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0 Dr. Carlos Chagas concede-nos importante entrevista
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Doentes hospitalisados pelo Dr. Carlos Chagair— Diversas formas clinicas tln tliyrpidiie parasitaria** 7, _ <• .7 — C«w<m
tlcinfaiitiiisiito; crcaiiirascom u6, iSc // áitiios, respectivamente} 4 — /';« rapa-, ia de ifj annos atacado Ja moléstia do"barbeiro", No grupo encontram-sc para/jrticos, idiotas, infantis e dous ccejós, devido tf acção do parasita sobre os olhos.

Destes doentes seis fa/fcecramno armo cm que foi tirada esta ptiotot/rapltio. — Ao lado, o Dr. Carlos Chagas.
fluirá opinião nssâs auU.risada— a do Pr.

Carlos Chagas — nome çitc constituo UUiU
gloria sclehtiflcà nurioiml. damos hoje tabre
o moméiitnsb assumido «/cs condiçôeR tanl-
farias elo interior do paiz. .Va palestra que
tias concedeu aquelle scieutista, fica em ».-o-
tauel relevo indo quanto se hn discutido nes-

através ,; ''enrjllüte" que
speilo,

jsíio oceas:
biucl Percij

dos noas

tes ultimas dins,
desenvolvemos a r

Disse-nos S. S. :
— Apreciando r. funda impre

uaria pelo discurso do prof. Ali
relativo ás condições sanitnrm:
campos, temos as melhores espera-.;;, de vir
iniciada bom depressa a reais Urgente cara-
pnnha em beneficio elo iipnsD progresso, i'.--
iizmente n iippollò patriótico vem agora ile
ipiem possue; autoridade de mestre c do qrioni
soube na evidencia dc factos convincentes
formular o maior dos nossos problemas ;•'-¦--
dico-sariituriõs;

Devemos, nesse assumpto, còllocar íi mar-
gera quaesquer divergências iit.c possam ;ipc-
nas IrnUnzir a apreciação ds espécies rçíJ.e..-
naes c considerar a evidência Uo mal lia sua

--aeiicralidade-?aM^wid«w^,.:;^Aré^-'iio,ii, talvez
pela ausência dé "convicção bem fuiuhnY.nn-
lada, pouco ou mesmo nada turnos cuidado
desse aspecto ela vida nacional. Agora, po-
rém, quando fóciílisado o prpblernu em sçii.s.
verdadeiros ternior, cumpre oos responsáveis
pelos nossos destinos dclle syiiilicnr com o
objeclivó de rcçonheccr-lhc a realidade, si
acaso duvidas possam existir, e agir com to-
elas as energias, (itraves dos maiores sàcrifi-
cios. Não é isso um impler. devaneio prof.s-
sional, que seria incompativel com a relê-
vnrieia do assumpto.

Possuímos noções epidcmiologicar, irre-
cusaveis tio extensas zonas Uo interior do
Brasil c nelins apreciamos o maior dos ob-
stnculos ao suecesso elas ni.ais sabiás orieri-'ações econômicas. Nem é esse apenas iim
problema ele trabalho; é, no envez disso, uma
exigência imperiosa do civilisaçno, ornada
pelos mais o.lemciitares devsres dc h.utnnnU
ilade o pelo zelo (|eic nos deve merecer o in-
turo ile nossa raça.

Poderemos, nlícgandò difficuldades leclini-
cns, ronstitucionaes ou fl.iunceiras, descuidai'
Un soríc lie milhares de compatriotas que
í.os campos experimentam o.s prejuízos de
endeiiilns evitnvcis ?

Cuidamos actiialmcnte Ue aperfeiçoar n
agricultura, de desenvolvei' y pecuária, de
salvar ns zonas prodiictoras dn borras:::i,
ameaçada pela concorrência do Oriente. T.'!.-.

mos cm mente c cm csecúção
cos projectos c outro.') vnmi
com «. alto objeclivó do promover 1
decimento econômico do i»aiz. tinir.!
descuidamos do problema csseneiiii .
miiUiis, dg nosso.", campos o dos
nossos rios, daquellc cuja
córistiUiir o fundamento d:
grammas de trabalho. .Viu,
intiiia vez, dc e,nc ora muita
si! u netividade individual
doem

:cr> magj^fj-
forme'¦ «ido,

OU), nm
tle nojs.is

vallè-j das
lülução dev
quícsquer p
uos lemlirhm
regiões tio t!

obslãila cê

:r:.1

ehronieiis (itto, a.iD.qifilnndõ o or,
nismo litininno, iiclle reduzem ao miiu.no o
;C°p'efficientc de protlucçno c ihípedem qiiask-
quer objòctivo» dc (ipòrfclçoamerilò-.

Para evidencia:', num triste exemplo, a i.n-
pòrtanciá desle problema, mista referir i.in
dos aspectos ela írypanozoniiax: brasileira
ou moléstia do "barlv.Uro". Enlre as' fórnins
chrohiens elósfe eibençn, uma das de íii.alpr
ciiribsidaile patliogonicâ é a que sc c:;t::iio-
risa en. perturbações cardiacns. Nas zorlas
Irifeslailas pelo iiisc-clo transmissor o óriile u
dpeuçii_ é endciiiicu, não encontramos fim
linicij iiuiividt.o cm que possiímòs vcrtticai'
norinaliiladc ele^iiifteyd.ií:*. paru o lutlo.do ntio-
eardio. Não importa lihr h ednde : crcãiiçhs",'
adullns c velho.?, Iodos sõffreril elo coffl.çnb
e mostram esie orgáo eni condições de insuf-
ficièncin liceentutiUa; o que. importa num
obstáculo decisivo á auliviil.tuc aproveitável.
A lctlialidadc por esse faelor é elevadíssima,
sendo muito commum n occorrehcin dc nior-
les subitns; em indivíduos nibços, ús vezes
com nppnrencia dc snude favorável. Só as
pcsqulzas scihialicns podem,'¦; desse nsjiccto
da doença, proporcionar iioçnc e-xacla. c si
nos limitássemos :t apreciar apenas a nppa-
rencia do indivíduo, poderiarrios ãcrcdital-o
hygido, capaz dc trabalhar e produzir', sem
nciic reconhecer a h.tcncin elo u:n in.il (pie
muilo depressa, quasi sempre ]>or um pceiiié-
110 nügmõnlo de esforço qua exceda 03 huii-
tes traçados pela niiopragiu ind.ividuril, sc
cxhibe cm crises asyslolicns cn determina n
morte r.ubita. Lembrando arsa condição pa-
íliogeniea da Iryiianozomiasc, que não '.'-.
aliás; a tle maior i.nporlitncia social, deseja-
mos principalmente tornar e^lara a posaibili-
tlaclc ele uma apreciação defeituosa relnliva
ao vigor phyí.ieo Uos individúos nos campos.

Uma observação recente, e que demonstra
de modo muito evidente o abandono meiii-
eo-sanitario das populações riirncs, qiicre-
mos nqui referir, pela sua curiosidade :

Jtc;íra gernl, nas populações rfgionae.t Uo
interior eto Brasil, elnquimto desligados dos

centros populosos pela ausência dc estradasdc ferro, a syphills é umn doença bástaiitp
rara, quniiUo não desconhecida, A' medida
porém, «|uc os sertões são atravessados pelaslinhas férreas, a infccçuo luetica vae. sendo
levada para zoniis delia iridçmries nlé oiitãóe, bem depressa, As eiidemin:. rcglorine..* vemassim nddicionnr-sc essa ou!::: causa dc Uc-
gcneraçíto humana.

R! sabido o t.uc acontece nos trabalhos rie
construcção Uns estradas de ferro, nó :•.;.-•
rio.- Uo Brasil : nn ponta cios trilhos, 'ugrir
mais iivançadi) Ondp se loçnlisnni os opera-
rio?, ..eimsüluem-se muitas' vezes pequenos
povoados,'«Tjclh affluciicià do; habitantes Un-i
regiões vlsinlias. Nestes povoados tivcüios
oppprtjifiidadé dc verificar u syphilis, enirõ
os rcg|ouaes, sol) uspectó do intensas cpteío-
mias «. «|úo constil.ie nessa doença verelatlei-
ra «'iiriosiilüile. Antes da penetração (In cs-
tratii: «le ferro o "niorbus gullicits" era des-
conhecido nn zona, paru onde o conduzira a
civilização, aggraviiució desse modo condi-
ÇÓcs .sanitárias locaes tias mais precárias.

A ausência dé cehtralisaçãb dos ser.viçjs dc
hygienc, .muilo.-','be.m o¦ ncteiiluou o nan.io
^mfnentc^tlirõcfòf^dá' Sauifé" Publica, cOnsti-
tuc obstáculo a unia noção iutclligeíntj «Je
conjunto, onpaz de resolver o grande pr.-P.il'-
ma de pròphylaxln rural, !•.' curioso, netse
ponto, referir o que sc verifica na Argcnti-
na, onde o.s assumptos sanitário:;, pelas .-uns
relações imniediatas com b Pperfeiçoainentò
Un raça e com a prosperidade do trabalho,
merecem o maior zelo. Ali também, quanto
entre nós, as províncias pos.iuem completa
hutoilbmin em nssiiniptos dc li.vgicnce saade
publica. Apezar disso, reconhecida a neces-
sidad.o da assistência medica Uos campos, na-
qüellks regiões onde existiam endemins qrie
diffieiiltavam o trabalho agrícola e.infcriuri-
savain o homem, o Congresso Nacional; v,r.\-
ças ei inieinlivn altamente prestigiosa dc I).
Ciibrcd, votou uma lei especial, autorisnnúo
a crenção tle hõspitacs rcgiouacs. Desse modo
ficou ladeada a diffictildade, que não deve-
riu obstar medidas Uc- alta importância nn-
eioiiiil. Dcvcixléfá proceder Ue modo identi-'co entre nós'? Nuo sabemos, c nem rrucromòs
iíidic.ir ou nconsclliar medidas, que parntanto nos friltti autoridade.

Âpcniis accónliinirios o mal, com n cònvi-
cçãii d.' quem d reconheceu ele perto; em
demoradas pesquizas, c insistimos, com cx-
cliisivo intuito ile cuinprit' tini dever ele mo-
dico e de brasileiro, nu urgência tlc medidas
salvadoras.

Ha muitos mios, nn Gamara, mn .Industrial
pediu uniu codcmsAo, lira pnef uma pequenaestrada do torro. Procúrand*) o relator, cx-
pllcou.lhs qunl oJucro niii) esperava tirar d..
concessfio : rercn dc 3.000 conto* anuais,

A oslr.id.i satisfazia Decessidades Iomíj
ondonloi. krn uin melhorainonto muito rc-
clamado.

No emtnnlo. apezar do relator ser hnbl»tnalraentctnbalhador a ativo, o jiarecerita,'-dnya. o petlolonarlo p"rbcui'òu»oi pela sognh-da vei e cio lho explicou o motivo dn demo-
rn: partiu sempre, do principio dc que cm
toda a ennrcssáo pedida ri Cumaru havia 11111:1
daçoncstldado oculta. 0 seu primeiro linha-
lho era, portanto, ¦> dò achar, segundo .1 iu.1
expressão, "onde eslhva o gato". O falo do
peuclonarlo lhe ter indicado quo Ia tinir dn
concessão um luor.i porfeltumonto lionetla
«le -.00(i contos lho pareceu allnineiito.sus»
peito. Si cl" indienvn isso, 6 porque oiilr.i
coüza devia liavcr,..

lisse estudo do espirito é mais geral do queso supõe. Ha muitos deputados «• senadores
profundamente lioncstbh, mas dc uma hn-
iioliilniif. cheia de suspeitas puni n dos do-
mais i>ara quem o exame de qualquer pie-
jetu começa sempre ppln iuiihgHç.to pilores-cn : "onde está o g.tlo ?"

Maveiii algum oculto no pedido tfüõ o Sr.
Augusto Rnmos fez á Gamara V Não nareed.
Nada iiiai-, simples, mais claro, mui:. Mo-
nesto.

Trnla-se Ue umn ctnprczà que facilitará aos(Miipregiiins publico:; n nqitizlção Uc pre-dies. Pede nporins nos poderes públicos queos referidos empregados possnm consignar
at" um «p.inlo «ios seus vencimentos*. Per
Mia vez :i emprezn não coiirará inaib dc !) •"i"
dc juros Uo valor Ua caza.

