polhlor universal

EÍVI TODA A PARTE
¦ mMm .

Ao saltai1 ifio trem foi
victima úe om

desastre
Luiz Antônio Lima, preto, de 53 annos, sol-

teiro, residente á rua Portella n. (II, na esta-
ção de Madurei ra, quando hontem, á noite,
saltava de um trem na estação de Cascadura,
foi apanhado pelo mesmo e projectado a gran-
de distancia.

Lima recebeu fortes contusões pelo corpo,
sendo medicado pela Assistência e recolhido
A Sanla ("asa.

A policia do 20° districto não teve conheci-
incuto do facto.

i M-ie>» !.,, -

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vcndc-so uma com magníficas arvores Iruliferas,
vaccai leiteiras, aves de raça, etc. Tratar com e Sr. Se-
vero Dantas, rua Sachct n. Í0.

¦ ¦¦*•*>» ¦

quiz dar dinheiro
e levou uma facada
Maria Dosa, turca, proprietária de um arma-

rinho, á rua Santos Cruz ii. ,18, em Dcodoro,
queixou-se á policia do 2'1° districto de queseu patrício Luiz Abded, armado de faca, de-
pois de lhe exigir dinheiro e não sendo sutis-
feito, vibrou-lho uma facada ua perna es-
querda, evadindo-se cm seguida.

Posa foi medicada pela Assistência e reco-
llicu-se A sua residência. A policia do 23" dis-
tricto não tomou a menor providencia.

Hospital Hahnemanniano
Uma festa de caridade

Muito tem altrahido a atlenção da nossa so-
ciediule a festa de caridade, que se realisará
a 28 do corrente, no theatro Municipal, em be-neficio do Hospital Ilaliiieiiianniano.

.IA noticiámos que será levada A scena "Iri-
cl", uma peça cm tres netos do nosso collcga
Sr. Luiz de Castro, e nu qual tomarão parleas Sras. Alberto de Queiroz e Burros llarrclo
as senhoritas Zilah Teixeira de Barros, Maria
Augusta Licinio Cardoso e Isabel Jaymot, o os
Srs. Edgar Evelts e Barros Barreto Filho.

Completa rá o espectaculo um improviso,
cm franecz, de M. X... -- "Une fète chez le
Düc de Chester", e que sc passa em Paris na
segunda metade do século XVIII, c cujo pro-
griuiima damos a seguir:

Coro de Raiucau, cantado por 12 senhoritas,
possuidoras de lindas.vozes."La Gavotte", dansa du época.

Primeira scena de "Fcmmes savantes" pe-Ias Mlles. Clniron et Dumesnil, interpretada
pelas senhoritas Leah Hima e Lydia Licinio
Cardoso.

Ária de Grél,ry "Je erailis de lui parlcr IaiHiit , por Mme. Favart, cantada pela Sra.
Niciá Silva."La Pavanne", dansa da época.

Ária de Colas cm "Rose et Colas", de Mon-
signy, por M. Clairval, cantada pelo Sr. J.C. Dufriehe."Duo des Fausscs Confidences", de Crétrv
por Mme. Favart et M. Clairval, cantado pelaSra. iNicia Silva c pelo Sr. G. Dufriehe."Le tambouiiu", dansa da época.

Depois do espectaculo será servido nm cháno restaurante Assyrio, durante o qual haverá
uma grande surpresi»

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Or.

laudo, filho do José Corrêa de .Miranda, rua
Paula liamos n. 5-A; Uswaldo, filho de Fran-
cisco de Sá, rua Visconde de Snpucahy n, II,
casa XI; Djanira, lilha de Eugênio Hodrigues
de Souza, rua Mendes Tavares n. 28; liuaiiii
Luiz Soares, rua Araújo Vianna n. 20; Uai-
bina, filha do José Teixeira Machado, rua
da America a. 15; Joberto, filho dc João
Muller lntliurn, travessa da Universidade, 37;
Augusta, filha de Amabilia da Silva Símios,
avenida Gomes Freiro n. 4,'i; Armando, filho
de Silvana Maria da Conceição, rua Turres
Homem, 98; Naphc, filho de Adalberto üiio
Nery, rua ÍUcahlo Machado n. 52, casa XI:
Adeljíin Gnrrida Cunha Telles, rua Cunha
Barbosa ri. 15; Jnir, filha tle Leopolilino Jo-
sé Ribeiro, rua Jockey Club n. 2G3; José
Leite, Hospital de S. Sebastião; Maria .Ma-
chado, rua Torres Homem n. 238; Octavhmo
José Cardoso, rua liarão do Amazonas n. 125,
casa XI; Hcnriqueta, filha de Belmiro dà Sil-
va Pinto, rua do Hiachuclo n. 353; Helena,
filha tle Estunislnu Scycsne, Hospital São Se-
bastião,

—No cemitério de S. João Baptista: Maria
Einilia, filha de José Clemente Ribeiro, rua
da Saude n. 207-B; Bernardino José Ferreira,
necrotério da policia; Lourival, filho de Jo-
sé Machado Cotta, mu Allianra, villa .Mar-
tha, n. VIII; Sebastião Nolaseo, rua Jurdim
Botânico n. 443: Arleilc, filha de Antônio
Carvalho, rua Theophilo Ottoni n, llili.—Foi hoje effectuado o funeral 

'da 
Exma

Sra. D. Augusta Drauhim Freire, esposa do1" tenente do Exercito Antônio de Freire Vas-
concellos. (1 atuude saiu da rua Haddock I.o-
ho n. 189, na estação do Realengo, tendo sido
feita a inhumnção, cm carneiro, na nécropo-
le de S, Francisco Xavier.

—No carneiro perpetuo n. 4.948, do cerni-
terio de S. Francisco Xavier, repousam os
restos mortacs do Sr. Sabino Antônio de Sá
Carvalho, antigo negociante nesta capital, on-
de, por longos annos, fez parte da firma Sá,
Guimarães &, C.

O enterramento foi feito hoje, tendo saído
o feretro da rua Campos da Paz n. 95.—Será effectuado amanhã o enterro do
commerciante nesta praça, Sr. José Manoel
Francisco de Souza, saindo o cortejo fune-
bre ás 9 1|2 horas, da rua "Silveira Martins
n. 1521, para o cemitério de S. João Baptisla.—Também será inhuhiada amanhã, no ce-
miterio dc S. João Baptista, a menor Omlina,
filha de Veríssimo Almeida, saindo o pequeno
csqiiife As 11 horas, da rua S. João'Hnptistan. —

ERNESTO SOUZA
Dvspcpsia. Más digestões. In-
appclcncia, enxaqueca, palpi-— lacúcs, Figa Jo. lnle:liiios—

Deposito—Primeiro de Março II

noz
No Alto Puriís

O intendente, apezar de
demiffido- contínua no

caa-go
Recebemos de Scnna Madureira, datado de

13 do corrente, o seguinte radiolelcgrnmnm:"Causou o])tima impressão no povo a au-
nullação do decreto dc nomeação de Victoria-
no para intendente, tendo, porém, chegado ao
seu conhecimento esse acto do governo depois
de Vietoriano empossado. Victorlano está
ainda apegado ao cargo de intendente, il'1-'-
galmente, sem correspondência com o ("ouse-
lho, causando verdadeira anarcliia na vidi
municipal pois, até hoje não foram votadas
suas ordens, devido á falta dc proposta do iu-
tendente, a quem o Conselho julga com razão
demittido dc prefeito. Após o conhecimento
official daquellc acto do governo, o Conselho
consultou o ministro si devia considerar o In-
tendente demittido, visto ser cassada a sua
nomeação, não obtendo, entretanto, nenhuma
resposta. Urge que o governo mande o presi-
dente do Conselho assumir a Intendencia, uniu
vez que, após á riiillidadc do acto da nomea-
ção, foi imposta a sua demissão.

A população prepara uma festa comniemo-
rativa da passagem do nnniversario natolicio
do prefeito Dr. José lgnacio, a 2tí do correu-
te, estando já organisada n conimissno n.uí
n promoverá, a qual se compõe dos Srs. Dr.
Flavio Baplista, Jino Josa Vnrcjão, Araújo
Jorge, Álvaro Macedo, Martins Ferreira, !•'"
bcralino Gadelha Assis Viisconccllos, com*
neis Costa Guedclha, ftaymundo Manhães, Ho-
drigues Almeida, pharniàceutico Amorim <
Luiz Cordeiro.

Tudo aqui está em completa ordem, elo-
giando todos n acção inlelligente do governo
federal, que evitará quaesquer medidas d"*'
primiudo o interesse do ilcpartanicnto de 1 u*
rus. — Redacção do "Alto Purus".

*

PERE KERMANN I
finíssimo licor.
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Ba píatéa
NOTICIAS

A rnmimnhla Alesandre Aievedo e a nperot»
Não h.i muilo foi i.tiiielniln que a compa

nhlii Alexandre AlOVOdo Irlu muilitr do gênero.r quo so nprcHonliiiin breve com u oporotu"A Duquoxa do liai Taborln". Isnn seria o
tetdcuiiinhii publico da ilocmleucli. d.i come-
din, porque dn "troupo" quo obedece t'i illro.
ecAi» dc Alexandre Asovcdo o o.slio nrIUIlco í
«>-.•-. conhecido. Pollxmontc, o easo o outro,
Alexandre Axovodo, tendo cm vista o enorme*...^,'t'*isu «lAssii pròilticçAo musical de l.oon
Diiiil, qui/ ilnl-a nu pnliliri., para (ruo melhor
a nprcclnssocm pnrtuguex. Assim.deu nososcii.

Eti.res 
thcatrnos Bastos Tigre, Rego Hnrros e

ulx P.ilineliliii .1 tnrofn «ln IriiiiucçAo do 11-
brotlo; uiiiivllo so encarregara dos vorsos e
os outros d.i nrosn. A musica sorá nrrnnjndn
i.oln ninoslro Fclippe Dunrlo, "A Duque/u do
Hul Tnhnrlti" Irã ú scenn. rigorosamente inon»
t.ide, iln, iilliiiins .lias tie novembro u prln-
cq.io dc dezembro vindouro. Será a uíliiiin
peça que a companhia Alexandre Azevedo inon»
tan'i nqui, pois nosso ine/. cllu pari Irá cin"totirníc pnra S, Paulo c (...Iros Estudos
do sul, com o sou vasto repertório de cume-
dlin o ''v.iuílevlllcs". Picam, pois, os apro.
clndorcs da comedia sabe..'Io que não perderão
unia hi.a "troupe" nucional do gênero. "A
Putpiezn tio Bnl Tnbflrln" será a única opcretii
que a companhia Alexandre Azevedo montará,
•Hás, chamando ao seu elenco novos olonion-
tos, um dos «itii.es lul vez seja o leitor Al-
incutia Cruz.
Cm original brasileiro hoje no Plicni*.