Níiiln parece mais razoável, quando, além
de Indo, a empresta não pedo monopólio
algum.

Não são ..ovas tis tentativos 110 flonoro da
que se mi t.gorn fazer. l\'.n regra, porém, tra-
ln-go da construção de prédio... Ora, uns ca-
zns do construção, ninguém s^bc no jiisln
qual é o lucro do construtor... «> empregado
terá pelo menos iiiultn dificuldade cm veri-
fica-lu.

A nova :'èmprcza não pensa nisso. O ín-
tcrcssydo indica o prédio a comprar, enjo
prcÇo pude ajustar. A emprozu adtjiiirc.-o em
nome dele e entroga-b, I)':ii por Ui.inle hn
apenas que descontar eni folha nma soma
que não pude exceder Uj um quinto Uos von-
cimehtos.

Ora, como é muito raro (si mesmo Inl cazo
ocorrei, que algum empregado dé pelo aiu-
,'jt'el tle caza menos itu um quinto tio que'
ganha; sbnte-so que essa srrú para cllc n
contribuição mais fácil de pagar — pois (|uc
jú a c.slá pagando c pagando sem proveito,
porque no fim de dezenas tle anos dc morar
em eazas alheias, continuará 11 não po.suh'
ma teto eme 'Uc pertença.

Nestas condições, não sc v2 bem porque o
Congresso hczijrirA cm conceder a faculdade
que lhe c pedida pela cmprcz.l do Sr Auqus-
fo Rumos — o que ihc é pedida sem uiouopo-
lio algum.

Medeiros c Albuquerque
„._ 
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10s iníellectuaes hespa-
nhoes em Paris

PARIS, 24 (,V NOITE) — Chegaram hon-
tem de noiio a pf.fa capital os intellectuiies
hesparilioes que vêm retribuir a visita feita
recentemente" por um ;rrupo «Io escriptores c
artiíJtaa francezes ú Hespanha.

Na estação, of. ,'escriptòres, jornalistas e ar-
listas hespunlioes iorant rçcebidoB por nume-
rosas personalidades frauVczás, rcprcaèntán»
tes do governo e da embaixada «Ia llespa.ilia
« múlíau üutrns pessoas.

Kstão preparadas grandes festas
honra.

O Ri o i nunda do de
bebidas falsificadas

O assombroso desembaraço com que se exerce amplamenteo Cútnmercio criminoso
Uma peiMegrínaçàu igue tScvia sl.' feàia pela-Syy.ene ü^uniciisaB

^Ihth^í'¦iky fyImmm*tmm*******^y******m*mrtmytã(^ ' 
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Si/ÍSÍÍJ* 
''f "'!"r>°l estrangeiros,, impressos nas lithographlasdssia..ip.tal, ,,ihc. cites o do vi nlio do Porto «Gabv» qtie mandámos fabricar A_

Xi/zS'/' ^^tv"/'<r,/'• vinhd" '""*™ "ditada ÜSSS Sappreltettdulu e levada paru o Laboratório Municipal tlc Anal)
marca* tpie fet

que um corpo dc dclifeio «Io formidável crimo Sái S£^, «• 1 •
que estamos, em nossa reportagem, a dc™ nlíre le ro. ,w \ • SübMS-üd» ««n-
..a.* nos olhos do publico o As barbas dos fun. SS 

loU,los. « entravamos om outra. O
ccloiiarlbs do govcrhoi «ue tin ,. , I iãs ., de S5SI2 

8"cccsso' ° Iu^"> enthusiasaw. V_i>• ''• " "'" rótulos, novas marcas, vinhos « Ucon*. ao-Vcr;do impedir a verifictiçito d.ú vida Uo ].(jvu.
li quando essa prova não fosse

altentados

ufflcicntc
pa)'íi attéstur :. enormidade das falsificações
ns centenas dc buscas o apprehensões qm,-, delia muito, vem sendo requeridas no foro, cou-trn :os qtto iherondçjnm com òs p-roduetos con-trateitos, essas centenas Ue medidas judiclaesconstituem a mais perfeita e robusta prova docrime quo se perpetra cm nossa cidade ús ea-cnnraras.

Nó.-, peregrinámos a cidade, percorremos asruas chamadas do alto comiucrcio e elesceraosas vicias tortuosas e sombrias dos bairros Ua(.idade Nova, n todos nos apresentando comocaixc.ro viajante de estabelecimentos Uo nortedo paiz ou conto còmmissário de eommissões econsignações;..
O negocio sc faz francamente, cum descora-mento. Ao cabo th» nljtuniis horas Uo lisita avários estabelecimentos comnierciítcs, em «ue

era sua

s cansas e respons
vQNDRES, 24 (Havas.'. -- O Sr. Grey, mi-

liislro das Relações Exteriores, falando na As-
socirição ela Imprensa Estrn.iíse.ira; cm J.vn-
Uris, disse que, duràn.lõ o btitomrio, foram
pronunciados elotis ou tres importante:; <iis-
cursos. Tivemos o Uo Sr. Brinnd, ua Cnmnru
finneczn; o elo Sr. Asquilh, nn Cninára Uos
C.oinmun:-:, da Iriglnlerra; a entrevista Ue l.lnyd
George e, finalmente; tun cominunienelo -offi-
ciai do Ministério do Interior ela Ilussia.

"Todas estas declarações fizeram conhecer
au inundo o sentimento dos nlliudpü nn hora
presente, c eu ns subscrevo inteiramente-.

Esta tarde não falarei das condições de paz,
que só-podem ser formuladas eeinjuntamejiie
p.'lus alliados é não por um tlellcs exclusiva-

niente. Falarei sómen-
te do fim geral que os
nlliãdós se propõem ei
alli.iigir;

Para l'aze!-o, pedir-
vos-oj que. não perenes

tle vista as origens dn
guerra;. Não sc ]).óde
abordar a questão Ua
paz sem. ter sempre
presente ao espirito a
causa real desta gucr-
rn. Muitos pergurita-
rão: — Pura «juc repe-
lir uma historia anti-
ga que lodo o mundo
conhece ? Mas eu re-
spòúderci: — aup.cu é
demais insistir nnrn
ponto que affccla u.i
condições Ua paz.

A Allcjnanlia c .os
seus homens Uc Est.i-
do, quando falam ele
paz, Uizem epie o seu
paiz deve ter garantias
contra o renova meu ío
das aggrcssõcs de quefoi victima. Isto seria lógico si a Allemarihá

tosse réhlmeiitè victima da aggressão. Mns
é précisamérile poi' ter sido cila que eles-encadeou ri guerra i^l Europa que cabe uos«lliados assegurar as necessárias garantias
Para n paz futura.

lim julho «le 1914
car a Allcmnnhn.

Para juslificar a sua llicse. Ue qne a gucr-r* lhe foi imposto; u Allcninnlia nlléga que« primeira potência que mobiiisou u:; setisexércitos foi a Rússia. A Rússia rio n.obili-'ou as suas. tropas sinão depois Ua Allcmanha
se ter recusado a acecitar a conferência pro-Posta c de ter dado ordem Uc mòbilisaçaò e.
Jindn depois de ter sido trnnsmittida esta iu-lonnaçâp por telpgramma para Petrogrudo.

Lrs a repetitá" da historia de 1370

oerraabíiidfldes m |
EGUNDO O SR

H..irrM1(_MMIMMMiX1UI«

Sir Edward Greg

ninguém pensava cm ala-

nrepa-

valivos Ue guerra, e não somente preparativos
de material, mas ¦ também medidas prèparii-i
lori.ii.". pura a cniradri na .guerra, ¦ levadas em
lié;riim i>. uni gráo epie c::cedin as ele Iodos os
paizes!; depois n manobra dc provocar qual-
que:r outro paiz n tomar inediduii dcfciisiva'6 o;
íiiiuliTicnle, pretender (pie estas medidas con-
slituiain uni "ultininlum" cuic tornava a
gueiTa ineviliivel,

O mesmo systemn foi empregado pelos ai-
lcuiães- jiara n invasão dn B.elgicu. A Allemii
nlin tinha cqustcuido redes Ue vi(iS-fcrre:as eâ-
Irntçgicnsi o estado-maior nllemão tinha pre-
parado o pia no Ue atacar a França passando
pela Bélgica e agora a Allematiha rillcgii e|iic
i'oi obrigada 11 afaei-.r pclu Bélgica porque ns
nutras nações cogitavam também de dar ura
golpe na Alleninulia através da Bélgica.

Desejava que lim tribunal iiidejie.udóritè c
imparcial çxiiminassc a validade (las declara-
ções allemãs Ue. que a niõbilisação du Rússia
foi uma medida dé 'aggressfio c não Ue eié.fè'sri
e que outra potência'; a não ser a Allcmanha-;
tinha riicrcadéjnUo com a neutralidade dn liei-
gica eiti tinha pensado cm atacar o iilimigj
pela Bel-glca.

Quando quatro potências propõem uma con-
ferçiíci.a c 11111.1 quinta a •recusa, são as quntro
que impõem a guerra ou a ultima '?

O imperador dn Rússia propoz entregar 'a
"olução du pcntlcneiii ao;'i'ribui)iil Ue Hn.va.
Quando um soberano faz esla offe-rtii o otiiro
não 11 toniu o.m consideração, é o. sobèrriiio
que propõe o Tribunal Ue liava paru Uirimir
a questão que impõe a gtlerru ?

Na própria vês libra eiá.Ueclriraçfio Ue. gt.e>
rn a Prançn tomou o compromisso ele respoir
lar a neutralidade da Bélgica si n Allcinanl-.n

,.t rcspeiiusse, e fomos nós que lha pedimos
isso, Será enlão a potência tpie pediu lu!
compromisso c a nneãn qiie o ãccclloti rc-
r.ponsnvel pela violação ela rietilralieladc Un
lielgien, ou a potência que so recusou a tiô-.i
ccitril-o V

O líronprinz, ainda um destes ulíimos dias,
por intermédio de um correspondente airicri-
cano, depliirava ris perdas de vidas liuirianris
causadas pela guerra. Sim. Pói jiistamoritc
por sabermos quantos soffriménlos o iniserias
traz ii gtterra e quão terrível seria cllu paru :i
Europa, que nos esforçámos cm 3014 por evi-
tar que. cila se travasse, li é por sabermos ho-
je, por experiência própria, quaes são 03 rc-
sultados tln guerra, qtie estamos inteiramente
resolvidos a não acabar com ella sem estar-
mos certos dc que as gerações futurns não fi-
carãb outra vez expostas a tão leVriV.eiá
provas.

O plano Uu Allcmanha era bater a França c
a Ri!.;sin e isolar c rieshonrur a Inglaterra^
Não esqueceremos jamais a offerta uue - Al-,

ltniiinhn nos fez para qne não tomássemos
parte riu guerra'.

A Allcmnnhii pediu-nos que. ficássemos ncu-
tros, sob certas condições; qíio' passássemos
uiiiíi: esponja spln-e it violação eventual ela neu-
trníieiíiílc ela Bélgica; quu lhe permiltissémosfiiiiidr o que qiiizossc elas colónins francezas.
Tuós eram ns mhcliiiiaçocs Ua Ailenianlia, as
qúaes sc. destinavam não sómeritc u isolar-
uos como também u clesncretlilnr-nos. E ugó-
ru perguntu ou aos neutros, sejam elles quiiesforem í Qual seria o futuro tia Inglaterra si o ges-verno britnnni.co-tivesse ácceitado •eguiiês oi'-•ferias;:? Felizmente-: a cilada era tão mons-
truosa que não podia lograr êxito.

Vamos ago.rii abordar a política que devia
ser sçgjiidn;' 

Certo piiifessor alíeinãõ chamado Oslicr ex-
pol-a.u um.americano em VJIA. Ostler UecJa-rava-sc pacifista e nnriuncinvn qtiabs eram os.fins a que. sc propunha a Allemanhn. A Alie-manha de.viu Uictar a paz ao resto da Eu-ropa. Todos os paizes deviam renunciar ao
principio da soberania absoluta. Eis ahi com:qno espirito tinha começado n guerra. E com
que espirito proseguc ella hoje V

O primeiro minislro jú o ilisse: "Combate-
remos alé que tenhamos estabelecido a su-
prcmacia do direito c Uo livre desenvolviriieri-
to sobre um pe dc cgnaldade tal que cada na-
çao, seja grande ou pequena, ele conformidade
com u seu gciiio, possa cooperar para fazer Ua
humanidade civilisada uniu só família".

Nesía luta, continuou o Sr. Grey; ptizembstodos os nossos recursos, toda a nossa rlcriiè-
za material, lodo o nosso trabalho; c agora,
tine tivemos tempo ele equipar c exercitar osnossos grandes exércitos, offercccirios-llic Iam-
bem o melhor saiiguo da nação. Derramamos
o nossn_ shiigiic crinjuntamenle com os allia-dos, esliiiuilados que somos pela energia queempregam ua defesa dos seus respectivos pai-zo.s. Derrarriamol-o, porque, subornos que anossa causa é a dclles e que, fiitiiraiiierile, outicaremos tle pé ou cairemos 'juntos 

.sem nossepararmos uns Uns outros; porque entende-
mos que a unidade, é essencialmente riecessa-viu, não somente para alcançar a victoria: eo-tno também para assegurar a nossa existência

a nossa prosperidade rio futuro.
A Allemanhn trabalha por separar-nos unsUos -outros para attingir o sou fim. Nenhuma

semana se passa, eritretarifo, cm que se nãoconfirme, ri nossa resolução dc ir até ao fim
com os alliados. Terminada u guerra, confio
e-111-que a lembrança d.i coragem que em com-
muni empregamos nesta lula e que nos'faz
experimentai' serenamente tão duras' proeas,em caminho da victoria, constituirá um laço
de perpétua alliiinça c synipalhia entre os nos-
sos povos c b^u assim entre os nossos gbver-no»".

-*-*JK»m

Paraná-Sanía Catharina
_ Dc accordo com o que foi hontem roque-

rido pelo Sr, deputado Barbosa Lima o ilp-
provado pela Câmara, o Sr, Vespitciõ Ue Abreu
enviou hoje nos presidentes dos Estudos tle
Sanla Catliarina e Pu r.i nó, bem como uos pre-si.dontcs das respectivas asscmbléasi o seguia-
te lelegruiniiiu:"Attendcndo a um voto Ua Cnmnra dos
Deputados, proposto pelo Sr. Barbosa Lima,
tenho ri prazer de congralülar-me com \'. Ex.
om nome da mesrna casa Uc Congresso, pelanssignaturn do accordo que, felizmente, nfns-
tou qualquer possibilidade ele ceiiíflicto enlre os
EstaUos elo Paraná b Santa . Cnlhariho pormotivo Ut4 velha queslão Ue limites 

"enlre
essas duas circumscripçõês da Republica.
Aproveito o ensejo pura apresentar a \". iix.,
os meus cumprimentos péssonés".

trangeiros
Lú- fomos ter, no exercício du nossa profis-saotlo calxeiró viajante.¦ Explicados 03 nossos desejos uos donos dafabrica, encetávamos unia longa conversa t»-

bro n probabilidade de, por meio cie uma pro-pagando intclligcntc; inundarem-se os mer-caelos do interior elos Estados do norte dasmarcas Ue vinho que "fabricavam".,.
A certa altura os "coirimérciántes" nos in-lerrompiani, .segurando-nos pclu braço e,

cqllando us lnbiós uo nosso ouvido, sussurra-
vnrii :

-- Olhe, meu senhor, vinhos, dos "bons",
beni poucos elles compram... Esses, sim, vi-vem por nhi n "chupital-os'"..-. Au seuhor.pa-
girei uma liou commissão pelas partidas queconseguir collocnr no merendo, daqui ou Ue
onelo quer que seja... O senhor é elo norte,
nno c assim V Pois bem: está em suas mãos,
pelas vendas que fizer, constituir-se nosso re-
prescrilante. Levará o senhor para Já esses
rótulos. São dc cxcellenles marcas..'. Olhe,
tslúiiqui este: \'iíilio ''Gnby'', dò Porto; A
fabricação é nossit mesma, li' produeto hora-
lo. ii' vistoso, riflo ? Dc bello offcilo! Esie
outro não fica alrás: "Trindritle — Vinho vê-
lho eio Porlo". lista a ver: ouro c sarigiiei
Bello effeito! O consumidor, o senhor sabe,
doixa-so miiilo levnr pela belieza do rotulo.
Olhe, nqui está uni do suecesso: "Particular
— Conde cPAtòuguiás".E' vinho caro, mas do
bom, não esse...

Ii ás nossns niáravllliadás relinàs ia pas»síiinlo. como em tun ciricmálogrtrphõ, uma va-
riedtido colossal Ue rótulos, de cores cambian-
tes, nomes pomposos e fabricas iifajiiatlas ou
elcscorihccielns.

— Ji' só escrever uma caria, rematavam'os
nossos Interlocutores, peUindo-nos qualquer

novas marcas, vinhos UcflftMt
Ao cabo Ue alguns dias tinhame» tulaiiUidéforte* conhecimentos da matoria. Já «ntt_-

Vil SEBVIÇO QL'_ PRECISA U_C
FEITO COM. PEKSEVÉBiKÇi

_V 'T^i^!fe'',^'^^^•-: '#"'¦:' M

Ajifsífa presllendal || ioje as
nossas Defesas Âerea e Flanai
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.4 Repartirão de Visealisacão dos Gemio4
Alimentícios da Prefeitura fez hoje. ú lar-
de diias inspeuções a estabelecimentos
commereiaes dn centro da cidade. Em uma
casa importadora da rua do Carmo es-
quina de Sete de Setembro, apprehendeu
algumas latas de conservas alimentícias;
noutra, uni botequim da rua de São José,
esquina da travessa do Paço, varias gar-'rafas de xaropes. Esses produetos vão ser'
examinados no Laboratório Municipal de\
Analijses, lendo sido a apprehensão feilu
pelo Dr. Pauto Lcclerc. A nossa gravurité um instantâneo da apprehensão dos xa-
ropes, vendo-se os guardas sanitários la-
crandó as garrafas qne vão ser examina-
das. Que a Ilygiene Municipal seja tenaz
nessas medidas e os males da pavorosaindustria serão indubitavelmente atta-

nuadós
vamos com desembaraço nas "grundís" fa-
briens.

Percorremos as Ua rua General CaidwelJ,
rua da Gamboa, Thcophilo Ottorii o Frei Ca-
necn", Riáchueio, Misericórdia, Assembléa; n.-a-
ça da Republica, General Pedra, Senador 

"liu-
sebio, etc. A' rua Thcophilo Ottoni adquiri-
mos uma caixa ele vinho "Gaby", DO PORTO.
que foi engarrafado á nossa vista, ti *3 gar-rrifns spllnetas com sellos estrangeiros... Poiesse. vinho que vendemos 110 botequim Ua rua
I-rei Caneca, onde sc realisou u apprehensão.

A nós nos foi dado o seguinte recibo: "Ile-
cebi rio-Sr. Pedro Ferreira a quantia «lc1-1*001), dc tuna caixa Uc vinho "üaby" e sei-los. Rio, 18 ele outubro ele 1'Jlíi. — José Pe-
drosa".

Em algumas "fabricas", onda sc manipula
qualquer qualidade dc licor, vermuth, cognac,
etc, usam o.s "negociantes" Uc processos cn-
gciihosos, trabalhando a frio exclusivamente.
Não empregam essências, porque, como elizeni
cilas estão curas... Usam Ue infusão de her-
vas, ele.

O «negociante-" Sr. ,í. Dantas; ua palestraque. conuioscó teve, nos revelou c;uc o seu maior
Commercio é feito com ns praças Ua BahiaEspirito Santo, etc. Estava n preparar ciicóm-

inienelas paru uni "sueco de uvas" especial...-- Mas, indagávamos; os rotuioi V Onde sãofeilos os rótulos '.'
— Em qualquer lithogfapliia, senhor.O dese-nlio e tucil. I',' trabalho insignificante
Resolvemos, enlão, percorrer varias litlio-'¦rapinas de ruas bem ccritrãOs. l'm horror!

Qualquer dellas nos fornecia a quantidade queriiuzcssçmos ele qualquer, espécie Uc rótulos,..

Instantâneos da visita presidencial dc hoje, assumpto de anc vos oceiibamos cm
outro loçíar.— Da esquerda para a direita, no alto: I, os tenentes Sc/tort, Victor c
fiandeira, aua receberam o «brenet» dc aviadores, tendo ao centro o mecânico
Jlower, da Escola dc Aviação da Marinha.—II, os aviadores Victor e Bandeira
dciiois de 1 eccbcrcin o «brcvel? pilotaram o « C 3", //ara um vào de fantasia.—F.m
baixo: Jii, mil torpedo no momento de ser disparado do Íubol--lV, os Srs. presi-dente da Republica * ui '-listro da Marinha, cheaando d ilha das Enxàãfs

§®ã ® mm® sssSiisfóo
Procedente do. üriiguny, ejiegoü hoje a esticapital, o Dr. Manoel Beinnreicz, ministro

plen.polcncirino deste paiz jiinlo ao nossogoverno, recentemente nomeado: Crescidocru o numero dc pessoas que no Arsenal etcMarinha agunrduvnm o desénib.irqnc tlc.S. Iix., o quem foram prestadas ns devidascontinências por rima força Ua Marinha.
O Sr. Manoel Bernardez que, durante lar-

go tempo, exerceu ns funeções ele cônsul ge-ml elo Urugiiay ho Riu do Janeiro, foi crim-
primenlaUo ao desembarcar pelo Dr. Abe-lrirdo Roças, inlroductòr (liplomalico. que
poz ,-i disposição dc S. Ji>:. um automóvel do
Estado. O Dr. Lnuro Muilo fez-se repre-
sentar 110 dcsembartiue d» íirivíi ministra
urusuayo.
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Ecos e novidades
Como ainda In Irtl dias prevliuo», vno o

Coiuulho Miiulclpiil oceupnr-se du um proJt}«
•In "aiitui h-.uui i o prefeito, n modificar o
contrato eulm a Mimicipnllilaila u u 1'nmpa-
nhhi Tolepiioiiloa", qm» o mesmo o ill*cr n
Liglit and Power. O projecto ini lido limitem
à ultima hora, J.t tem paroceros, uaturaluieu-
te favoráveis, du uniu ou dúãi cuiumlssilrs do
Conselho, e dentro de iilmuis dias terá, ò muls
«pio provável, u «Vprovaçúo do legislativo mu-
Biclpnl. Feilo Isso, o resto d fucll...

A osso trabalho precedeu o «|ue, cm lingua-
tii-ni de uctuiilltliule, so poderia chainar o"preparo du artlllmtln". As balciiiis foram
disp.i-.ut em corta parte «Ia oplnlfto, excjulsl-
tlsüluiumeiila «lliitrnlildu scinpro quc se truta
«te usMiinptu.s llgiulos mia interesses da l.lght,
dos quaes mio cuida, nos «puie-i uno chega a
rcferlr-se, prcocciipitila com os gravíssimos
problema» «In politicagem nacional,,. Ao
Cousolho, pensamos nó» á vista «le precedeu-
tc.i quu não adiulltcm duvidas, também de-
vem ter chegado alguns ohnzes dns -PIO ou,
nl qulzercm, dos <IUll inglczes, que ostfio mais
na moda, «Junnto á Prefeitura, depois ela fa-
mota concessão do iniiial du Sanla Cruz, n
l.iglii mio tem muls o «Ilícito «Ic duvidar dc
sua boa vontude e grande nçotlnilIBIlto em dc-
render os interesses da população,.. com o
augniento das regalias e privilégios dn cuin-
panhia canadenso, Assim, pelo menos o espo-
ra a empresa que dá n esln boa terra a honra
do exploral-a «io todos os modos, a concessão
pnra ns moctlficnçòes nu tarifaçüo toloplionl-
ea correrá "snr do ronlcttcs", mais sua-
vernonles aluda do epie os scui colossncs, pe-
kadlssimos "dreiiiluuiights".