A companhia do Theatro Pequeno vno dnr-
n«.'i hoje ns primeiras representações dc ..ma
peça nacional, E 'o "viiiirievillc" em ||i«
netos. "Os Alliados", de Qnslilo Tojolro, No
desempenho dessa peça entrarão os nrllnins
Elclvlnn Serra, flelinira de Almcldn, .ludllli
Garccz, Encarnnçfio Cntalan, .loão linrbosn, Au-
thoro Vieira, Snlles Ribeiro c Edmundo Mala.
O concerto de Einilla Frnsiiincsl

Ronllsn hoje um concerto no theatro Repu-
blicn a violinista Emllln Frnsslnesl, Como-
çiirá ás -I horas, com o seguinte progrutn-
mn: Salnt-Snens — Allcgro mõdornto, An-
danilno, Allcgro finnlc. A, Ferrari — Gnvotlc,
Chlnbrnno. La chasse. Corelli — La Foi In.
Vnrlnzlone serie. YVienlnwsIel — Sonvcnlr de
Moscou. O concerto ele Snlnl-Sncns será nenm-
panlindo pelo maestro Carlos Unronl o ns ou-
iras partituras pelo maestro Luciano Gallct,
Gultry dcspcelc-ne hoje do Rio

l.ucien Gultry despode-se hoje do Bio. Sua
companhia dará no Municipal "I.n Clititeliiinc",
de Aifretl Cnpiis. Luclcu Gultry fará o i>a-
poi de And.v Jossnn.
A revista tle amanhã no Carlos Comes

A companhia dn Éden Theatro dc Lisboa
dará nmailhã ns primeiras reprcsciilnções ela
nova revista porluguc/n, "O Amor". Essn
peça, do que já temos tindo nutras Informa-
ções, foi cuidadosamente discernida por .lay-
mo Silva. Os scenarios são de Augusto Pina,•'ilho, Luiz Salvador c lleynaldo Mar-

lambem é autor da npolheose "Viva
com «pie a revista termina.
da companhia Caramba
«lc ninaria eslrenrá nn Republica a

jranrie conipniililn iliiliaiin de operetas Scona-
migllo-Carnmbu, que vem sob a direcção nrtis-
tico de Enrico Valle e n musical do maestro
Viccnzo Beliezza. A rcappariçno dessn leste-
jada "troupe"' será com n opcreln de grande
suecesso, "A Duqueza elo Bal Tnhnrlri", cujos
principines papeis eslão nssim dislribuidos
Frou-Frou, Sleli Csillag; Edl, Maria Ivanisi
Príncipe Octavio, "Walter Grant; Sõfln Vcber
Enrico Valle. A companhia Sconamiglio-Cn
rainha, além de um elenco numeroso c nfi
nado, traz 50 coristns e bailarinas. A orchestra
qne o maestro Bellczza regerá se compõe Ue
32 professores.
**0 Cnrimbnml.a", amanhã no S. Ji.sé

Eslá definitivamente marcada para amanhã
no thcalro S. .losé, n "premiere" dn peçn biir-
lesca, cm tres actos, "O Ci.rimbnmbn". original
do conhecido pintor Annbnl Muitos e musica
Uo maestro Arcliiniedes tle Olivcirii. A pCça,
cuja distribuição já tivemos oceasião dc pu
blicar, é uma copia burlesca da vida interior
Ue Minas Geraes, por oceasião da Festa do
Divino Espirito Santo.
Uma reprise do caso do Trianon?

Sabemos que a r.ma companhia nacional
de comédias, que, embora (cilas as sympa-
itliias que tem gr.ingendo da nosso publico,
vem lutando conlra toda n sorlc dc obsln-
culos, está reservada, para dentro dc breve-
«lias, uma surpreza desagradável. Talvez
porque o tlicatro cm que ella nctunlmènle
trabalha esteja nis proximidades do Trin-
non, o faclo será uma repetição do que nli
sncoodcu á companhia Alexandre Azevedo.
Ao que. nos consta, para substituir a cnm-
pnnliia nacional de auc falamos, já foi feito
(negocio com a transformista Fátima Miris.

concerto do tenor Almeida Cruz
Realisa-se i'.ojc, com um bem orgnnis.vlo

programma, o concerto do apreciado tenor
porttigttez Almeida Cruz, que terá a coope-
ração de Mlle. Bolores Belchior, d ti acliiz
Adriana Kremcl, do barytono Nascimento
Filho, do violinista Cardoso de Menezes e do•pianista Eruani Braga,
A fcs(a dc Fátima Miris

fjeállsa-sc amanliã, no Republica, a fesla
artística ele Fatinui Miris, com um especln-
ciilo brilhante. A fcslcjndri transformista
fará os seus trabalhos", numa das parles, á
vista dos espeelado.es, afim Ue dar-lhes lll-

ilida percepção dc como são elles feitos,
1 "Simone", tuna comedia de Brieux, tra-
iducção dc Eduardo Victoriuo, vae ser dentro
Ido breves Uias montada pela companhia Ale-
ptnndrc Azevedo, llricux, autor da "La robe
rouge", "La femme seulc", etc, não é multo
conhecido no Rio, embora seja um escriptor
magnífico. .

Parece-nos que não ha fundamento nn
noticia hontem dada de que a nclriz Etcl-
vina Serra iria para a companhia do Recreio. Espèctaculos para lioje: Municipal; "La
Clintelaine"; Palnce, "A Duqueza do Bnl Ta-
barin"; Phenix, "Os Allindos"; S. José, "O
Pistolão"; Carlos Gomes, "A. B. C"; Rc-
^réioj "Mentira de Mulher"; Republica, Con-
certo Emilin Frassinesi.

Drs.Leal Júniore Leal Neto
Especialistas <*m di.éhçns dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas de 1 is 5 — Al--embléa n. 60.
•——— i Tf- ¦ -

á 'ttSam úm Músicos'1
Por iniciativa de um grupo de artistasfundou-se ncsla c.i.pltnl uma sociedade cujo

principal objeclivó é edificar um nsylo pnrnos músicos que, por velhos ou inválidos, fl»curem ao desamparo. A julgar pela neceitn-
Ção quo lem tido tão nlcvantndo commelti-meriló, pois a ello têm emprestado o seuvalioso concurso ns figuras riinis represeiit'1-
livni tle no;so meio musical, u novel ir,sti-luiçno podevá prestar rclevantis.simos servi-
Çps a essa classe laboriosa do Bio, que as-sim terá um abrigo pnra os seus membro-
qne estejam privados dc angariar os meiosnecessários á sun snbsitencin.

Os estatutos dn útil instituição estão sen-
do confeccionados, lendo sido já constituída'uma directoria provisória, a cuja frente se.
encontra n professora do Inslitutó dc Musi-cn. D, Cnmilln tln Conceição.

O primeiro concerlo em beneficio dn"Casa dos Músicos" rcalisnr-se-á a 15 de no-
vcmbt'0, no Club de S. Christovão, e pro-movido por aquella professora.

¦ «lilIXi i
V. il. COLEMAN participa a seus illustrès

clientes que mudou o seu gabinete elentnrio
do prédio n. 100 da rua dn Assembléa para ode n. 10-1, na mesma rua.

1 Wi -

A futura presidência boli-
víana

LA PAZ, 20" (A. A.) — Reiine-se hoje a Con-
venção Republicana, para proclamar o can-
(liduto á futura presidência dn Republica.

A NOITE — Segunda-feira,' 23 de Outubro de f9'i6'JX rTl

H

Í_S» r/kli/itv' Cunsiiitoiio: run KeleIf II. UifiHf ü0 setembro ... !)(!, ilns'-' ás 4. Hesid.: ma Machado de, Assis n, 33
Cattete.

ANoite Mundana
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Fflxoin nnnos ntnnnlifl:
O senador Vlilal llnino., os deputados ftaiil

PornniiÚBi o Raul Veiga, Mllo. Clara Lacerda,
llllia do Sr. .Ii.i.qiil.u Lacerda, nosso volloga
do Imprensa.-I'nz minou amanhã o Dr, Fuusllno Espn-
xel, medico «In Hospital Nacional do Alieno»
dos, ilnoonlo livro o assistente do clinica non»
rolnglca du l'n.'i.ldi.de do Meillolna o docente
do hyglòho da Escola Normal. S, S, Ira passarlorn ilostll cnpllnl o sen i.atnllclo.Foz nnnos l.nulcui o Dr, Arlldonlo Parn»
plon», vlco-preshloiilu d» Associação Medico»
(ilriirglen iln Ill« de ilniiolro, nuo por osso mo»
tlvo recebeu Iniiumerns tollritnçoes,I'"nl muito ei.i.ii.rlnienliiilo hoi.lem pnr
molho .Io s«..i nnnivcrsnrlo nalaliolo o prof.Dr. Antônio Cardoso de Gusmão Júnior.
rivi:-iu:i.t)cii-TE.\

Mnls umn dns muis clegõnles reuiilficfi nu.n-
diin,i". fousllluldns, como sempre, pelo oscol
.lu nossa sociedade, rei.llnn o Jooliey-Cliii),
depois de itiiiiilihá, d.is 17 lis lll horas, cn.
sons lindos síiIòos dn nvonidn filo Brniico.
Esperado com vien nnclcdndc, o "five-ó-elock-
leu do Joclioy-Club vno qcr n nota brilhante a
artística du semana,
RECEPÇÕES