As allogações principaes fcitns pela Ligbt,
quandn apresentou a sua prctciiçáo, loram,
entretanto, iiiteiramcntu destruídas, Allegou
cila, como bnsu do toda a sua argumentação,
«pio a modificação sc jusllflcavu pelo exem-
pio do «pie so fazia em todas as grandes ei-

.«lados em quo ha telephone, especialmente na
America do Sul. Niio ó exncto. Mesmo em
Nova VoiU a tarifa ó mixtii, segundo ns in-
formações apuradas no Club dc Engenharia,
Mesmo quando assim não fosse, mesmo quan-
«lo em Nova York estivesse cm exclusivo vi-
gor a taxação por tclcphoncmti, o exemplo
não serviria, desde quo Já uni» ha unia l.lght
explorando o serviço telephonico por mono-
polto, mas existe a concorrência, quc não
permitia o cncnrccimcnto dc tão Importante
serviço publico.

15 por «pie deseja a Tclcphonica o augmeu-
to de seus preços, disfarçado na substituição
«pie pretendo obter da municipalidade? Por-
<iue acha que o ucUíal .systema não lhe dá os
lucros compensadores, — outra inverdade, já
plenamente refutada, mesmo com os algnris-
mos officialmeiito apresentados. De resto, a
empresa organis.i os seus balanços, a sun cs-
erlpturação elo tal modo, que difficil lhe não
ei derivar du uma paru outra das diversas
companhias .'íue a constituem os excessos de
lucro cuja constatação não cou venha,., Cre-
Mios que cm torno desse eixo gyrou o éscnh-
dalo ii que ha tres dias novamente alludiinos
e que parece morto c enterrado, Nunca mais
s<*. sonho o provavelmente nunca mais se sa-
lièrá do destino quo teve o Inquérito ordena-
do pelo Sr. lUvadavia Corrêa quando pre-
íílto.

O publico está, portanto, sob a ameaça tlc
ver encarecer o serviço telephonico. Natural-
mento a concessão virá ntteuúada com o en-
godo de uns tantos compromissos cm favor
«Ia população. A Ligbt sabe como essas con-
,sas so fazem no llio do Janeiro e como se
burlam obrigações contratuacs. Perguntem-
lho pelas eslnções destinadas a passageiros, a
e[uo o contrato do bondes a, força; nenhuma
foi construída alé bojo c o pobro Y.i Povo ó
ainda obrigado a esperar a sua conducção ao
sol c á chuva. 1'ergunteni-llu pela regular ir-'ligação das ruas, indaguem do outros tantos,
«le dezenas tio compromissos exarados em
seus variados contratos; procurem saber por
que o preço da luz electrica 6 ainda cobrado
conforme o cambio. Sem grande trabalho hão
do capacitar-se todos do que, embora tendo
de facto melhorado muito o serviço de bon-
eles, de illuminação, ele tclcphones e outros
tia capital da Republica, a Ligbt and Power
abusa da complacência que para com cila têm
tido os poderei publicou e soube constituir-
se um Estado nn Estado,' K' simplesmente
uma vergonha.

No afan muito louvável de equilibrar as
nossas finanças, tão avariadas, a commissão
da finanças da Câmara propoz vários im-
postos novo3 e o augmento dos antigos.

Acceitas pelo Senado ns propostas da Ca-
mará, vamos ter taxados o Uerozcne, a carne
secca e até as "reservadas", tudo porque
houve um governo no Brasil, que, eom o
apoio do Congresso, gastou rios de dinheiro,
esbanjou, desperdiçou, numa iiisánia e iiiíiii
grande desrespeito á moral administrativa.

Agora, o mesmo Congresso, qne concordou,
no monos tacitaniente, com os gastos c as
roubalheiras do tnl governo, num gesto dc
nobre patriotismo se resolve a concertar as
finanças do paiz, lembrando impostos quevão direitamente cair sobro o povo, que «s-
sistiu desalentado e bestificado ao descalabro
do qualriennio que passou.

Nenhum congressista se lembrou do au-
gmèntar a taxa do subsidio, o que seria até
como uma penitencia que os lycurgos se im-
poriam, agora quc, passado o desvario, cai-
ram em si e reconheceram os grandes crimes
praticados.

Em vez desses impostos lembrados, quevão recair sobre os que não contruibtiirniii
para a crise, por que so não aventa um quo,rendendo mais, pesaria sobre quem teve di-
recta responsabilidade pelas aperturas do
Thesouro V

O imposto sobre a vadiagom parlamentar,
por exemplo... Bastava quc no deputado on
senador que não comparecesse á sessão da
sun Câmara se cobrassem 50 °j° do subsidio.

Esse imposto, ou renderia muito, tanto queeqüivaleria a todos os novos, ou não ronde-
ria nada; mns, ao menos, hoste caso, torna-
ria conhecido dos contínuos, dos fiinceionn-
rios dn secretaria, elos seus próprios paresmuito congressista illustre que só é conheci-elo pelo pagador elo Thesouro...

Elixir de Nogueira— Único que enra syphilis

0 final cio discurso de
Sír Edward Grey

LONDRES, _4 (Havas) - No final do dis-
rfirso quo proferiu na Associação ela Impren-
sa Estrangeira em Londres, o Sr. fidwnrdGrey disse que ia tratar ela fôrma por que a
Inglaterra encarava o futuro após n guerrao da altitude que cila devia assumir paracom os neutros. E a proposilo leu os seguiu-tes trechos de um artigo que entregara a um
correspondente que sobre o assumpto o in-terrogara :

"A melhor obra dos neutros na hora actualé empregarem todos os seus esforços no sen-
tido de evitar que se reproduza outra güerralegual n esta. Si ns nações estivessem unidas
e de aceordo em julho ele 191-1, si cilas tivos-sem ngielo resolutamente e eom presteza, exi-
gindo que o conflicto fosso submetüdo a uma
conferência inlernacion.il ou no Tribunal de
Haya c quc ó tratado dc neutralidade da Bel-
gica fosse observado, ter-so-in certamente
evitado a guerra.

Não so podo esperar que os belligerantes
possam, agora perder tempo a pensar no quevirá a acontecer quando soar a hora da vi-
ctoria. Os neutros, porém, não estão nesto
caso. E eu constato que não somente o pro-sidente Wilson, como também o Sr. Hughes,
cnndidiito á presidência dos Estados Unidos,
patrocinam uma liga ciue tem por fim. não
intervir entro os belligerant.es nesta guerra,mas estabelecer depois elclla uma associação
internacional destinada a assegurar a mnnu-
tenção da paz no futuro.

Devemos todos olhar com sympathiá e cs-
perança para a obra desta liga nos paizes neu-
tros. Mas não devemos esquecer que, si de-
pois da guerra, podem as linções fazer algu-
ma cousa ele efficaz, unindo-se entro, si pina
o fim communi ele manter a paz, precisam,
entretanto, tle estar preparadas para se não
metterem em empresas süpericres ás suas for-
çns e para se conservarem vigilantes, nfim
d» que estas forças esteiam aptas a agir no
momento critico." i

OS PESOS OA DETENÇÃO
j.ii.n-.ii-n r.i.i«T___mn-,_«»»...in>m_i .,__i

pren trabalhar á luz do dia
A elaboração orçamentaria e a

attitude da conimissfti de
da Câmara

O Sr. Mcira Lima acha justo c bom o
. desejo dos seus pensionistas

Foi hojo publicado um iibalxo-nsilgniido
dos presos da Cnsu do Del 'iiçílo, pedindo uu
Sr, ministro dn Interior pnrn trulmlhnrom
uns conslriicções do oslrailts do rodagem,
r]t$a desejo dos coitiloinnados moroco um es-
tudo iiini-. di-lldn, pc r-ui, núo deixa du ser
uma conscqiicucln dn situação cnnuiuln, pode-
sc dizer cm quc so encontram elles, Com os
oorrpçcjonnos dii-se um faoto quo ainda não
mereceu u ntlcnçáo dos nossos governos:clles são, na maioria dos casos, cwidrmnadm.
á prisão eu mlnilmllio, mas, dadu a situa»
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"sentenciados assassinos lleraclílo Ri-
beiro c '/.acharias Elias, dous dos que

assignaram o pedido ao ministro
ção da nossa penitenciaria, nn maioria dos
casos, esses trabalhos mio pedem ser apro-
vei lados.

E ó esse justamente o maior desejo dos
sentenciados, conforme o epio elles dizem no
nbaixo-asslgnudu hontem entregue no Dr.
Carlos Mnximlllano c hojo publicado.

Procurámos ouvir sobre o assumplo uma
pessoa nutorisatla. O coronel Mcira Lima,
nclual adlillnlstrador dn Casa do Detenção
se nos afigurou competente pura nos dar in-
formações seguras c completas sobro o ciso.

Procurajnol-o o S. S. nos cipoz a siluação
muito succinlaiiienlc.

— Imagine, cllsse-nos elle, quc em mate-
ria do penitenciaria, nós estamos muito
aquém não só dc outros paires como até de
alguns Estados elo próprio Brasil 1 Pelas leis
a Detenção nada mais ó do que um deposito,
onde os presos aguardam o pronunciamento
dos tribuiiaes julgadores e conforme a sen-
tença dahi serão transferidos para a Casa de
Correcçao.

A lolnção da Detenção, pelo regulamento,
é pnra seisceiitos presos. Pois bem. Actual-
mente tenho uli mil o duzentos presos. No
atino passado cumpriram pena nn Detenção
cerca ele sciseentas pessoas. A Casa dc Cor-
recção apenas comporia '.00 presos. Agora,
uicsmti cerca do duzentos sentenciados c;táo Intcrrogando-os.

na Detenção, aecnrdtindo vntflt, nilui do pas-
sarem pnrn IA. Isto quer dl.tr quo eu tênue.
tnut'i« sontem lailns quanto n Correcçao, o quo
eslá fúrn do regulamento.

Ora, assim sendo, necessária so torna uma
medida «llio ponha' termo a essas Irregular»-
dado.,

ila a accresccntar ainda _ clrcumstancln
dos condoiniiados almejarem n trabalho, nfio
i.ó poi'(|uc seria uma «llstracçõo pnra vllo.i,
comi» também purque, trabalhando, pelo ri1-
guliimeuti», elles percebem uma dinrln. .Vão
precisando dn dinheiro, semi o fruln do seu
trabalho destinado a socccuvci' suas familia,,
algumas ilnn quaes passam verdadeira ml te-
ria. São Justos o lógicos os desejos dos suu-
leiiclados.

—¦ Mns em quo condlçOus elles poderiam
trabalhar nab estradas du rodagem?

Esse ú um ponto que mereço mais me-
ticiiloso estudo, porque duas circumstanclas
resultam logo, eivando grandes dlfflculdn-
des : a priiuclra, pontuo cisns estradas, se-
guiiilo os projoctos, terão maior desenvolvi-
mento nos listados e nflo fei como sc podo-
ria hiirinonlsnr n fnctn de sontenclndos d.-
uma pcuilcnclarin fcdcr.il Ivnbnllinrom nos
Estudos e n segunda, porejuo, jinra vigiar enda
sentenciado são necessários dous guardas:
Assim sendo, haveria rcsulln.ilo nessa me-
dlda ?

E poderia o senhor nós dizer qnnes são
o» meios do so aproveitar a boa vontade des-
ses dcleulos '.'

Conip.-ehendo quo a qitcslno eslá affc-
ela ao Sr. ministro do Interior, pessoa com-
pctcntlsslmn,..

O Sr. Mcira Eim.i qulz so esquivar de nos
dar a sua opinião, mus á vista da nossa in-
sistencin, elle declarou :

Temos nqui inesmo, no Binsll, um Dxotn-
pio frlsantc : a penitenciaria do llio Cirande
do Sul deu no anuo passado um saldo do
cento u lautos contos, aproveitando o irnb.i-
lho dos sentenciados. Aqui inesmo, bem per-
to, em Nictheroy, os trabalhos dos sentou-
ciados dcselivolvem-se elo dia para dia.

I. nós '.' Xnela temo:;. Hasta dizer que. ni
officinas da nossa penitenciaria são peque-
nas, mesmo porque o estabelecimento com-
porta apenas cinzentas pessoas. Deantu de
tnl faclo, nffigura-se-me «lua é necessário em
primeiro logar ampliar o cstabelcciniento,
aqui nu feira daqui; desenvolver ns suas of-
ficinas o máximo possivel'; ampliar os seus
trabalhos sob os múltiplo-; aspectos. Feito
isso, o governo talvez não despendã um ceitil
com o estabelecimento, Estando elle prcp.i-
rndo pode fornecer fardamento e calçado
para as nossas forças armadas. Só ahi lia um
lucro fabuloso. Depois, tal seja o desenvol-
vlmcnlò epie talvez o próprio commercio re-
corra k penitenciaria.

São essas as minhas idéas c o nwis afng::-
do dos sonhos dos correveionaes. Posso di-
zer isso, porque ei o quo cljos diariamente
nos pedem c que o senhor podo verificar,

Es Hnhus ile Qiiáio ítapa tio
i«Éi i pavilhão pn ma

Uin aspecto do lançamento da pedra fundamental, vendo-se a comniissão pro-
motora do melhoramento

Os moradores ela estação Quintino Bòcayii-
va deliberaram levantar, na praça desse nu-
me, um pavilhão para musica, conseguindo
o.s donativos necessários. Hontem, com toda
a solcmnidnde, foi feito o lançamento da pc-
dra fundamental, acto que levo grande as-
sistencin.

Nessa oceasião o Sr, Francisco Anlonio
Corrêa, procurador da commissão, pronun-
ciou uin discurso, agradecendo no commercio
local o seu efficaz concurso para realisação

daquclle melhoramento. Depois o acadêmico
Euphrasiò Povoas do Siqueira enalteceu os cs-
forços ela commissão o a seguir houve um"lunch" servido pela Confeitaria Figueiredo
iit Delphim, no prédio em que íunecionou n
escola municipal. Seguiram-se dansas e reci-
talivos pela senhorita Arncy Álvaro Pinheiro
e pelo menino Haul Soares Júnior, encerran-
do-se a festa ás 17 horas. O pavilhão deverá
ser entregue á Prefeitura em comeeos de dc-
zenihro,

nossa
Argentina

O regresso e3o craasaa.©»»
«_§a_*ff>o«st3))

De volta da República Argentina amanhe-
céu fundeado cm nosso porto o cruzador "Dar-
roso", que conduzia h embaixada brasileira,
chefiada pelo Sr. coiilrti-álihirante Frohtin,
pnra representar o Brasil na posso do presi-
dento Irogoycn.

Tanto os membros ela embaixada como os
officiacs da guarnição do "Barroso" em pa-
lestra com os representantes ela imprensa,
manifestam-se muito penhorados pelas gen-
tilezns com quo foram recebidos e tratados na
\isinlia Hcpiiblica.

A embaixada brasileira, conforme já nnr-
rnram os telegrnmmns de Duonos Aires, foi
ulvo de especiacs attenções e traz ela sociedade
pbrtcna as mais gratas recordações.

O Sr. contra-almirantè Frontin e coronel
Pederneiras, ao se apresentarem ao Sr. presi-
dente ela Itepublica, ao ministro das Rela-
ções Exteriores e ás autoridades superiores da
Armada, externaram os agradecimentos que
trouxeram do presidente Irogoycn o dos mem-
bros do governo argentino pela gentileza elo
llrasil fazendo-so representar nas festas ele
Buenos Aires.

O "Barroso", segundo disseram os seus
officiacs, fez excellente viagem quer na ida
quer na travessia tle regresso, tendo unicamcii-
te,nessa ullimn viagem apanhado um temporal
epie lhe atrasou um pouco a niiirchn sem ne-
iilium outro prcjúizo causar.

Os membros da embaixada fizeram egual-
inenle referencias muito agradáveis sobre a
maneira pela qual fílr.i dlslhiguldh pelo gover-
no o pelo povo uruguayo, quando de passagem
por Moiitevideó.'

O "Barroso", logo no amanhecer, salvou
a terra e foi nessa saudação correspondido
pela fortaleza dc Willegaignoii,
""" ' ' " m i4>_at>3P_- ¦¦¦ '¦ ii i ¦¦ i -!¦_.

PAULO PASSOS & C.

(.'.ibbs, inglez.—Teleplionc-
8df, Central.— Rua Snnln

Luzia, .02
-»-_«(»_-.

0 grande desespero de
uma pobre mãe

B»CCSM O fi
A policia do 12" districto, prbs.giiiiulo nas

diligencias já encetadas, deteve hontem o
marido do I). Angela Giovnhrii, autor do
rapto ele uni filho menor, que. nmbos, porcom muni aceordo, quando se separaram, ha-
viam deposilado em determinado logar,
Aquelle, Vendo-se perdido, confessou onde
océUltara o filho, o qual já foi apprchendido
tt. entregue « D, Angela, --¦ _

0 salão dos humoristas
—«—.

A próxima inauguração
Na ultima reunião effectuada ficou eslabe-ecido quo amanhã, 25 do corrente, seja o ul-tinio dia para o recebimento dos trabalhos,ate ás 16 horas, no Lyceu de Artes e Officios.A exposição deverá ser inaugurada a ü do no-vembro próximo, com toda a solcmnidadc.
babemos que concorrerão ao primeiro ccr-tanieti cie humorismo: Mareio Nery, Luiz Lou-rc-iro,.Alfredo Storni, Alberto Gnllo, KalixtoCordeiro, Uambino (Arthur Lucas), JuliãoMachado, llcnevenuto Berna, Luiz Peixoto,Helios Soelinger, Fritz, Belmiro de AlmeidaNemesio Dutra, Aryosto Duncan, J. Carlos

Vasco Lima, Seth, Paulo Vaz, José SalvadorCarlos Reis, Ivan, Di, Amaro Amaral, Adau-cto do Assis, Cícero Valladares, Albano Lopesde Almeida, Sebastião ele Souza, Rubem d'As-sis, Basillo Vianna, Ma* Yantolt, H. Mala-
guti, C. Chambelland, Timôlheo da Costa .lo-se Cândido, Américo de Aranjo, Voltolino (SãoPaulo), Madeira ele Freitas, Francisco Ro-niano, Gclcceno Braga, Raul Pedrosa, AlcxGarcia, G. Costa Neves, Raul Péclerneirns, Ger-mano Neves, A Francesconl, II. Cavallciro,Paulo Lavois, lba (Santos), Voyô (São Pau-o), Álvaro Perdigão, Gil, Walter Mhya, Au-listo Rocha, Almeida Brito (São Paulo), o ou-tros mais cujos nomes ainda não conseguimos

A exposição, ú vista elo movimento animador
que se nota entre todos os interessados, pro-incite seguro êxito. :

"POUR LA NOBLESSE" I¦ ^ov;l a finíssima nmi-cii dn clgiu-ros nuemüldbnnüoi cm ele-
| jjiinlcs o dlsl nelas ciixinIim dqSO.cigiirròj liianiniilüilòs comoricnlacs escolhidos o comliinados enlre as mclliurea
|PltKÇ0 1$000 A-vcndnportoelaapirto,

CIA. SOUZA CRUZ
mmmii-iiiniiimmiiiiai!....
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O trigo coutiiiúa a subir
BUENOS AIRES, 24 (A. A.) — O preço do

trigo continua a subir, já tendo alcançado a
lã pesos. ¦ —i*r* i
Elixir de Nogueira - Milhares de attestados

S-HQfcl-—-» ll— ¦¦ ____,

;cura as inf l.immaçõef dol'MOURA 
BKASIL R„ ^Z™, 37

¦ -<»_- »— , .

O Sr. Irarrazaval licenciado
SANTIAGO, 24 (A. A.) -- O governo con-

cedeu uma licença ao Dr. Alfredo Irarraza-
vai Znnartti, miiiislro do Chile no Rio de
Janeiro, que, segundo consta, virá a esla ca-
pitai.

->-«=9_*_-

"Qnft I Piimiinn" Cigarros populares, etc«UO LGIIP.IJCO • !,",'"" !.lliu »?vo, «m.
... -OU reis, com valioso:

brinde.-!. LOPES SA' & COMI1.

O Sr. Nlcanor Nasulmonto e uu.
requüriinunto do oitenta

deputados
A Cornara dos Deputado*, ouviu hojo cri-

tlc» cerrada a dktudurn da coiumlssiio do fl-
rintiçái, lel-n o Sr. deputado Nlciiuor Nasci-
iiu-uto, que disto, uo seu combato, Interpretar
o pensamento dn maioria da caia, o quu pro-
vnvu Imiui-díiilMui-nii', orfcreeeudo i\ iiicmi um
ri'iiiieiiimiil.1 u.tslgunilit por 110 deputados, «íue
potllam ii pròüldiilvlá fnsie posta em «llsciustlo,
Indupeiidciitd do parecer dn cominlssão rospo-
oliva, a Iiidlcnçüri liberal que Im cerca do tres
mezes apresentou n ('.amara, a «pio publica-
mos noutro logar.

Km seguida o orador mostra como nlirrram
da doutrina constitucional ns disposições
ncliiulmcutii seguidas pela .ommltlila do 11-
niinoai, pois que i <b» esplrilo do regluien —
e Isto rena lia do estudo das origens (ilstorlciii
— que a iniciativa em nintõrln urçttmentgrln
pcrlonco a Câmara dos Deputados, O orador
passa enlão u fazer citações «lu mitoivs inglc-
zes u auierlcunos, estudando k luz «lo suas
(loutrllins o espirito «Io «Jlrcilo cniistilucliinal
quc nos tem guindo e, pnr fim, já estudando
o rcgiliicn nacional, o citando auloros nossos,
mostra que a iniciativa orçamciitnriii, epie é
du (.amara, foi transferida para u Senado, que,
lendo nm regimento diverso o não tendo escru-
pulos de incluir nos orçamentos, u que bem eu-
tende, isto é, impostos, despesas, novos ser-
viços, regras novas, n diabo, emfim, tratisfor-
ma o uiçiimcnto da Gamara, «pm serve tipo-
nas do simples litulos do capítulos «Io novo
orçaniento, iniciado «• elaborado pelo Senado.

A Câmara, diz o orador, uno se conforma
com esln situação precária, como testemunha
o requerimento dos 8(1 deputados.

A compressão pode depois agir c a força In-
visível «Ia inércia efflcícnto pude fazer dor-
mir, c nté matar, semelhante iniciativa. A
tunnipuleiiein do Senado pôde transformar cm
unlcamaral o nosso regimeu bic.iiiinrul, mns o
protesto, ficando nos nnnnos, dnrá prova de
que nessa época ele "submissão bovina", nem
todos os espíritos são tão plásticos a ponto ele
perderem forma e Individualidade, o que,
si não é conforto bastante, é sufficleulo
rcsnlvn da dignidade política tle alguns.

E' este o requerimento a «ítie nos referimos
c que está tissignado por 80 deputados: ."Os deputados nbnixo-.issignndos, cm vista
ela urgente precisão ele reintegrar a Câmara a
cada qual dos deputados na totalidade «le suas
funeções o prcrogalivas, pedem a V. Kx. sub-
metia á discussão no plenário n indicação so-
bre o regimento interno da Câmara, proposta
pelo Sr. deputado Nleniior Nascimento,

Pedem veula pnrn a sun pretenção, iudepen-
dento do parecer, «pie naturalmente ainda não
foi elaborado pelos muitos trabalhos da com-
missão respectiva". Seguem 80 assigna-
tu ras. i
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"POUR LA NOBLESSE"
Xo*a e nnU&iiia marca tic cigarros acondlcionadoi viu cio- I
cronlea o «tiAlncliii cdlnnliai du £U t-ii.-arroj nunl|iuláito3 com
iuinui orlenlQci escolliidoi o comliinados cimo aj uitílicvcs |

qualidades
PUECU l$0W A' venda [ pr Ioda .1 parte.

CIA. SOUZA CRUZ

A GUERRA

0 Ae. C. B. reiiíiir=se-a amanhã
Reunir-sc-á nmanlin, ás _0 horas, cm. ses-

são ordinária, o Acro Club. Nessa reunião
serão ventilados vários nssuraptos pendentes
do resolução, quo se prendem á líscoln dc Avia-
ção, nnnexn a essa sociedade.

A commissão organisadorn dn grande tom-
bola pró-aviação nacional prestará informa-
çe")0s n assembléa ela marcha dos seus traba-
Ihos, exhibiudò por essa oceasião a lista das
adlicsõcs recebidas.
*¦¦¦¦¦ ». ¦¦ i¦¦¦ » «__g<s-a»—-> ¦—¦¦¦i...-— i ¦ l.n¦¦

Elixir de Nogueira — Cura rheaniallsmo.-
<-s»i>>

O melhor sortimento tlc atfigos finos
para homens.