0 Sr, prof. Dr. Luiz Barbosa teve hontem
ninis ...nn vez o ensejo da poder avaliar O
qun.iiii é cstlninuo un nossa sociedade, nn elus-
so medlcii e no vasto circulo tie suas relnções,
Aprovcilnndn u opporlunldiulu d.i innnifcslii-
ção que o corpo clinico o Interno» «Ia Pnllcllnl-
oa de liolafogn lho prepararam para honlcm, o
Sr. prof. Luiz Unrnoso o sn.i Exnin. fntnlllii
resolveram abrir os salões do sua residência,
a nía do Sõo Clemente, dns 17 ns l!) hora:.,
nno só pnra receber os luiinifcslnnlos colho ns
pessoas ile sun iiini/nde. O que foi enláu n
recepção dn fnnillln Luiz Bnidiosii dlzem-i)'o
Iodos tp.niilos enchiam os Mudos o elegantes-iilóes de São Clciiicnlo. A homenagem de quofoi alvo o Sr. prof. Luiz linrbosn consistiu nn
entrega epie ilic fizeram do umn "pinquolle"
commcmornllvn tln sessão solemne do possedo membro dn Academia Nacional do Mediei-
nn, pelo manifestado, "ploquclto" une con-
lém o retraio dnejucllc professor c clinico, ar.
palavras pronunciadas pelo Sr. prof! Miguel
Coillõ, presidente e!n Academia, uo neto dn
posse, discursos dn prof. Alfredo Nnscimenlo
c do prof. Luiz Bnrbosn. c uma intrnducção,
nssig.indi. pelos manifestantes. Por oceasião
do offcrccimonio fizeram uso dn palavra ns
Srs. conselheiro Dr. Ontta Preln, Dr. Guedes
do Mello e Luiz Vargas. Após esta solem.iidn-
tle, já repletos os salões onde sc viam vultos
dc destaque na polilien, entro os quaes o se-
nador Buy Barbosa, ua magistratura, na di-
plomncia. na medicina, nas letras, ele, inl-
ciou-sc um liem orgnnisado concerto, em quesc fizeram ouvir díslinctos ilinadorcs, c uma
parle literária nn que se fizeram ouvir Mlles.
/.iln liocayuvn o Elisa liarbosil, que disseram
com muita grnea lindo, versos. Muitos tclc-
grammns o enríões de felicitações foram cn-
vindos ao Dr. Luiz Bnrbosn.— Em seu palncete, n rua Paysnndu', offc-
roçou honlcm Mmc, Alcinn Navarro de An-
drndc, professora (lo Instituto Nacional de
Musica, uma recepção ás pessoas de suas ro-
lnções e n quo compareceu a nossn primeirasociedade, quo leve opporlunidndo de assistir
a umn bella fesla de orle, em que, certo, foi
a nota predominante o concerto nrgnnisndo
por nquel Ia professora, com o concurso úc
suas applicadus discípulas:
BODAS

Pelejam hoje suas bodas dc prata o Sr.
Alberlo Marcos Perriraz, capltnlisla e nego-
einnle nesta praça, e sua Exmn. esposa D. Ca-
rolihn Perriraz. Por esse molivo o casal re-
còberi) as innumeras pessoas elo suas rela-
ções em sn.-i residencia, onde chegarão sen.
duvida muitos telcgrammas e cartões de fc-
licitações.
PATINAÇÃO

O Fluminense Foolbnll Club marcou para as
quintas-feiras, de quinze cm quinze dias, no
seu elegante riuk de patinação, ns suas fes-¦tus,-Fretpie-ntatlo-.pela "elite"- social, o Flu-
mlneiise Foolbnll Club proporciona dessa fór-
ma ns famílias de seus associado.-; Unas noi-
les cheias de alegria e animação. Na próxima
quinta-feira haverá patinação. Tocará uma
banda de musica.
MISSAS

0 horas, na matriz da
iiiniversario do passo

Resou-se honlcm, ás
Gloria, a missa de 1°
mento do coronel Bernardo Ililririão Alves
du Silva. A esse aclo piedoso compareceram
iiinumeros parentes e amigos do finado,
11 t W^r'_»¦¦' ¦ ¦ — - ¦¦ ——-—.-_——.

Banquete do Assyrio
A empresa do restaurorit Assyrio pede a

htlCnção tios Srs. cr/nvíelados elo banquete
Dr. Carlos Chagar, parn verificarem ns seus
sobretudos e guarda-chuvas, visto um tios
senhores deixa-.' ficar o seu e ler levado
um ele um outro por engano.
—_—————___ i .fl»»» .

JOCKEY-CLUB
C1I.V DANSANTE

A directoria convida os Srs. soeios e suas
Exmas. fariiilins para tomarem parle no chá
dnnsnnle que terá Io;::u- na sede social, uri pro-
ximn quarta-feira, '2~, do corrente, dns lü ás
li) horas.

Avisn-sc nos Srs. r.oeios que em absoluto
não será permillido o ingresso a pessoas que
rcnlnienlc não fnçnin parte de suas familias
c que n cllns venhnni nggregndns.

Secrctnrin do Joeltey-Club, em 21 dc oiilu-
bro dc 191G. — Octavio Guimarães, secreta-
rio.

„ » ***]/**** m

Floresta, em S. Paulo,
sob um temporal

FLORESTA, 22 (A NOITE) (Relnrdndo)—
Caiu sobre -;sta loca'idaelc um forte tempo-
ral, chovendo tovrcneialiiieiile, causando
grandes prejuízos ú lavoura eaféeira.

Doenças do appnrelho dlo.es-
tlvo e do svstema nervoso. —
Kalos Xi — Dr. Renafo de Souza
Lopes; rua S. Josei, ?9. de as

Um '•particular" atropela e
foge

Esla manhã um pobre homem, que men-
diga pelas ruas Ue Copacabana, ísaltino da
Cosia, residente nn baixada dn Villa Ri?a,
foi brúlnlmcnte atropelado por um ciir'"o
pnrlieulnr.

Foi umn "bnrntn", n. 1.402, de proprie-
dade do Dr. João Clilnneo David M.i.lei"."),
residente á rua Ilneidoclt Lobo n. 2.'14. Quom
a conduzia, vendo o pobre lu.inem eaido, liu
run Barroso, parou-a. Approximando-sc um
gunrdn-civil, c eonhecchdo o cniielticlor (|tic
lsnltino se achava bastante ferido, dc-.l vc-
locidade ú mneliiiin, abandotu-ndo a victima.

O commissario. D:. Souza, fez socorrer
ísaltino pela Assistência, abrindo inquérito.

.. -f t*-—
,1. Sonnn, á rua iln Car-
mo n. 00, .1' nniiiir. Te-
lc|)l)uhc Õ.8I8 N. Venile

lotes á rua Dr. Itcgo Lopes, Cnllclc; .lOcliliy Cmh, An-
ilarahy e Cupaoiiliiiiia, a prnços rnzutivcis.

¦ m*o* *' ——
A entrada do assucar em

Buenos Aires
BUENOS A1BES, 2.') (A. A.) —Parece que

o governo iittendendo aos interesses elos pro-
tluctorcs iiacionàes e tendo, além disso, veri-
ficado que a existência elo assucar é sitfficieu-
te para as necessidades Uo consumo, desistiu
do seu projeclo dc pérmittir a entrada livre
do assucar importado, medida essn qtie só po-
Uerá ser tomada cm consideração depois ele
novo estudo, no nnno próximo.
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Terrenos-

Dr B? 
I........ i_ I....... I _o Trntniiieiito da_<!{var /\ bra a i cs rubercuiose

Roa Sv José 100, ús 8pelo Pneumolhorax
horas.-

«4-CIHE PULAIS V-oluo
ma

da motl.t

Um titulo que faz palpitar todo coração
feminino!

Um nome que seduz
Um personagem que é uma visão persistente!

et

t- D. JUAN
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CSnodrama «na qu^ro epi&odcas
So.o rc".D3 ipossidos nehi ai*o..i~clc_anto
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i5 Primeiro episódio

A mü
Segundo episódio

Vm GapScSao!
Terceiro eplsoílio

Quarto episódio
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O Palais apresenta, com este trabalho, um
apanhado de ilores viçosas formando um lindo

bouquet — As ilores do amor na vida
e aventuras do homem o mais amado

===_T*

Palm mmmmm

Centro Brasileiro de ltegcnoração Republicana
Ilcuhc-sc amanhã n nssembléii gernl do Cen»

tro Brasileiro dc Regeneração Republicana, á
rua General ("ninara n. 2.'iC>. ns JU horas.
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Seu uiümo admirável
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Ooirlaram sa mss^sEhs © l_ss-

As aulorlcla.eles do 8' districto policial pren-
deram esln ninnhã os desordeiros Antônio Do-
nato, Luiz Pereira IMnin, vulgo "Tninlin". c"Carijó". que liontem aggrccliram a navalha
Manoel Ue Azevedo, residente á ru.i Fòrihosa
u. '2'2.

Eslá refugiado nindn "Mnrujo", vulgo de
um outro "valicnte", que fazia também parteelo grupo.
i ii i -atjO[D»- i) i.i.i i

Dr. Roberto FrelreSK-Cirurgião iln Misoricürilin. Opera-
llios e vin< iirinnrlns

II. Cai-iücn; 21), soh Tel. OOÜ-LC.

lÈíiÉ; psliggiosas
»--W*V^WV»*^/WV-N/w'

i-ailo Coração dc Jesus — Bcn-
ás 10 lior.-.s, a missa solemne

n bra In Margarida Mario Ala-
missa de liordéso cntoiiriiin os

Matriz do Sar
Usou-se hoiilem
em homenagem
eoi|. IJtirnnte n missa d
coros ns Sras. ICugcnin eli Lorchzo, Lalinlin 'fn
vares, Bizza Boquctlti Pinlo, I.copoldinn Gn
mes Itibeiro, (Iccllin Lisboa, Alnidéc Mnrgari
ila .Maio, Onrlintln Bocha, Julieta Cardoso o ns
Swt. Drs. rioquclte Pinlo e Octoviaiio de (ias-
iro. Os solos n cargo do prof. Iloqiictle Pin-
lo e MnuV. Mercedes Malllglltl (lc Souza. A''Ave Maria" tle (iomes Arniljo e ".Sal ti Ia ris'"
do Musscnct, foram inlerprclados peja Sra.
I.alinha Tavares.

A mal riz nehnvn-sc toda illuniiiiatla. Pré-
gnu no Iv.angellio monsenhor Itezende.
-—- —.-..- »-—.Aef>—* *¦ — - ,-..-_-.—.»..—-m

Bp, BshmvQ ^aiwerstle
Docente d.i Faculdade c dn Academia de Me-

dicinii. Cuiilados especines ii pellc. Tratamento
da lepra, syi.liilis c moléstias venereas.

ConsuJlorio: — Av. (iomes Freire, í)í*, dns
2 tis i. Tcleplionc: 120'.». Central.

¦t—.*3t>S* ¦«  _

Deu-llic a gana de morder, R desgraçado
elnqttellc epie lhe caisse... nos dentes!

Si mais victimas nno fez foi devido á
prnçn 178 da 2" companhia do -Io batalho.i.
que o prendeu, l.vnndo-o íi delegncin do
0" districlo, (iinle. por pouco, o cominissnrio
Solou Itibeiro lhe não mandou bolar uni
açaimo...

A primeira vicliinn foi um indivíduo, que,mordido na cabeça, ] oz-se a correr, sem quesoubessem o reu nome. A segunda, Frnn-
cisco ,7osé Leal, com uma dentada formida-
vel iio_ pescoço, recebeu os soecorros da As-
sislcncia.

O mordedor Cnõo desses suaves, mas queás vezes sangram mais...) chamn-se Manoel
Novaes, conta 20 nnnos c resido á rua Car-
mo Xello n. 11)0.