Rua do O-ividot*, I6I
»}M» 1

Um pequenito morreu na
segunda auxiliar

A's 14 horas, quando ü. Risoleta Alda so
achava na 2"- delegacia auxiliar, ú espera
do quo lhe fosse passada uma guia para ser
internado no hospital do S. Zachariás mu seu
filho, de nome Euclydes, com sete mezes, que
sc achava gravemente enfcwno, este veiu a
íallecer, D. Risoleta reside cm Merity,
aehnndo-so-nuscnle om Minas o seu marido,
ü pequeno cadáver foi removido para o ue-
crolerio publico.

Fariftiia Fiar
Manteiga pura
Ovos frescos....

Biscoitos Leal Santos

Dr. Hilário de Gouvêa-^C
riz o garganta. 20, Asscmliléa, das i ás >1. A's segun
das, quartas e sextas.

Crime ou desastre ?
MUZAMBINHO, _t, (A NOITE) — O trem

N. R. 30, que se destinava a Casa Branca,
apanhou 110 kllòmetiio 9 além da estação ele
Itaicnia, o feitor da) turma do conserva nu-
mero 177, ele nome jÀntoiiio Alves. O corpo
do infeliz empregado ficou completamente
osphncelado. Ha presumpção de quc se trata
dc um crime, pois iun viajante desconhecido,
do passagem, aviscVu ,1 trabalhadores quo
encontrou na linha,,1 meio kilometro além do
local elo desastre, qna sobro u\leito da linha
se achava nm homem deitado.',

11 —oor* i'

SSilíi Ififfl- F.spocialidado
paru

moças
Olavo Barreto. • Timdontos, 'AZ

A verdadeira importância
da fornada de Consíanza

¦•_¦-¦

A RUMANIA NA GUERRA

Na Dobrudja c na Transylvaniu
LONDRES, 81 (A NOITE) — Os tele.rnm.

nus officlucs do ilucarest, dali expedido*
hontem do nnlt«\, não confirmam n noticia,
aqui conhecida desde hontem de tardo «tra-
ves «to llerllm, «Io terem os teuto-bulgaros oc-
cupailo n praça furte dc ('iimiiiur.ea, nobre o
mnr Ncitro. Apezar dliiso ucrcdlta-so passível
que o «i\e-ri-lti» do von Mitrlivnuen tenha pene-

mmWBfIST j' 
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Quereis apreciar bom e punwcafé? I
Só o PUPACAIOL [

Tres pronunciados presos
Foram presos pelo Corpo de Segurança, por

estarem pronunciados por vários juizes, os
indivíduos Miiláqiiiiis Gomes, elos Santos, José
Sá Silva Camarinha e José (Martins elo Olivei-
rn, sendo remcttidos pnra ii Casa de üeteu-
ção.

1 mmm .-
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O Guardião da
Saúde durante tres

gerações
&-

Morreu ern Juiz de Fora um
jornalista

JUIZ DR FORA, 2-q (A NOITE) — Falleceu
á 1 hora dc hojo o/jornalista Olcgarib Pln-
lo, redactor-secrctaiuo elo "Jornal do-Com-
mereio" desta cielnâe. (J sou enterro' er.là
marcado para :-.s 17 pioras.

1 'mm— ¦

míiiv guí b Chocolate, boubons
iinos e ntntasia do

cliccolate, só de UUeriiu íx Coiiiji. rjM'â«t« dc
Setembro, n, io£

Por este mappa pôde. ser constatada a ei-
tuuçào de Constanza- ¦• oV Cermwoda
(Tchernuwoda), A parte eenra do mappa

i u Hulguria
trado em (.'«>n.slan'.n, pola é sablde» «iuo oa teu-
to-ImIcuro:» accumularuni nu Üobruilja enor-
mes forças visando especialmente aquella
praça o as de Itcsova o Ccrnuvoda.

Acredltu-se, purém, quo esse» succesiio dos
teuto-bulgaruíi não lhes trará vantagens de
grande importância. Com effeito, á maneira
quo os teuto-bulgurns avançam pura o norte,
a linha russu-ruinnlca diminuo de extensão e
portanto consolida-se. Os russos e rumaicos
estão assim mais pro.imo» das sues bases
dc operações o podem receber mais rápida-
mente reforços, tia tcuto-bulgaroii, ao contra*
riu, afastam-se rada ver. mais dns suas bases,
sendo cada vez mais «lifficcia as suas com-
municações, pois elles nfio podem dispor nem
du linha do Danúbio, quc está dominada pela
artilharia rumnlru, nem «lo mar Negro, que
está dominado pela esquadra russa. V" esta a
opinião corrente aqui, pelo quo sc considera
de relativa Importância a tomada «Ic Cons-
tanzu, caso os tciiio-bulguros ali tenham com
çffcílo entrado.

- Fora da frente «Ia Dobrudja não ha nada
do grando importância a salientar. Na 'fran-
syl unia o 110 llanato a situação é, nas saas
Uniu - geraes, a menina dc hontem,,

Os tv :.o-bu!garos cm Con-

stanzn

NOVA YOllK, -i (A NOITE) — rtadiògra-
pliam dc Berlim:"Sabe-se, por via Indirecta, que .1 noticia
clã ocupação elo Constanza pelas tropas leu-
to-bulgàrás causou cm toda n Uumania enor-
mo impressão.

Os jornacs daqui salientam o faclo dc ter
sido occtipada Constanza cxactnmeiite quan-
do os comniuuicadós rumaicos e os critico i
nlitadós dnvain o exercito de vou Mackensen
cJino quasi cercado.

As tropas allemãs foram as primeiras quc
entraram naquclla praça forlo rtimaicn.

O "Tages Zcitung" diz: "Os nllindos cou-
lavam com os 5UO.U0O soldatlos rumaicos pa-
rn resolverem 11 seu favor, pelo menos, n si-
túaçãó nos llalltnns. .Agora são os rumaicos
que por toda a parto se retiram c pedem nn-
xilio, complicando assim a siluação dos ai-
liados." ' •' ' " -'-''-"-;¦: -¦

Noticias allemães <
NOVA VOllK, --1 (A NOITE) — O commu-

nicndò officiai publicado hontem de noite em
Berlim diz, relativamente á frente da Do-
bfudja, que 11 esquerda elo exercito de von
Mackensen se approxima ela fortaleza ele Ccr-
navoda, sobro o Danúbio.

Os commentarios em Paris
PAUIS, 21 (A NOITE) ¦— O critico militar

do "Echo «le Paris", referindo-se ás noticias
ele Berlim que annunciam a oecupação de
Constanza pelos tcuto-bulgnros, diz:"A Allcmniiha quer fazer acreditar agora
que despreza os rumaicos; no entanto, antes
da Runinhin entrar nn guerrn, cila recebeu da
Allemanlia todas ns ndulitções.

Os jornacs allemães, pédaiitcscamehte, di-
zcm quo depois da tomada ele Constanza
falta apenas um passo para chegar a Odes-
sa c que von Mackensen so prepara pnra pro-
porcionar esse passeio aos seus soldados. Os
allemães, antes tle fazer essas promessas, de-
vem lembrar-se «le Verdtin o das suas promes-
sas ele entrar em Petrogrado. Os jornaes ai-
lemíies tém necessidade de mentir para traii-
qíiillisar o povo allemão, cxaggerãndo agora
os seus suecessos militares para desfazer .1
impressão de terror que invadiu a Allemanha
depois que começou n batalha do Somme."
A opinião em Londres

LONDRES, 24 (A. A.) — Os críticos' mili-
tares reconhecem quc, depois da derrota dos
russo-rumnicos cm Tutraknn, na Dobrudja,
sobre o Danúbio e cm Hermanstadt, na 'fran-
sylvania, a oecupação da cidade e porto dc
Constanza, sobro o mar Negro, pelos tento-
búlgaros, implica numa evidente reducção da
acção militar das forças russo-rumaicas.

Essas forças, agora diminuídas de algum
modo do seus eftectivos, continua a opinião
dos criticos militares, terão ele despender um
esforço muito maior e destenclido por uma
fronte também muito maior, para retomar
aos inimigos os seus ganhos de agora, afim
de. poder ele novo dominar - militarmcnte as
fronteiras runiaico-bulgara o rumaico-austro-
luingarn.
O novo chefe do Estado-Maior

LONDRES, 24 (A. A.) - Um radiogramma
do Bucarest diz quo o general Landoresco foiv designado para o cargo de chefe do estado-
maior rumaico.

Outras noticias
LONDRES, 24 (a. a.) - Os nfaques sue-

cessivos elos.teuto-bulgaros no sector do Te-
liinghiol não lhes deram nenhuma vantagem
apreciável e têm tido ali grandes e .sangrou-
tas pord.is.

LONDRES, 24 (A. A.) - Pnra a íiitegricla-
de. da linha geral dc. batalha na Dobrudja em
nada influem os pequenos suecessos loeaos
obtidos nos últimos ataques pelos teuto-bul-
garos, pois mal elles começam a reorganisa-
ção desses pontos já os rumaicos se npode-
ram delles.

-ir 9— in» ..
PORTUGAL NA GUERRA, -
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Operários para a França

OFFENSIVA DOS ALLI
NOS BALKANS

ADOS

A RitlMijãO

LONDItES, 21 (A NOITE) - Tcle-gr,„„„,.„
du Síilniiicu dizem que njioxur do mão Uuuuim opcriiçcles nn frente do Struma prosc.ul,ram com Kriindü actividade, As forcas franeningloziis fluoinm muls nlguiiH projiressos iüdirecção dc liércs,

Na frente do Uolrnu u 110 scclor de Mon \enilzu, vivos duellos «lu nrlillinrln.
Nn ala esquerda; o» servios, francezes c nnsos coiilliiiininiu a progredir rapidamente o»conl ingentes servios qui! oecuparam Uraiiiiviiiiçnrnni slinuIliitictiniaiilu phni o norlo

pnra oésie, vencendo a resistência encarniçadados búlgaros. '
A esquadro alllndn, á qual su luntorani di.versos navios grngos, liorliardcou hnntciu. iiiaiite toda a tarde, ns ulturan dc Orfano «'dc h.letleropoulos o nutrog posIçOc.t entro l-avala u DecU-agateh. As baterias bulflaras rWponderam mui fracamente,

Os rtissíi-i ti.nalcos der-
rojados
PETROGRADO, 24 (Havos) - ,i„.nuncia-se officlalmenlc que as tropas rus«sjo-rumaicas se retiram para as „im.ras ao norte tle Constanza e de Me-djtdie devido _ pressão das forcas' in-imigas. Y

— Sl> Hfc ___,
NA FRENTE OCCIDENTAL

- ——- —««#_»?#<«>_— ¦ ¦ ¦ ,,

A situação
LONDRES,- 24 (A NOITE) - A batalha dcSomme proseguiu anula hontem com a incsin.violência dos dias anteriores.
As forças brilnnnicns tomaram mil t- ,.;„coenta jnrdns.de trincheiras allemãs a lésUdn aldeia dc Guedocourt.
Os allemães, por duas vezes, conirn-alaca.ram vio entan.c.ilo as posições inglexu miproximidades do Goiiimorcourt o du ultimachegaram a penetrar nos elementos nvuncuduidns trincheiras britannicas. Foram, p.r«mlogo expulsos dali com enormes perdasNa frente francezn, quer ao norlo quer aosul do rio, também a luta foi muito IntensoOs_ francezes progrediram em diversos pontoic fizeram hontem mais ele duzentos prisioiiei-
A actividade aerca foi muilo grande. Umaesquadrilha britannica lançou numerosos bom.bns im retaguarda dns linhas inimigas, des.mantclaiido um trem do munições dnmnlfi-canelo numerosos edifícios e muito materialrodanle. loram derrubados solo aeròplanos ai-lemucs, sendo outros, seriamente dnmnifiéa-dos, obrigados a aterrar. Paliam oito appnre.Ihos inglezcs, que sc. suppõc lerem sido avaria,cos-, pelo que os consideramos perdidos.