• 'is .-tt-t:_t_t_-c/_ss5__í3 t^-m^v^-****!*****-^*^*^ iCTC__TO-0-fg

R OMim
Sj;philis. Moléstias tins senhoras
iislrciliimcnlos urctl.racs (som t.pcrnçòes), frnrior-rliéas cliroliicns, eyslilcs, liyilroceles, iiiinolonciii,

c cstiDriniitorrlién.—Cura especial c rnpiiln nelu
Dn. CAETANO J0VINB—Uns U ás 11 o «Ias - ás 5

Largo ila Carioca lo, sobrado
i/ja____OT_ra'_z_niCT_«-af.^^

PiCri
O Sr. Domingo-; dc Almciiin encontrou, nn

rua Figueira de Alello, um molho de chaves,
quo trouxe a esla redacção para ser resti ¦
tuido a quem o iritlcu.—— Também esta na ndsvn redacção urn
rosai io achado por um cavalheiro homem á
noile, no largo da Carioca.

«35HJHD»

Esasnes ele s:.2ií'i_ »ae, awísíysss
e|o mpistas, et».

Drs, Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
faculdade de Medicina — Laboruto.io de Ann-
lyscs e Pescjujzos : BOSAIUO IBS, esq. praça'Itijiçi.lvp. Dia* Tel do Loh N 1S84.

SIPOICTS
Corridas

As de honlcm no Joelioy*Club
.Às corridas do ht.i.lcin, nn velho Prntlo Plu«minei.s,-, aiílgnalaram»to pola nota nli.num»

Io svinpiilhlra da osliéu «In nullgn Jooltoy
brasileiro Maroolllno do Macedo como slurtor
offlclnl dn Hiiolo.li.ilo,

Maroolllno (luioniponlioii-so com o máximo
dc fellolilntlo dns muis novas o h.MiniDus fm.»
ccuc», (Ini.ilo osplemllilns snldas, quo vieram
aluda mnls niigmeiilni' «> ouiliiisíiismo dos
quo, uniu ni-iii do Ju'ilk'1., lhe illrigln... nii.nl-
Icilnções da apreço polo Inicio dai muis
nctiincs iillflhiiloflos,

Viu, nssim, M.ueellliio, após lll aiínos «le
vida pr.iijsi.lonnl hoiiosln, n recompensa dc
sun comliictfi, o o clironisln Bporlivo, hnhi-
lu.i.I.i u registar tantos aeios coiulòmnnvels
om nosso t.i.f, tom a muis viva satisfação
om comrnontiir cita dn .lochov-CInb, «pio é
do grnitdo BlgnlflcsçAo mnrni

Todos os parcos, honlcm, furai.) bom
disputados. deslitcnutlo»so o grnniío prêmio,om (pie rnvorllo provou, ninis uma voz, a
sua superioridade) nu ttirmn.

As vlctorlns nniiliernmt tres n Rltrlque Ho*
drlgücx, com To rito, Monte Chrlsio e lfiivnrí-
Io: uma n Dominei.-, l-arrolm, rom Dyiiamllo;
umn ao npiTiidlz A. Vnz, com Hollo Angovliici
uma a Alexandre Fcrunndoz, cnm Bnttory, o
duns a V, Barroso, cum Cnmolia o Pognso,

Foo1.bal.
riimiinc.ise x Flamengo

F.' de vcrlis lamentável tor-so que registar
um faclo como o de hontem da Invasão dc
uu. grounel pelo publico, parn reformar um:,
doclsiio di. juiz de um jogo,

Poi o que so deu 110 grottlld do l''liimi.)en-
se por ooonsliio dò inalei, coiitrn o 1'iamcugo,

Corto ninguém ticrcdilarú que concorressem
para isso sócios do club tricolor, como hon-
lem, PQr engano, noticiámos, na nossn ultima
hora.

Muilo nn contrario, foram n directoria do
Fluminense o seu. sócios quo, usando dc
energia, (distaram que o Sr. Wltle fosi.o in-
solilnmctito nggredltió por uma multidão nno-
n.viiia o excessiva nas suas manifestações,

Isso, entretanto, é um symptoinn flngrnnlc
da i.niirrliii. iviiiniilc hoje na dlrlgcntu do
foolbnll. A cntisn do tudo isso resido nu Me-
Iropolitanii e o tuuiulln Ue hoillcill, quo nfio
levo pcores conscqiiencliis graças A acção
prompln do Fluminense, nâo é sinão o seu of-
feito. Não é possível duvidar do critério do
Willc, quo está bçm ncimn dessn», suspeitas
dc parlidarisla desle ou ilnqucllc quadro'
nem é possível mesmo duvidar-se Uo acerto
tln sua medida mandando que fosse balido no»
VO pcnalty. As regras de football delermiiiniii
semelhante medida.

Nós não discutimos o faclo d.i decisão do
juiz mandando lirnr esse novo ponnlly, iieni
mesmo o dn invasão do campo por nina mas-
sa dc povo nilOliynin e irresponsável, mas 0
tpie esla regra contém.

K' rcnlnieiitc contrario ú razão ip.c se pu-
na um tcam com uma penalidade gravíssima
como é o pcnalty, quando quem infringe a
regra no momento é um jogador do leiim ad-
verso, como sc deu hontem,

K' esle uin unico eomnicnlario que acha-
mos, não pnra Willc, mns para o juiz dò
match Fluminense „ Flamengo,

Icaralty x Vasco
No campo do Botafogo rçnllsou-sc esle cn-

contro dn terceira divisão, vencendo em nm-
lios ns teams o Icarahy pelos scores Uc 4x1,
uos primeiros lca ms, e tle 4x2, nos segundos.

Associação Atl.Ietica dc S. Cl.ristnvão
Haverá amanliã, no sede desle club, n rua

ás 18 horas, assembléa geral ex-
pnra serem tratados assumptos
Uo club.
intermédio solicitam õ compare-

Lima Hnrros
trnòrdinnrin
ele Interesse

Por nosso
cimento dos sócios.

IPerfestrianisiiio
Promovido pela Associação Alhleliea dc S.

Christovão, realisn-sc no próximo dia 1 de
novembro um raid elos seios «lesse. ,club, que
parlirão dc sua' sede social As'To'lioras-com'
destino a Snnla Cruz. onde deverão chegar
no din seguinte ao meio-dia. A' chegado os
cxcursiohisins serão recebidos fcstivaincnlé
pelos sporlsmcn locaes, ipic lhes offcrcccriiò
um lauto almoço.

.TOSE' JUSTO.

CERVEJA PARK BIER
Analy-aila no Laboratório Kacinnnl de Ahalysos sol. o

n. íl.liiõ cm l) d..' selcinbro ile lOIOillecomineiidifiln pelosinedicos As pcSsi ns anêmicas é cspcciiilincutc a- fe-
iilmrns. Encontrado á rciulii eni todiis i.s cusns ile pri-
mciia ordem. Deposito á prnçn Tirndc.itei n. 27. Telepli.
n 008 Cciilinl — J. 1'crioirii Á- Cia.— Itio do Janeiro.

-«5»>-

A U. dos Empregados no
Coiumercio traía de

vários assumptos
Na reunião da União elos ''Empregados no

Comíncrclo foi lançado em actn um voln dc
congratulações ao presidente da Republica,
ao governador Ue Santa Cnl ha ri na c ao pre-sidònlc do Paraná por motivo ela solução d.i
questão dc limites. Aos cumprimentos quelhe foram levadas, respondeu o Dr. Camargo,
cm Iclcgrnmmiij nos seguintes lermos:"Agradecendo penlioraelo applausos essa
Associação (li<!iiou-so ínanifeslar vosso inter-
médio terminação questão limites, saudo-vos
cordlnlhücntCi — Affonso Camargo."

Tratou-se também dn suppressão elos fe-
riados, sendo lido o seguinte teicgrnmmn:"Agradeço confortante solidariedade pa-trioiicn Associação minha altitude defendeu-
«lo conservação feriados iiaeionaes — lide-
fonso Pinto."

Finalmente, ficou resolvido que. n União
promovesse n alistamento eleitoral dos seus
associados, dirigindo-se ás demais associações
dc classe para que cilas inlervcnliain no sen-
tido dc se tornarem eleitores os empregados
no commercio.
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Emocionante romance da actua-
o lidade, de Gaston Leroux ©

M PARTE
A terrível aventura

Depois dc ter feito a volta da sua prisão,Juliela veitt scnlnr-sc raivosaiiieiile tia pollro-na,' Vollaire,- cujo reps verde se enfeitava dc
tiras de tapeçaria devidas á paciência Ua Sra.
lioscnlieim. .Itilieta perguntava a si mesma co-
mo poderia cllu snir dessa prisão.;. Pensou
que séria preciso usar tle muito ardil.

O tal FeiiiU; afinal tle coutas, não ilie pare-cin assiín lão atilado, c não lhe mettia muito
medo...

Umn menina podo dispor dc bastantes meios
parii illtidii' um hofnem já maduro c cegamente
apaixonado.

Si o tal Feind u apoquentasse demais e não
lhe fosse possível prolongar cm sun presençauma attiluele hypooritn, ou si elle usasse dc
unia altitude dc vencedor, cm sumiria, se aRis-
sc nuloritiiriaimcntc, .lulieln teria finalmente
a seu dispor o recurso Ue matar-se I

íüll.e lhe havia (lilo: "Ha ele pro.netler-me ser
minha mulher, ou esta noile farei Uc si mi-
rtha escrava!" Pois bem! o (pie arriscava .lu-
lietn, então, elcixauelo-o suppor que ella poderiaser "um dia", siin mulher! Na expectativa,
elle n respeitaria, Uefeiulcl-a-ia... n salvaria,"para Gerarei"!...

Essa diéii, Ue umn simplicidade eucnntndorn,
seduziu :i liiteirnmenie; julgnva-se bastante hn-
bil; reflcctin: desse modo, ganho algumas sc-

manas o descobrirei uni meio "Uaqui até o dia
tln cerimonia", Ue fugir...

Já anoitecia. Bõscuhèlhi voltou trazendo
uma toalha e dous talheres.— Sou obrigado a fazer eu próprio o ser-
viço. Tobias é muito dcsngcitriclo c é pregtti-
coso como unia cobra... Minha mulher nindn
está ent Mctz, com n minha criada Thasie...
liem eleve compreliendCl-o, menina Julieth, fui
obrigado, Jof!o aos primeiros bonlos da guerra,
o iibnndounr a hospedaria com o meu pessoal.
Mas, todos vão regressar, "
no que é nosso" I

Ella não lho respondeu,
não saltar-lhe á cara.

Sentiria um goso ineffavel si pudesse ao me
uos arranhal-o...

Como haviam podido, por
Itrar nu hospitaleira terra
portar toda essa gente?... Esse Rosenheim íi-
nlia sido conselheiro municipal de Brét.iUy-la-
Côtel... E, agora, tornara-se furriel na infan-
taria baUenciiscl...

O que Bósciilicliii não contava é que tivera
a habilidade de fugir, Ioüo na manhã do dia
eiri que haviam sido descobertos os cadáveres
de iiuriezenu e tle Knnioslty, em baixo elo cs-
pigõo Snint .lean. Mais nlgumns horas, teria
sido delido em conseqüência Un denuncia de
François que — devemos nos recordar — nssis-

Sora que estamos

Continha-se para

Innlo tempo, to-
Ue Pratica, snp

.prec.a-tira tle modo curioso á reunião da
dns síilfliiehasinliiis".

De reslo, o accidente do cspigfto, levado aoconhecimento tios principaes interessados pelodelegado Tobias, havia sido tm. aviso pnra qua-si todos os^ atlministrtidos Uc Sticber, inclti-
sivo b tio Founrc, tpie sem perda dc um mi-
nulo. abandonara os seus carneiros c o seu
cajado ele pastor.

Vm unico havia sido colhido na rêtle, mns
não era dos menos importantes-.;. Frederico
Bussc.i negociante, tle npparelhos photogra-
phicos na praça SlanisLis, cm Naney, fora
aprisionado, jtilgndo a portas fechadas e ftt-
zilatlo, dentro ele vinte c quatro hnrns."Essa prisão c essa execução tiveram uma
conseqüência kolossal, cuja importância não
foi avaliada no primeiro momento, mas, queserá verificada no curso dessa narrativa".

Sabemos apenas, no mo.mcnto actual, queesse negociante ele npparcllios photogrnphicos
f.ôrn no inimeiiso maeliinisino dc espionagem
dc campanha organisado por Sticber uma elas
peças Uc certa! importância da engrenagem,
pois que tinha o posto de "inspeclor volante".

Sticber teria dado em troca dez Peinel e cem
Bosenheim, para que não lhe fuzilassem o seu
Btissen, pelo menos tão rapidamente; era o
que rio seu ciifurcciincnlo Slieber dera a cn-
tender ã Bosenheim, qüãiiUò esto viera a
Avficqiirt commiinici.r-lhc toda a extensão da
ciilastroplie.

Ao que Rosenheim rctbfquirn, que si tivesse
apenas dependido Un sua vontade, elle teria
dado a sua pellc para salvar a de um lão pre-
cioso servidor.

Rosenheim mentia. Não era absolutamente
um herói) c linha amor á vida que, tlepois
que sc fizera espião cm França, só lhe cor-
rera suave...

Rosenheim sorria amavelnienle ú sua pri-
sioneira ao dispor o.s talheres:

-—Não lhe ponho faca! por ordem do ca-
pitão Feind (..'.explicou elle... As facas, bem
deve comprel.endcr, menina Julieta, cortamí
c poderia ferir-se. O capitão nunca sc conso-
laria Uc a ver ferida, como elle a quer, não
imagina!.., Ahl c eti que me esquecia dos
pratos fundos... Tobias! Tobias! Irnze-mc os
pratos para a sopa! Mas, esse animal não me
responde!... Com certeza ainda eslá jogando
bolas, uu cozinha, O pobre rupiu eslá ficando

Consultório Medito
.'.* '' "* 

^ * ií
(SA so rospomlu u curtus asslgnndns ena

Inlciae*..;
II. S. B, -- Adnravoll Çasn-so cnlro 90 dlst

o i.Ao (íuor Ur filho» im-. primeiros l_w **>
nos.,, |{ depois ?

fl. O, li, — Ndo hu do que,U, O* H. — Pnrn acalmar: aoluçíio élê
n.lroni.lina a 1:1(11), ml a trn gottas: siovalpn.11,0.1; nrlhoftirmli), il.Ki; exlruoto do bvIUüft.ihiiiu, 11,01: maulolga do oíicho, i|. s, l'ur« umsupimsli.trln, Appllquo dour. por dia. Mas •verdadeiro remédio seria a opornçãn,

W, O, h. Até uma hon. depois desit»"ot.ernçno" poderá nppllonr a poiumiida d«jMelel.lnllioff: cnlomolntios, 30 gr.s,; lannllns,H7 grs,: vnscllna, U) grs,
Mllo. L. O, T. A. -• Sim, MMihnra; abati-,o..iiniiii.i o violo, o eresclmonlo dur-se-á, si mio

muilo rnpliio, ..elo menos real.
I). O. M. Iv; do II. — O rolltíga rocorr»,

pclu fnellltlntle, á reneção dc Moritz-Wolsii(pio, ('(....(p.iinli. não tenha toda a impi.rtnuciu
que lho (juizernm dnr a principio é, todavia,
um bom elemento do diagnostico, eomo « nen»
ha de demonstrar o prof. Dolgrnnn uos hospUIne, do (ienovii. *

B. O. K. A« - - I" Indispensável o exame.
II. li, -- Si não fosse ''depressa", nós lhe

nconsolliarlamos Iodas ns gorduras: desde an
azeitonas ao toucinho, o uso dos lnciiulnloi,
dormir mu pouco npós ns refeições, etc' A
senhora tem pressa...P. A. H. A, -- Não escreva cnrlns tão
longas.

K. Y. L. -- Enxofro f.nhlimado e lavado,
0.2U: eondurnngn cm pó, 0,10; terpina, 0,0fi,Para umn enpsuln. N. 10. Tome uniu todus'
as manhãs em jejum.

F. li. M. I, N. A. — Ii' impossível respon»
der-lhe pelo jornal,

M. A. 11. I. N. II. — Pódc ser muita cou.
sn. Desconflnmos quo sc trato de beribori.,

F. — Nno hn dc «pie.
F. L. S. de A. —idem.
I. N. F._ li. L. I. Z. — Talvez a sua infe-lic.dude uno sem tão grande, si so qnizjf

prestar no sogulnte: nprcsenltil-o-eiiios n Umdos professores de clinica (Miguel Couto ou
Miguel Pereira). O seu caso é excellente pnrntii.lns — é rnrissi.no O senhor terá todo o trn-lamento gratuito o, nlém disso, os estudantes"caem" com uns cobres... ,

A. C. C. e M. C, C. — Adrenalina cm so-.
lucila n 1:1.000, qnnro gottas; stovnlnn, 0,03;'orthoformlo, 0,15; extracto de bolladona,
0,01; manteiga dc cacúo, q. s. Porá um sup-
posllorlo. Appliqnc dous por dia. Quanto noresto, não so podo e nem sc deve receitar seu»
ver a doente.

A. C. R. -- E| preciso exame.
li. C. '/.. — Não ha da que.F. T. P. II. 5, — Não se trata dê cousa pe»rlgosa.
C. N. — E' necessário exame.
X. tln S. — Trntn-se Ue vc.nes ínlcstinne.t,

provavelmente. Isso é fácil de verificar. Peloamor dc Deus suspenda esse remédio ''«JUO lhaensinaram"; isso estraga o systema nerrvosi*dn creança! ;
\V. I. /.. —Não é natural isso. Qual seria,

porem, a causa '.'
Dr. NICOLA'0 CIANCIO.

SECÇA0 INRDIT0RIAL
O relatório do Ia delegado

Escrevo-nos o Sr. Dr. Paulo de Frontin:"li' absolutamente falso o que nffirma cm
seu relatório o 1° delegado auxiliar, tle tereu, nn qunlidadç dc direelor du li. F. Central
do Brasil, consentido que fossem distraüido*
bens moveis pertencentes á União c quo se1
achavam confiados ú minha guardn.De fnclo, feitn pelo mordomo do palácio,
presidencial n requisição Uc lunterincs n s.i-
rem fornecidos pela li. F. Central do Bra-
sil, como director o na conformidade da pra-xe cm vigor, vinda dc administrações ante-
riores e que ainda hoje perdura, nutorisoi,
esses fornecimentos, sendo os materiaes en-
lregues pelo chefe tio serviço respectivo, mo-
diante recibo passado polo próprio mordomo

«lo palácio ou por quem para esle fim era
por elle designado.

Dahi em demito ns materiaes não mais per-teneiam á li. F. Central Uo Brasil, passandoa ser propriedade «Io palácio presidencial, quaÒS recebera é sobro o qual nenhuma ulcndn o>.i
1'lse'nlísnçno tem <> direelor da li. F. Central.

Si, portanto, houve «piniquei- desvio «le mn-
Icrines. este desvio não se deu com materiaes
dn li. F. Central do Brasil c sim com mnic-
rines pertencentes no palácio presidencial, i

O direelor da E. F. Central do Brasil hão
consentiu, não nssenliu, nem teve seiencia ou
conheci.nenlo de. laes desvios e, outrosini, os
referidos materiaes quando sc deram ns snp-
postos desvios não mais estavam confiados á
sua guarda.

Nenhuma responsabilidade directa ou indl-
recla inc cabe. portanto, pelo desvio tios cl-
lados materiaes, caso esle desvio seja real. —
Paulo dc Frontin. — Bio de Janeiro, 22 Uc ou»
lubro ele 1!)l(i".

(Dns "varias" do "Jornal do Commercio",
dc 23.) *

Caixa Geral das Familias
FUNDADA EM 1881

A mais antiga sociedade brasileira de seguret.
sobro a vida

87 — AVENIDA RIO BRANCO — 87
Sinistros pagos 1.000iOOOSOÍO

Patramcnto de S:000$00&
Assislida pelo meu marido abaixo assigna»

do e na qualidade Ue beneficiaria da presenteapólice n. 29'., instituída pelo meu fnllecltlô
pne, Christiano Bonvonturn dn Cunha Pinto,
recebi da Caixa Geral dns Familias a qunnti.ide ires contos de réis, pela liquidação da
mencionada apólice, pelo que dou plena c gè-ral quitação á mesma sociedade Caixa Geral
elas Familias.

Bio dc Janeiro, 19 de. outubro dc 1910. —
Oftilia C. Pinto Scidl, Francisco Pinto Seidl.Assislida pelo meu marido abaixo assigna-
Uo, c na qualidade de beneficiaria da prescri-,le apólice, n. 988, instituída pejo meu falle»cidn pne, Christiano Boaventura Ua CunhaPinlo, recebi da Cnixn Geral das Famílias a
quantia dc cinco contos de réis, pela liquida-
ção ela mencionada apólice, pelo que dou pie»ria c geral quitação ú mesmn sociedade 'Caixa
Gernl das Famílias.

Bio de Janeiro, 19 de outubro dc 191G U)
Rachel Lobo dn Cunha Pinto, Octavio Borgesda Silveira Lobo.

completamente idiotn... Calcule que "elle imu-
gina estar jogando bolas com olhos"!...—- Jogar bolas com olhos! repetiu a rapa-riga recuando horroíisadn...Não se nssüstcl... li' elle quem o diz!1'. umn mania dc zarolho... Metteti-se riacabeça dc que arrancou os olhos dos outrose que com elles joga bolas!... E' uiria eloid.ee'minto innocenle, mas emqunnto isso não fazo seu serviço!... Tobias!... Tobias!...Que é, Sr. Rosenheim?... Venha ver ás 

'
minhas lindas bolas ele agulha vermelha!Trazc o.s pratos fundos!