No scclor francez
PARIS, 24 (Havas) 5-, Còniuiuiiicado officialc.o hontem, n noite:"A uurdéslo de Morval obtlvemos sensíveis

progressos por meio dc unia operação iso-,lada.
O numero dc prisioneiros que hontem fize.mos a nordeste ele Sailly-Saillisel kttinge aoitenta.
Ao sul do Somme esteve empetiliado um«lucilo de artilharia, sobretudo na região diibosque dc Chauliics, onde o fogo foi miiisvivo.
Nos outros pontos ela linha de frente líòuVérelativa tranquillldhdè.
Os aeròplanos allemães lançaram bomí-isem Naiicy, nao causando nenhuma vietima.Houve apenas ligeiros prejuízos materiaos "

 -Hfi «111, i__. 
NO MAR

-*mmrm-m-m4j3m^ •„

Um desmentido ;
LONDRES, 24 (Havas) - O Almirantndo

bntannico desmente a noticia, procedente de
Berlim, de que os byelroplanos allemães le.
nham lançado uma bomba sobro um "des-
troycr" inglez ao largo da Flandrcs 110 dia 21
do corrente.

—8' «CWl »__¦

OS ATTENTADOS ALLEMÃES
A pirataria continua

LONDRES, 21 (A NOITE) — Os submãfl.
nos allemães nietteram a pique hontem dom
vapores gre;;os, dous dinamhrquezcs, tres no-
rueguezes, um hollandcz e uni sueco.

Morreram afogadeo quinze tripolantes do
vapor hollanelez e doze dei vapor sueco.

Um submarino allcmão também perseguiu,mas inutilmente, um vapor japonez no Meeli-
terranco. O vapor, porém, desenvolveu texla
a velocidade e escapou.
O bombardeio de Gorinclien

AMSTEKDAM, Ú (Havas) (Via Nova York)—¦ 0_"llandel3bla«l" noticia que um dlriglvel
allemuo lançou domingo uma bomba sobre s
cidade de Gorinchen, vinte e duas milhas 1
sueste de Rotterdam. A imprensa hollande»
commenta indignadíssima esta nolicia,

¦ -_._»" i—— _
-_a___»ma_j__B__i-__-_____»____ iwmatFjB.-_<i"POUR LA NOBLESSE"

Novn c linis-iiiiiu innrr.i Ho eignrnu nconiliclon;iilo.i cm cio-
giinlosoüislincliii ciilxlnliiis do i!0 opiri-os iiinnipulmlos coralfumos oricnlacs osi-olliidns e conibiiindos entro at melhora |

l|illllid;idcí.
lM',]-..i;0 ($000 ,v venda por Ioda a nnrlí,

CIA. SOUZA CRUZ

Violenta scena de
sangue

Noemi foi enterrada
No necrotério policial foi nutopsiai;

o cadáver do Noemi de Mattos, a segu
etima do sanguinário cabo ele polic
tonio.

O seu enterro saiu ás 18 heras par
miterio ele S. Francisco Xavier, tendo
pesas elo mesmo corrido por tonta de
ricota", cm casa de quem ella residia,
vor, á avenida Mem ele Sá n. .llll.

Na delegacia do 15° districto polici
seguem os trabalhos para a conclusão
grante lavrado contra o criminoso, ul'
autos subirem ao respectivo juiz.

Io hoje
nela vi*

.•ia An*

•a o i'i'"
us eles-
I). Ma-
por ia*

ini pro*
elo fia-

,'im tio*

LISBOA, _l (A. A.) — Hu uma semana es-lava anmineiada uma grande reunião dos ope-rarios mctnlliirglcos portuguezes, afim de tra-tarem ele importantes questões nttincnlcs aosserviços a prestar tora do paiz.
Está reunião realisbü-sc hontem, tendo ha-vido durante :i sessão perfeita ordem e harmo-

liia ele visln.5.
Entre ns questões de maior monta postas nnordem do dia e largamente discutidas, eslá n

que sc refere ns condições elo contratei do ooe-rarios portuguezes para irem trabalhar na
França, nas suas fabricas tlc munições.

O debnte foi longo, tendo sido suggcridos odiscutidos os prós e conlrns da questão alôchegar a 11 m aceordo geral para a resolução
definitiva do caso, de modo a ser por eslesdias mais próximos apresentada no governouma mensagem contendo as resoluções toma-elas e ns condições sob que pudessem ser foi-tos os contratos de operários portuguezes pira¦* Fiança»

ia Moda e Mme. Guimarães
I òrandes "ateliers" do alta costura, lüfi
,'cução rigorosa das ultimas novidades e evea-

.ç.io dc modelos artísticos o origina", tl"t
'actual moda. Espoeinlielnde em vestido? ;•"-'
ensamento, "soirco", promennde e "tnl,
leurs" (Grand Prix Paris, íflOC; Londres lfllj
e Mérito Industrial). Rua S. .losé n. 80!
tel. Central 4.00-1. Próximo á avenida Rio
li ranço.

'"¦ '"' ¦..*"•"¦; 1- _____ «

Â_ proezas «-Je Onofrofr
Sua prisão em Palia

LIMA, _¦! (A. A.) — As autoridade» -*
Paita prenderam o conhecido hyiinolisBilo-
Onofroff, que ó neciisndo de ter, eom as siins
exporiencias, feito enlouquecet- um mocinno
de menor edncle.

i

> 
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\' '

l'í

¦

Drs. Moura Brasil e Gabriel de AndraM»
Oculistar-, Largo da Carioca 3, sobríw'
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rlPela moralidade

A REORGANISAÇAO
DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS
N'.i sua sossiío dc hojo a Cnmor.i prospgiiliix, o laça o dai ornamentos,

lli
loi

dos concursos

Presidiu a seisflo, quo leve Inicio ás lil c
Sr, Vespaeio «Ic Abreu, secretariado pc-

Sri, Costa lllbelrii v Mavignier.
í.l.-i a neta da ulllma sessão c approvhd.i,

t lido 1. cxpedleiile, .. Sr, Evurlslo do Anui-
1,1! desenvolveu considerações a propósito -Ia
'jau campanha sobre teleplione» »• (elegro-
phos, 1.1 Sr. Ni.-.iiioc Nascimento Justificou j
um requerimento de andamento da sua indi-l
i-ação quo reforma o regimento uu parle rc-
ferento ú elaboração do» orçamentos,

0 Sr. Pereira l.i-iic tratou do caso dc Mat- .
tu (Iros.o. lamentando .1 nusciiela «Io Sr. An-
nlbal «Ic Toledo e afflrmando qne emquanto
e«so seu collega nqui chegou, '-falando 

gro»-|
su", o Sr. Mavignier continua n "falar fim." |
ü concluiu qne o Sr, Annlbnl não soffreu os ¦
ivnstrunglmeiitns que sc dizia haver sòfTri-l
Uo, cõiifirmaiidú-so assim ns sua', nffirraaçOes
lcitns A Câmara, ha pouco tempo.

—Mas V. Ex. nfílrmou sem ver, observo o
br. I.uiz Domiugues.

—-E' verdade. Affirmcl sem saber (Ilisn).
l*fl-o. porém, porque conheço os meus amigos |
cm Muito Grosso e porque confio ucltcs,

Ií, pelo ndeauUdo dn hora, ficou <> Sr, Pe-
rrir.i Leito dc proscgnlr em oulra opportuiii-
dado ns suas pitorescas considerações.

Passando-se ;i ordem do <Mj foi votado ei
orçamento d.i Agricultura, sendo approvadas,'«lím 

da» emendas .Ia cominissúo, as ;.c-
pintes;—Nn consignação Vil (Serviço dc industriei
pastoril), onde sc )è "reconhecidos de utili-
<i:idc publica por leis federaes ou estadual':;",
í.-ia-sc ''recouliecidamenlo idôneas". Snppri-
uiain-so as expressões "comtnnto que gover-
jioí ou sociedade» mantenham ao seu servi-
k» permanente veterinário diplomado por ta-
»o!a nacional on estrangeira".

, -Ar arl. 38, Supprlmn-se da respectiva
consignação na verba destinada ao Posto Zôo-
tcchnico do ilibeir.:ío 1'rc-to, fundado era pro-
priednda agrícola para isso doada pela mu-
nicipalidade de Ribeirão Preto, transferindo-
.se a esla o referido posto zootcchnico c fi-
undo a União exonerada de quaesquer cucar-
i,os «k-earreates do custeio e administração
íielle". _—Artiso 39. Substituam-se as palavras"fjuundei estiver concluído o canal", pelas sc-
guiutes: "a qu,i deliu recebeu paru auxilio'das mencionadas obras".

il isr. José Bonifácio retirou duas fmen-
tU.-, suas que tinham pareceres parcialmente
favoráveis ás redneções dc despesa c contra-
ííuí co ausmeato da despesa eom o pessoal
uo Aprendizado Agrícola do Barbncciia e da
«i-lação SericieoLi, também «le IBarbaceua.

Passando-se á votação do orçamento «In Fa-
jcndo, e> ultimo « votar, foram rejeitadas
».\ nove primeiras, emendas, incluindo-se
«nlie ella» a dc n. 2, retirada pelo seu nutor,
• Sr. Pire» dc Carvalho.

Ao te votar a emenda n. JO, referente á
reorgdnisação dos serviços administrativos, a
luiêa lembrou que a commissão apresentara

i wu tubstituttivo r essa emenda, assim co-
.1110, simultaneamente, is de ns, 11, 13, 21, 22,
Xi, SD, 3t c 30.

O Sr. Nicanor Nascimento requercu a vota-
ção do substitutivo por partes — artigo, por
.j-tigo, paragrapho por parhgr.ipbo. At tendi-
da pela mesa e aonunciada a votação do nrti-
ía 1", falaram sobre elle o» Srs. Nicanor Nas-
cimento, Pedro iloacyr, Vicente Piragibe,
(iarbosa Lima e Manricio ele Lacerda.

O artigo 1* é assim concebido: "O poder
«xecutivo rcorgnnisará os serviços ela admi-
jiistracão federal, distribuindo pelos actuaes
juinisterios, para o qne fica autorisado a ex-!
iicdir os regulamentos e instrucções neces- j
«arios".

O Sr. Nicanor Nascimento accentuon que j
*:U medida ó anti-regimental — primeiro, i
(porque ó uma medida ele natureza permáncn- jle; segundo porque é uma proposição prin-'
ripai; ú anti-conslituciorial, porque, pelo ar-
t.so 31, n. "õ, é funeçãò privativa do Congrcs-
»o crear e supprimir empregos.

, O Sr. Pedro Moac.yr nssjgnala que, preli-
miuarmeute, a medida é ariti-regiiriental por
iucidir na disposição, ele que teve a iniciativa I
ii Sr. Homero Baptista c <lc que c uni dos i
nutores o Sr. Barbosa Lima, de que a mesa
não poderá ncceitnr projectos ou emendas'
que deleguem funeções privativas do Cor.- :
gresso ao poder executivo. E essa 6 uma fun- ji cão privativa, exclusiva, do legislativo —I
creiir o supprimir empregos, pelo artigo .'II, j
n. _."> da Constituição. A medida ó. consequen- i
leihente, inconstitucional e approvada que I
seja, do nenhum cffeito jurídico,

O Sr. Vicente Pirogibc allega que a cmen- |da em questão não é dn commissão de fihiin- |
.jas, pois quatro cios seus mcfnliros, cujos no- ,
:ues cita, se lhe nppuzcrnui, c tres outros vo- !
iiir.im contra varias dc suas parles. Ora, li c \
o são 7 c 7 c- maioria era 11,

O Sr. Barbosa Unia responde a essas ob-
jecções. A' questão regimental, nfio discute
si a medida é regimcutal, mus o direito uno
soecorre aos que dormem, diz S. lix. em Ja-
IN. A* questão dc facto: quatro membros dn
commissão de finanças foram contrários ii
emenda c tres oulros a varias de suas par-
les; como, porém, esses tres não foram, em
bloco, contrários a cada uma dns proposições
do .substitutivo, essas foram approvadas por
maioria. Terceiro: quanto ao aspecto consti-
tiicional da questão — o Supremo já tem va-
.iidado delegações dessas,

• O Supremo revoga, pois, ;i Constituição,
diz o Sr. Pedro Moacyr.