Mns, Tobias não allcnde e continua a brln-car com ns bolas.
Então, furioso, Rosenheim acaba por lhe dar'unia surra e, subitamente, por entre os gritos,.lulietn ouviu estas palavras:Onde achaste estes olhos? Onde achasteestes olhos?
li Tobias respondeu: í\-- "São os olhos dos quatifrtilhos do "mai.

rei Fui nrrnnenl-os "nelics mesmos", no ce»n.iteno, depois dn execução!
Rosenheim respondeu: 'li' engraçado!,..
Julieta cairá desanimada nn cadeira suffo-cnelu ele horror. Ahi permaneceu, aturdida sema mínima aeçno... '''Para t|uc lutar contra nma semelhantemonstruosidade desencadeado sobre o mundo"?'bro o fim Uo mundo, muis nadaiAIuis, as noticias eram más... As nossas tro-pas do norte e dc leste batiam precipitado-mente cm rclirndn; diziam Paris ameaçada.Atl.rinavam que nem slquer resistiria . Ouèmio poderia resistir...
Nada resistia; ni.dn, "n essa monstruosidadetlcsencntlcnda sobre o mundoI..." Klhi arras-lava çomsigo canhões dc um poder desconhe.cido. que alinullavarii em poucos minutos ob-staculos considerados como elos mais resisten-les: trazia comsigo ainda ninis Uo que isso,trazia, um mimoso Iristiiictò elcyasindor nn-céstral, contido dürnrile mnis de quarenta an-nos nas florestas da Gérníarili, Rniças a pro-messns sempre retardados de saques e de cs-lupros sem numero... e essa monstruosidade

In tudo devorar... tudo devorar... e come-
cara ntrõsmente... Sim, por t*dn a parte ondeessa gente da Germania passtva, a terra era
reduzida em cinzas... (Continua),
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O maior sortimento

l0ttâ„[|lt3ÍfÉ[ill
«-••mptnhl» u Lotorlii Nnolonnit

ds Brasil
I-ttrMCçfiCi publicas, snh a fiscnll-
Inflo (lw gOVCrUO f'.(lrr.il, . s 'J 1"_ c
fcoi labbiidn» As .1 horni) a run

Vi*conde d* Itnlioriiliv u. -1&

AMANHA
340 —• 30'

7-i'lSlt
•fP í?°f íSCOO, em meios

Sabbado, 28 do correnra
A's 3 horas da tarde

330— jo-

50:000$000
t Por ii.uuo. cm quintos
Os pedidos dc bilbclcs do inle-

tltir (levem ser ncoinpnnliudos dc
miais UOÍ) rins pnra o porto do Cor-
rolo o dirigidos nos agentes gcracs
Kaearetlí íi C, rim do Ouvidor
a. 94, caixa n. 817. Tcleg. LUS-
V£L o im Cflsn F. Guiinarães, Uo-
mirio. 71, esquina do beco das Cnn-
coUas, CHÍx:t do Correio li, t.273.

DINHEIRO
Emprcslu-sc sobro jóias,
roupas, fazendas, niolaes,
planos, moveis o tudo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPIIONIÍ 1.072 NORTE

********** ¦-<. wn
(Ahcrlo rins 7 horas (Iu

miuihii *í.s 7 ilu noite)

 J. LIBERAL & C.
***mm*m^mma**m i*********** ¦¦¦humimui

ORAND BAR E ROTISSERIE PROGRESSE
Largo S. Francisco de Paula, /i/«

VSIUEZIXZÒSTSI 3R14 NORTE
«José Aliflueiz Domingiies

'' iü:i(s confortável salão. Ilygicnicn
t la:'..i cozinha

Mc n n
Amanhã ao iilmoçq;

Filo', dii peixe nu souce tait.ir.
Papas á trasmOntnna.
Cassolet au Progresso.
1'eixada a poveira.
Choucroule ünriiio.

Ao jantar:
Perna dc vitelia á americana.
frango n Mnrongo.
Inliül.esà italiana.

Ostra'!, legumes paulistas
Colossal e primorosa gnrrnfcira

Curso Horm 1 de Preparatórios
ninnif'1. _*# \oM '"""• vfinlájo «nmantn r.inliciMn pcln PONTUA I.W\ DF, ASSí-Pllltilili k COMPUTKNOIA d* tom prufiwwrüi, lime. iuusm com ,i máxima tu-
gDltriiladft, ¦¦* ¦ • ' ' —m— ¦'

A Corpo ttoesnlm Dll. fiABTAO MICII, llll. MF.SCIIIK, Dll. E. f.F- ÜA-liAlui.iui i)|.lVBIIIA DKMBNRZKS, bli llllV PlMIlilItii, profaisnroí do Rxln..iim.i li l'4ilro II• DRS, SlilUSTIrtO P0.NTK8 o-AU11UN IJOÜIIAllO, nrofo.jnroíilu Hicola Milimr; nu HRNIIIQÜH IU! AIIAIMO, o li». FRIIKANOÓ 8II.V18IUíocüntoi (ih Ricolii Nunniil; 1)11, PBIIBIIM PINTO, piofoiior do Colloglo Militarnu. AUGUSTO AMISI. nutor do vnlloios trnlniÍ!ioi tlltlnollcoi; o outro»

1? preciso domi
nar a

eleyancia Força
o êxito!

Aula* prnlioni doMATllH.IATIQA O OIII.MICA, Dotla prolOMorO! purno oitudodtna moimn Ifnsiiajjm dn parle llioorfcti « oulro dn i>tniic.-i.A» notai da nula» idoiIj'gran||,idBS, Mcti-nliilndcj módicas. Cunos DIURNO o NOCTUIt.NO,Aula! de ropellçüo pnrn 03 njuinnu* que 10 mntrleularom em «trasu.
A tido dn nua fn| uuid4d.i da rua doi Ouflvii. 20 pnra UUUGUAVÀN.V O."1nndni — JURURNA l'F. MATTOS, profoHor o director.

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SlíDIi Í-.M LISBOA -^ FUNDADO BI iSlíf

Capitai 12.000 contes fortes
Descontos, co-

brancas o todns
Saques ú vistn

c si pia/o sobre
Iodos os paizes,

Depósitos á or-
dom e a prazo á*.
taxas mais vaiila
iosas do incita-
rio. 

Êmpréstimos
caucionndos,

ÊmÈ as operaçõesban
carias.

Auoncia na Cidade (Sovd— PRAÇA II DE JUNHO

Filial no Rio
de Janeiro, RUA
DA QUITANDA
r ALFÂNDEGA

EXTERNATO MAURELL
FUNDADu EM 1906-

Director e proprietário: — DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nocturnas

CURSOS DE PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JOÃO RIDEIIIO, lento do Collocio Pedro II, porlugucü. Dr. ARTIICR Tllluf:,

Idiiio ilu Collegio Pedro II. mnllicmnllcn. Dr. GAST„0 IlUCII, Icnle do Collegio
Pedro II, francez o hislorin nnivorsnl. Dr. MHNDI5S Dli AÜUIAIS. Imiti- dn Collegio
ivilm II, latim. ALVAHO ESPI.NIIEIItA, do Pedro II. Ur. JOSIÍ' MASTItANGIQÍ.I;
incilico nssistunlc .Ia 1'nculdado «Io Medicina, frnnce7„ Dr MnNOEl. PEIIEHIA DA
CUNHA, Conliccido professor, nliysicn o cliimica Professor CUIDO M0NF0HTK, «tu
Universidade di> Pcnnsjlvania, gcogrnpliia o inglcz. OSWAI.DO IIÜAVEMXIIA,
medico c director do Externnlo, miilTiomalicn o liisiuria natural.

Rua Sete de Setembro, 170

*"' '""¦¦ *• ¦"" —•' *• a

A,1ÊÊ m a ínl!ltíí,íl0

jw WJÈ I § 22,Uíüguayana, 22 1
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Miii II—(UMIII UMII llt_ll_ll IIIIBIIIHIfl
CASA MORENO I

INGLEZES E PORTUGUEZEta
1|2 dúzia, rs. 123000

w OVEIS
Grnndn linpoKtto v> offir.lna dn movi .s r col*ninaria, (anoçai-la, loucas, «lc, dormUorins ««-IVlo ailemão, ullima moda, 500*000; mais barnlo

que qualquer oulra casa: salas dc jantar, 580^; cliinsdc visito,estylo de grande cíteito, dc 130$ a 180$, (estas mobílias s.ioestofadas); capas para mobília, nove peças, tSoÇooó. Peçam cata-Io<.o*j paro nüo ficarem illudidos com outras casas; lindo dos
Mares na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lipa).

SlFÜ I mn 'im-a umilicaçAo do
rilAGQI, il'ii, baiin jmnfiifcr deiuppiirfc.r INS-'fANTANIUlIEXTR 13 l'OH
COMPi 1:111 iodo a qual.t|iicr suor fiílldo do corpo
(pi*, i.xllln», ile.) A' mn-«Ia mi ncrfiimorl« A NOIVA, mn llndijoo Sina n. !I0, p cm t.niai

(.Irognrlin o poinimarlo*,—Cuixa SgOUO, pelo Correio 2SRQ0

fril
Casa cio Juilio

A' BARATEIRA
hem compcliuoiíi!!

33 e 34, Avenida Mem de Sá, 33 e 34
C.iiiiuj marquo2(is de I, fi c O palmos.Iliia> llisliiii dc -I. D o li pnlmus.....Diias de cnaiira, com gradeiDitas do VOlllO
Hilas paulistas, com estrado
Colchões do tiin.i, do -I, íi cU palmosDiluí de cupim, do í, !i o O painiuj..Tollotlos-coinmodiis de peroba ,(itiarda-veUiilos
Cuai*da-caiacns„do peroba ,.,Muiusi Uo cabeceira

•dn 25$ y."..i
B8S dü§
13S ,ii.>
liS 11 f-:\
'.'* 11 Sn$
1..S 11 il.*»
ds ín.s
fiO$ tÜdS
d."i$ 130.$
lii.-iS 11 200S

i) 2:$ it 86$

LOTERIA
ou

S. PAULO
(Jaranlido jpvio lyoverno da

Eblmlo

Amanhí! Amanha

P

lV,r 2$;oo

Bilhetes & venda em iodas a<•.vas lotericas.

mssssBsyrsmm

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

i
I ara cannlisiicií<* il, apua.-;

vi:i.i_:v, jMoiv'1'.i.iji: .^ oomp
Praia do Cajn n. OS. — Telep. Villa 109.

Faliricü ilu vi^as ücas du cimento nr-
raailn, vergas, lagonlas pnrn divisões,
inai.*, leves o ceo.uuiiiicas de,quo qunl-(jucr outru artigo similar.

Vigas-raadros ninssiçiis c postos paiacercas.

Cliapéos de sol c bengalas
O mais variailn sortimento encontra-
sc mi CASA H.MIUOSA, praça Tira-
dentes u. ü, junto;', (Jainisaria 1'ro-
gressu.

K. li. — Nesta casa cübroin-Sfi
cbupéos o liiüeiu-so coiicertus com
rapidez c perlcíçãii. '

S3AC"B__3

Energil poderoso tônico
Novo anti-rliciimalico
Energil ílepurativo agradável
Rei dos Jaxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda em todas as boas pharmacias c drogarias. J.
M.Pacheco, Granado tk C. c Araújo Freitas & C.

adquirida ou hereditária cm Iodas as
manifestações. IUioumatisino, Kcze-
mas Uleeras, Tumores, Duros museu-
lares o ósseas, Dores de cnlieçn no-
dumas, etc. o loiliis doenças rcsul-

-»•>*• ta»..* Innies de impurezns do sangue,
tà gmm*mmm""t* curam.se infailivelmcnlá com w

Unico que com um só frasco faz desapparecer qualquer mnmlcslação. Uma
colher n*lós ns releições. lim todas ns pliannaeias.

Leio «le püdHres
Em 24 dc Outubro de 1916

S.. GOaSTIlSR & c.
Henry & Anriando suecessores

cnsnFunnnnnr:Mi867
íi-RoalÈJeCamões „
Fa?.em leilão dos penhores

vencidos e avisam aos Srs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resaalar as suas cautelas até á
vespara do leilão.

CALCADO

[£11!

Ifiíiiuu

P com pouco capitai
i|ao um ou dulií moços poderão ganhardinheiro em nejçocio sírio. Precisa-se
dispor de uma ofdcina bastante acredi-
lada, cujos pruijuctos são collocad s
aqui na piíiça .1 dinheiro ú vista o nos
lisliulos cm idênticas condições. Si os
pretendentes ili.';-cjiihocerem o negocio,
a. pratica loniaiiiu em munos de trinta
«lias. O inbliVii d.i vcniln niin (iosjjostará
» quem pretender. Por especial favor o
Sr. Villaçtt dará informações.—llua Frei
Caneca n". 120, bazar.

A Mala Cliinoza, á rua do Lttvradio
n. 01, é a casa quo mais barato vende,
visto o grande sortimento que lem; chama
a attenção dos senhores Viajantes.

MAJESTiC
Charutos finíssimos feitos a

gmíio com superiores tabacos
Ide Java, Havana c Bahia,
j. Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

DüonteiroeCoíiipanhia
AI',MAI)Ol;i:S li ESTOFAUOtlES

Compleio sortimento deto-
dos os artigos para oniaineft-
tação «lc Siiins- Tapeçarias e|
moveis para dormitório, sa-
Ias dc jantai- e salas dc visita.

Preços .sem competência.
Rua da Quitanda 11. 29-31

Tcleptuiiio 1.99S «(íntral
W&*mxm _

Cabaret llwtaurant

CLUBJVIOZART
HOJEJVSJBIPRE

A slífMilc bfiiibiinuière da rua Chile, 31
Tosuu *3 noiiufi, As U heras, fuceesso

i'lBB5aln\'el da « troupe r contratada ex-
preíiaiEonte para ante cabaret cm São
.Paulo t> Buenos Aires pela Agencia Tlica-
trai iagle_

A lymptftteS* eãEãretTôre LAL'1'.A
0BE1TB (tlnlca oo génoro).

I OS MINF.HVINI. 
"

Os irmãos FUENTES, liailarinos hespa-
nliDM.

;.i S'0.N5. canlo.-a c bailarina iicipa-
íiliola,
ARl.S'rTR;RqTnbfcndt-Pelilfi llollaiidaise.

S;avein*(ile—listrou da nova « lioupe e
. Yüiiiiiailus eípccialmentc contratada

•¦ Iímüís Aires pela Agencia TU-it.irol
licita.

Yiríííl» eoíjio (!e lisile sob '. direcção
d) pwfiiaor CÇO 

'l.yDIlOB.

BsvíZijitra d» úigaaoj aoti a iltreecfio
do yVMtoi teiiriclK EUNB3T0 KBl»v,

Não precisa dc reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GlilUL

Rua Thoophilo Olíoni n. 34
Telephone Norte 3Õ5

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler em ,"Ü lições (demeia hora) pela avio maravilhosa do

grande imola lyrieo .(oão do Deus.
Vontade e niemoiin, e todos aprenilcni

em ÜÜ lições, homens, senhoras o cio-
ancas, lixplicadores : Santos Braga e Vio-
leia Draga.

S. JOSÉ' 52

Travessa S. Fran-
cisco de Paula 38

—«o» —
E' a casa que sempre tem

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

I

1044, RUA DA BAHIA, 1044
(Bello Horizonte)

Proferida peln F.xniõ Sr. I)r. Liniicu Silva, lenlc da Fa*
cuidado do Medicina de Bcilo Horizonte, dispõodeliem mon-
tada ollicinu paia concertos de óculos n pincc-nez, e avia

lambem qualquer recciln
MATRIZ NO hlO üE (JANEIRO

rua do Ouvidor, i.i

Pctísqueiras á Portusueza
FILIAL DA CASA BARROCAS

Tolopliono o !)<i Morto
io5 Rua do Rosário to5, entre

Quitanda c Avenida
CASA MATIUZ — Tolopliono l.áDS Nortellua do Hospício 181, (cnnto da rua dn

Conceição)
AMANHÃ AO ALMOÇO :
Salada de pciNo á p.ivcira.
lineal há o niin nrrnz.
Unhada cim caruni.
Chispcs com foijilu miúdo.

AO JANTAR:
Sopa Ox Tail.
Poixada de forno ,'i portugueza.
Ilonst-liccf com espinafres.
Poixndas e hacnlliondns.
Todos os dias ostras frescas, mexilhões

0 Cíiçíis;
Legumes paulistas variados,
(iarraiv-ira sem ijpinl.
Chopp da llithseaticft.

Manoel Fernandes Barrocas

AS'PASTILHAS VALDAi
ANTISEPTICAS

são extraordinariamente superiores a tudo
o que tem sido descoberto até hoje

PARA PREVEftâR OU PARA
CUrAR

Tosses, Dores de garganta, Rouquidão,
Defluxos, Grippe, Inlluenza, Constipação, |Brónchites, Asthma, Emphysema, etc.

BENZOIN
ii Para o emliellozamcnto do rosto o
]j das mãos; refresca
|| n pelle irritada pcln navalha
\ Vidro 4Sooo. Pelo Correio

fiSooo
Perfumaria Oriundo Rangel'

Vendem-se em todas as
pharmacias e drogarias^

Agentes geraes:
Srs. Ferreira & Newkamp
P. General Câmara, 113

LIO DE JANEIRO

PANE1.1.AS DU PliuttA

(( EiRAS ))
DIÍI.ICIOS.V COMIDA

Olilem-se cozinhando-n nas afamadns
panellas dn pedra «Mineira-» Deposito :
Hnzar Villiirn.— 120 rua frei Caneca.—
Loucas ferragens, tintas o trens de co-
zinIm por menos 20 ••. (jue nas oulras
casas.

DtNTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-

Ia pela l'aculdado de Medicina do llio
do Janeiro, com longa pratica. Traha-
lhos garnntidos. Consullas diariamente.
Consultório, .-ua da Quitanda n. iit.

Casa Cintra
Antiga Cnstcllüos

B. Nova & Comp.
Avenida Rio llranco, 108

Rspccialidades em hehidas íinas, sor-
veles, snlndns do frutas, Irulas frescas o
conservas de Iodas as qualidades, entrega
n domicilio. — Teleplione 5.071) Contrai.

wams_n»_____asaB_xarei

A' venda em iodas as pharmacias e drogarias

A NOTRE-DAME DE PARIS

CAFE' SANTA RITA

^hJWat^aWJÉataVMnf f**m***\*J**T*mW

CA»VIPESTRE
Ourives 37. Tcl. 3.666 Norte
Amanliã ao nlmoço :

Mocotó ;i portugueza.
Tripas á liespanhola.

Ao jantar *.
Crotit-au-pot.
Marreco de cabidella.
Arroz dc forno em canoa.
Todos os dias canja c papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas nas brasas.
Camarões torrados.

Preços do costume

tfio se illtiasasiu
Com oi preparados paia a i

pelle. üscmsóaPlinOMXA E6M.\I.II-., unico ii uo ndipiiio a conicrmii l-iliv.i (i.i «*uti>. Approvodo polo '
liislilulo il,* llollczn da Paris e pie-iniailn pelu lixpoilçiio dc Mllnno, Pie.
ço !l$000.
l!nconlra-so ;i vendn em ledas ns

porfiimnrlns mpil a nn .s. Pniiln!¦»!¦ »__._______. r ,|||

Compna-se
«Itialquor qiioiilldndo ue joms volliai.•om ou sem pedras, do qunliiucr vnlor ncaulelns do «.Monto do Snccorroí; paga-Mliem, na rua Conçalvcs Dias n, ;IT.

Joaiheria Valeiifim
Telopliono '.'iil Contrai

ToEse-Bronohltes Âstiima
0 Peitoral (le Jiiruii de Alfredo de

Carvalho, oxclnsivnnieiilo vegetal, én
que iiiainr numero reúne de cura-;. In-
niimcros ntlestados médicos o de pes-soas curadas " nfllrniain. A' veiiiln nas
hons pnnrmacins n drogarias du llio
o dos listados.—Deposito, Alfredo de
Carvalho & ('..- Ku:i |- de Marco, in.

Rua do Acie n. 81. Teleplione 1101 Norte
o rua Marechal lloiiuno, 22. Tclenliòrib
1.218 Norlo.

[K1EÜ1
Faz-se qualquer po
mio com caliellus
Penteado no s.-ilâo
(Miinicure)— Trata-

menlo dai unhas
Massagens vilirato-

rias, iipplicni;no
Tintura em ealicçn
Lavagens docnliecu

¦tico (lo
i ilido-
35000

|85000

2S00O
20Ç0U0

:. 25000:
Perfuniaiias Unas pelos me-

llióres preeos l
Salão ciclusivnmenlo para'senhoras Casa A NdlVA.ÜlV
rua Rodrigo Silva ;i(i, mitigai
Ourives, entro Asseinliica o
Sete de Setembro. Telephone

1.027, Central

llolel Miramar e Babylonia
«Ncc plus ultra !». — Sim. Em
situação ideal, conforto, ares
puros do mar e da montanha,
tratamento, etc.— Preços mo-
dicos.— Rua Gustavo Sampaio
n. 64 (Leme). Tcl. Sul 972.

—4

t Finados f
Grande, variado c uncio sor-

timerito em comas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
e ornamento;, de túmulos. Ven-
das por atacado e varejo. Pie-
ços sem competidores.

A Fabrica c!e Flores
Viuva Pinto Gomes

3$, Riu Ini/ dc Camões 3S,
TK1.EPII0XE NOlilT. 2427

I

A Syphilis vencida por pouco di-
nhciio pelo novo produeto

MANCEOL
Sohição estável, eslorilisnnlo o
injcctavel dc Noosalvnrsaii, expe-
fiineritadn com suecesso nos pos-
pilaes S. l.ouís, lloaujnn o outros

de Paris c Duciios Aiics

as
secções a psie©@s sem p_ eee-
te 

"

MASSAGENS ELE-
GTRIGAS

a 2$ooo por senhora habilita-
da* vae ao domicilio.

Avenida Rio Branco n, 9, 2'
andar. — Telephone 3.178
Norte.

Jr__J_____H__S_
Prisão de v.entie, dores de cabeça, digestões diíikeis, falta
de appetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollesa, etc, não

existem para quem usar as

Pílulas Reguladoras Sliva Araújo
«____«—

DUAS A' NOITE
Eflbito certo e suave—Vidro iS5oo

OSM'
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, amiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nosannoian-

leri.ores, cnciirregn-se de tomar a domi-
filio ne.-ta capital a line;ageiii dos Srs.
Veranistas, e entregar tnniliem n domi-
filio em Pctropolis, Friliurgo, CampoSj
Bello Horizonte, .lui^ de lora e São Pau-
lo, n luxai) muito reduzidas e por enn-
traio com a Central do Brasil e l.co-
poldiiia, assim como pnrn as estações de
ngua?, Cnxambú, l.nnPiary, Cnmluiqiiirn,
Caldas o oulras, vendendo hillietes paraIodas estas estações com direito a alia-
timonlo nos fretes da lingagem, n leitos
para os nocturnos da t:ciitial e I.copol-
dina.
65, rua do Carmo, 65

Teleplione 3-1*2 Central.

Oleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana !
Mais brilho, mais duração,

mnis barato !
Encontra-se á venda em to-

dos o.s armazéns.
Depositários gentes: Costa

Pereira, Maia & Gia.
Rua do Rosário n. 65

f IOBa<_BCatataSBBB3>

— CASA ELITE -
Agencia de loterias

Commisscea e descontas
Pagamentos dos premios no mesmo dia
RUAVISCONDE DE INHAÚMA, 36

Rio de Janeiro
ALTA NOVIDADE

KM

Folhinhas e Bioeks
para -1 91 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Cofres
F.' indispensável em qualquer r.i

coninicreial ou parliculiu* a oxislcmiia
de uni superior cutre liE AT.O M »'.
A.M15UICA.ÍS.0, marca registrada ii. 11.817,
reconhecidos como cs molliores, e unlco
giiiinln liei de seus valores contra fügo
o roubo

tlrancle stoch, a dinheiro grandes nha-
limemos. Unico (Icposilin-ioj Mayor Wig-
der, uni Ouncriiio u. 101.

THEATRO IVIU^fCfPAL

Vendem-se
ias a preços harntissimos :

rua Gonçalves Dins 1)7

Joaiheria Valentim
na

Teleplione
:^r.-—-—„ t ||r[1rilIT|TTrTr[.T||_|1.[T||1 m,,!,,!,^

P!)i — Ccntial

COMPANHIA DRAMÁTICA FRANCEZA

LUCIEN GUITRY
mSE --- Segunda-feira, 23 --- HOJE

Terceira réclía de assianatura e despedida
da companhia

/?&?&<.* ©> lt>ií_ K*-5ai_5

155;

Theatro Carlos Games
Grande companhia de sessões, do

Edon-Tlicatro, do Lisboa

Empresa TBIXIilRA MARQUES
Gerencia de A. Gorjão '

HOJE HOJE
3/4Duas sessões-

o 9 3
Duas-A-s

1 da noito
ULTIMAS IJ DEFINITIVAS IIEPIIE-

SHNTAÇÔES da celebre o appiiratosa
revista cm dous actos e oilo quadros

1B. C,
, Toma parle toda a romp.ihliia" COLOSSAL li INCÜMPARAVI.L

TltlUMPHO

Amanhã-
revisla -.',.

fllimiH espcctaculos da

II

Anianli
rcvisla-li

repi-c
',M'IÜ.

cnlac

^crrT^vtvt^^iKz^zir.vx^ttJi^^^

tlnonia-.heatro S. «Scsé
Empresa Paschoal f^egreto

Companliiii nacional, liuuladu cm 1 de
julho dc l!lII—Dirceção seenica do
nelor Eduardo Vieira—Maestro director
da orclicstct, José Nur.e;.

II0.IE-í;;J de outubro; do; 1010—HOJE
Nas I" e 2» sessões, ás 7 o 8 3/4 da noile

0 PISTOLÃO
Compòros: ALFREDO SILVA e JOÃO

DE DEUS.
N» > sessão, ás 10 1/2 da noite

MANOBRAS 5)0 AMOU
Os ospoetnculos come. ih pela exhibi-

ção (le soberbos fiims cineinatogiapliicos.
Amanhã — dPremiére » da peça hur-

Iosra-0 CAIU.MliA.MBA, original ile Ali-
ilibai Mattos, musica de Aicliimedos de
Oliveira.

Em ensaios-A' RÉDEA SOLTA.
ATII'..\-(-.\0-.\'o cspecluculo do Imje,

os militares que se apresentarem inníii-
dos tem direito n õ'i •/. dc übiltiuieiílu
nas localidades dn [ l.ilta.

THEATRO hEPUBLICA
EMPRESA OLIVEIRA & C.

Grande Companhia Italiana dc Opereta

Direeião artislicn do Ciiv. ENRICO VALLE
Quarta-feira, 25— i- recita dc

Dirceção musical do maestro V. IiEI.LEZZA
ESTRE'A com u opereta cm Ires actos e ücslumurantissima montagem

A.DDQUEZ.4 DO BAL TABAflIN
Frotl-Frou (a duipieza), Í.TEFFI CSI1.I.AG : Principo Octavio, WAI.TEU

GRANI'; Edi (lele|ilioiiisla),MAIilA IVANIS1; Sulla Weber.Cav. EN11IG0 VALLE.
õl) corislas o bailarinas

OUCIIESTllA DE 32 PROFESSORES SOB A REGÊNCIA DO MAEESTRO
VINGENZO BESjbSiZZA

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

a Toiirnée » Croniildn d'Oliveira

HOJE HOJE

A companhia
guaya

chega ao Rio amanhã, a bordo do a Ara.

PI ECOS: Camarotes e Irizus, 30$ : lauleiiils, 5$ : cadeiras, -IS: balcões Id; I', .'*>; balcões do s!», 33; galerias nui,neradaí, ^5 : entrada geral, I$,")ü0,
ISilheles a vendn no saguão do « Jornal do llranl » , das 10 á.s 0 da tarde.

GRANDE ÊXITO
A's 7 3/i —Duas sessões—A's 0 3/4

A engrnçadissiinn comedia ingleza em
tres actos, tjaducçâo de EDUARDO VI-

CTORI.NO üo original de V. PI.NERO

MENTIRA DE MULHER
Protagonista, CREMILDA «'OLIVEIRA

Brillianle êxito de toda a companhia

« Miso-en-scène » do nctoi* ALEXANDRE
AZEVEDO—Mobiliário da Marcenaria lira-
sileira.

A aelriz CREMILDA I) OLIVEIRA cxhi-
birá loiloltos do Atelier de Mme. 'lei-
xeira (Avenida Rio llranco, 147, 2o) o
cliapéos da Casa Castro, Rua Uruguayana.

Amniiliã, ás
DE MlT.llf.lt

¦1 cO 3/4—MEN

Comedia em quatro nelos, de Alfrcd CantisMr. GUITPiY jotiera le role de André .losson
Ililhelesá vendn na casa Arlluir Nnpoloâu, Avenida Rio Rráiiei n. 122.
PREÇOS AVULSOS: Frisas o cama rolos de 1«, SOS; ditos de 2», 30§ ; poltronas,

balcões A o 11, I0S; oulras filas 0$; galerias A e 11, 3$; oulras Hlns, 2$000,
_ **m*M*^mmm^sm^^a

PALACE TggAjgg
CYCLO THEATRAL DRASILEIRO

Grande companhia italiana de ope-
retas E'1'TORE VITALE

Em conseqüência do enorme exilo
alcançado nas primeiras ie[iiescnla-
eóes, :i empresa resolveu lazer suhii
á scena mais uma ve/.

HOJE HOJE
Segunda-feira, üíl de outubro

Ultima o definitivn representação

LA DUCHESSA
DEL BALT4BARIN

O mais receiçlo suecesso dos lhea-
tros europeus o o maior li-iiitnphü daipnnhia Vitale. Regente dn orches-
tia, maestro L. ROIC.

liilhelos á vendn nn Avenida RioDrnnco n. I3S. Teleclione õ7;!, (eutnil,
Casa Lopes, Fernandes.. C.das IUá^
0 da tarde. Pire, s do

CAliARLT nrsiAIHAM DO
CLUB 

"DÒS 
PQUI.TICUS

RUA 1)0 PASSEIO N. 78
0 mais chie e elegante destn. capita!

Rcndez-voiis da elite cariocii
ARTE .. MUSICA'. 1T.0HKS

Contiinln o grande suecesso da cslréii
da celebre artista FERNANDA UII1AND,
cimlova á voz.

Imponenlo a sóiréo » em que Inm.im
parlo os mais disliuclos artislus c-lioga-
dos de Bueuo; Aires, sob n dirccçíioilo
oltfgnnlo eabarelierlirasilciro JILIO MO-
RAES (nriie.,1 no gênero).I \ NINliTITÍ, séiii rival ranlora franceza.

LA ll!i:i',L\,a riiinlia dn bailehcspanliol.
I-INA DORIS, canlora rraneoai. 

'
IRMÃ MORA, a graciosa cantante ítalo

argentina.
HEI.I.A AMLI.IA.roupletista hcspanliola.
Artistas contrniados expicssamente pela

Empresa A. PARISl.
A mais harmônica orchestra do tziga-

nos,?ob adirceçãn do popular 1TCKMAN.N.

_ Brcvcmenlo—Programma uovo d#
listas não conhecidos nesta praça.