O Sr. Maurício de Laeeeldn responde ao Sr,
Barbosa Lima, lamentando que as injunções
govcrhnmcritacs o tenham arrastado á defe-
sa que fez da medida. Não discute n questão
de J'ael.0, mas fal-o quanto á regimental c ó
conslitucional. Quanto á primeira, não tem
applicuçfio e> brocardo jurídico invocado pelo
relator, porque o justo momento para recla-
mar, ao caso, é o actual, o da votação. Quanto
í'i segunda, admira que sc vá buscar cm cir-
cumloquios sophisticos a peneira com ejuc
,so pretende tapar o sol...

O deputado fluminense requer votação no-
minai para o artigo. O "lcadcr" negn-n c n
Tumara por 8(i contra 3- votos. E o artigo
¦é approvado por b'7 coiitra 31 votos,

nlrantlo em votação o paragruplio l3 do
brtigo .1", falaram, novamente, os Srs. Nica-
!«'.!• NnsciinunLo, Maurício dc Lacerda, Viccn-
te Pirogibc c Barbosa Lima. Ilesa o para-
grapho:'Nessa rcorgonisação conservará, fundirá
on supiirimirá repartições c logares, podendo
transferir serviços de uns para outros minis-
terios, dando-lhes divisão ç elenouiinaeãu con-
venienles, elo modo a reduzir n despesa
iictual na proporção imposta pela depressão
dn receita publica e no sentido «le diminuir-
fo ó numero (io funcòionai^fi, alem das re-
diuvões já feitas na presente lei e nas que
íegeram os exercícios de 1015 é IDlti",

<> Sr. Nicanor Nascimento, cift-.ibotcndó cs-
Sas medidas, responde a nllcgnçõês «Io Sr.
larliosn Lima, demonstrando que o rcgimen-

interno não dá aos eleputiidos o direito de

0 Sr. ministro do Interior
¦nnullou o de solffejo no

I. N. de Musica
O Sr, ministro do liilerlai1 tininilloii o con-curso pura a cadeira do solfcjo do Instlluto.Nnelonnl de Musica.

iV^!."'/*•} ,llil!l1" provimento *.» recurso deI). Hnberin (lonçalvea de Souza Hrllo, ciindl.data úquclle cnneu
despneh.i:"li. Itnberln flnnçnlves do Souza llrlln,i niiimiin laureiidii <lo luslitnto Nudoiinl .!.-
Musica, recorre pnrn oste ministério ifn d-. i-.Mi.i dn i-iiiiiiiiíssii.i enmlnndorn <l<>* c.ili-' dalo» a concurso parn o pruvlmenln do cu-
go dç professor de solfejo, porqiio foi clns-il-

j ricodo indevidamente em primeiro logar o
amador Ocliivio U.-vilar-qiia 0 Cill Ior

I recorrcnle '

lúíta
prufeiiu

rll.
0 iCgllU

A GUERRA
Doas victorias ai-

lemas
NOVA YORK. 24 (HAVAS)

Radiogramma recebido de
Berlim annuncia que as tro>
pas allemàs reoocuparam
PredeaB, na Transylvania, e
tomaram Rachova, na Do-
brudja.
O «iVhinclióii» avarludo

LONDRES, M (A NOITE)

Como elles todos se
identificam l

•9

As defesa» dc hoje nó
Sjfiado

p reelnlo ilo Senado foi hoje o thoalío dr
di'hali'1 InleressaiilU.iiii.i-.. .\.i bom «l« c\-
pcilicnte, nor exemplo, usou em primeiro lo-
um; da palavra o Sr. Upilnclo J>e'»xnii,

s. 1.x. oiviipuii u icibuiin nflm do defender
scirmniiq, o gcnornl 1'osson, cx-coininundniilc
da llrlgada follclnl desta capilal,

A eommlsilo nomeada pelo Sr. ministro da
Justiça, nflm de apurar as Irregularidades
que (IIz.mh ler havido iinquelln corporngiio, emm'ii relatório fon graves aceusagden iu. geiiernl11'cssoa, o Sr, lípllaclo cs lè »• cmnlinle comhn nn»- .11^Um ini» '"* "a"°* 'l'u' "M serem positivos, lia mui d.-

. . V b"""; leu. porem, .. ponto que mala Impressionouiiis»'ino inglez torpedeou, avariawlo-O stí- foi o reforcnln n raihpni de capacete» efu-
riumente, o cruzador ligeiro allemão f,t1"ÍU,!,1iwseu mano. li. como argumenlo
cMunchen», de .1.251) toneladas. lJ!:"rTl'V.Sl'' bpjlaclo oxhibo'em pleno|

[A semanal de hoje
da S. N. A.

Os Srs. Gamarão e St hmldlnomenagoados, a ella com-
pareceram

Assumiu maior relevância a bcriíIo scmniinldu In.J.i .In Sociedade Nnelonnl de Agrlcultll-
ra, que f..l dcdlciida iiog S.'«. Dr, Affonso Ca-
margo a coronel Pollppe Schmldt,

A'» ni horns Í..I iiiicludii n iissemblca com
a urecunça dos ebefci Uns listados d.. Paraná
e SüiiIii Cuthnrlua, o sol» n presidência do Sr.Dr. Miguel Calmou, vlce-presldehle do sorlodade, em exercício, nn niiscneln do Sr. Dr,
Lauro Muller,

\hcilnn res.siln, lomou n nnlnvrn o Sr. Dr.
Miguel (.alniun, qm' explicou ú numerosa as-

******
IV.-IIO il

De fnclo, nnlc» .' > começarem ns
provas, ja circulava i boato do que s.-iia
proposta ao governo n nomei-tilo d», men.do-tindo cnridldhlp, [ul.. que r-Mlvi qne r.s um-
hallio» Se renllsossem ,.m s.iln dn liseoln Na-eionnl do H.-ilas Aries, (|i,o còmpurtn's»c grun-do nudltorlo fiscnllsadni', luslstitido eu pro-
prlo a Indo.

Leu llcvilncqiia claquciile dísserlnçãn mi-
rcrhendn dc plirnses Intliiu.-!,

deu ivllnhuilns iiuji ¦>-
ii.fia • nnn ter sido i lie

Senado dous desses cupacetc
Souza, como as "g.-iseltes" dc

A reforma eleitoral vae de I'?a$Mí Wt^fe .¦«.»..,.¦."¦
, «|ue
casos

i eontlinioi Contestado. Saudomdc modas, | veruadores

vento em popa no
Senado

lire
em que
(louveis.

r.vlhmo,
o eanilfili

deixando desc
l <•i o autor daquclla monograplila brllhanl

crlpln cm ensn,
<!udn di.-t, depois dn retira o a minha c :i

publico, doelurnvn-se qne ns provas couli
nu.-u-iiiii, no dia iuinicdiat», cm hora diff
rente, dc sorte quo cbcgnv.T.ri ns assislenl
depois d.- cxumiiinilo lícvilncqu.i. TciiIoii-kc
afinal proseguir n-is Irnlialho-. uns salas ncii-
nliudiis dn Insliliilo de Mu-icn, an quo mu

linra dooppuz oni energia, exibindo que
começo das provas fosse prcvinmcnlo ani.un-
ciado peles jornaes.

Nn prova de contra pon to Bcvilnequn lex
na pedra um esboço errado. Km vez de iho
dar uoi.i má, u commissão pcrmittiti que li-
zesso oulro esboço, urrou cinda, lintrolanin,

I a commissão cm peso ainda achou merecer,
por essa prova duas vezes errada, entrar na

, íista ele dous nomes como digno dc ser no-
l meado : um professor ainda lhe dnvn o pri-
J niciro logar; ns oulros einco, o segundo,

O candidato fez uma fuga livre, quo n f.ro-
pria informação do director classifica de ar-
rojo condemnado pelos compêndios; e, tu-

I Iretnnlo, até em fuga obteve Dcvllncqua lo-
dos os Riiffraglos para o primeiro logar.

Todas r.s vezes quo n candidato «e saia m»1 I
não era desclassificado; paísnvn para o , .¦ '
gundo lo^nr: de r.nrle quo dns coneorreritei, I
em numero de cinco, ellc foi o único .1 ler I
para 1" e 11° logares .1 sor.1111.1 dos votos d.i |
commissão.

Os eviniinadores- rcvel.ii'f.m lamentável i
despreso pelos grãos conferidos pelo próprio ¦
Insliliilo, a ponto de, cm piano, collocar Ue-
vil.icqua, amador, ncinin do alumnos npyro-1
vndos com illslincção em cu.-.so inlegr.il.

Pelas razões expostas c nos termos do cr-
tigo C(! do regulamento, d0.1 provimento no
recurso, pnr.i declarar aiiullódo o coiiciúmo,
ordenando que se proceda .1 outro, 110 pra.io
de quatro mezes, fixada, do uma só ve/, a
hora inicial das provas c nomeada differjn-
te rnnimissãn e.Mininad.ir.i. Itio, '_'! de outu-
bro de 1910."

A* born rçglmciilnl o Sr. Urbano Santos
abriu 11 sessão. Approvada a neta dn sessuo |anterior, pnssou-.se ao expediente, que cure-
ce-u (lo ítupnrtnnciii, Durante a sua hora usa-
iam <!u pula', ra os Srs'. lípllnclo Pessoa, Kay-
mundo Mirandii »• Miguel de Óirvnllm, Passiin-
dn.se ã ordem dn dln, que consluva do proje-.
cio, iiiiindando ulq-ir vários credito:.-, f.il toda ¦
ella appi-oviula. liin-ini.- a volaçiio houve um •

... lucidenie cômico. I.ogo que sc votou nsic pro-I*,s 
I jee-to, o Sr. Pires l'Vi'1-t'li'u requercu a dispeu-',,' mi dc inlcrslicio pnra ellc.

j. O Sr. 1'rhuuo dcclnroú indeferir o reque-
,(, 1 liiiiciito porque o projecto foi npprovndo em

| !i* discussão,..
JCm seguida entrou em IP discussão o pro.'

jeclo sobre icforinn eleitoral, sendo ujiproMi-
tios scssenla e quatro artigos o iiimuncrns

! emendas.
Usaram da palavra os Srs. Generoso Mar-!

,, , o Sr.
upilnclo senta-se consclo do ler esmagado o"Infamo" relatório du eommlssfio.

Mas uma outra v..z sc ergueu,--- Peço a palavra !
Ura o Sr. Itnymiinda 'do Miranda. Como

S. lix. tivesse ouvido a defesa do Sr. Ivpitaclo
.- eomo n born do expediente csllvesjo udeaii-1
tada. s. lix, pediu n mesa que o iiijcrcvcanc 1
para falar amanhã, afim de defender o Sr!
marechal Hermes «Ias nccus.içôcs injustas quelli.- -.ã.» assacadas c no sen governo.

Mus ns defcins estavam interessando os Sr».
omhnlxndorc» dos listados.

I.ogn que.» Sr. Itiiymuiido sc sentou o Sr,
Miguel du Cnrviilhn 4evni)tou-sc e pedo 11 p.i-lavra para defender o Sr. Paulo de Prontiu.

S. lix. refere-se ao relatório do primuirodelegado auxiliar. Dcseiirnlveti varias consi-dcraçôc» un sen lido d« innocenlar o Sr. Pau-
lo dc I-rnntin. A parle mais Interessante .!..
sen discurso foi a em (pio S. lix. assignaia
a confissão do Sr. Pnulo «Ic Prontin, achando
que elle fez bem. cumpriu um dever, entregou-
do o material da Central nu mordomo do pn-

Cnlmnn foi

Dr. Alfredo
coinmíinica-

1 quês, Mendes dc Almeida c outros.
_0 quo houve de mais importante 11.1 vola-

çãn foi 1. tipprovaçuo da emenda da bancada
maranhense, inundando dividir o llrnsil cm
tantos dislrietos c-lcilornes quantos forem o.s
representantes e estabelecendo o voto uuipes-
soai.

A s 10 horas, o Sr. lipilaelo requercu a sus-
pensão da sessão,' no «pie foi attentido,—' . «m» ..—__

Os moradores tle Ramos
querem melhoramentos
Uma commissão representando o commer-:

cio e ns moradores do liamos, procurou hoje,!
o Sr. prefeito, n quem convidou a visitar nquei- ,
ia localidade, on.lc poderá "de vlsu", áprcciúr
íi necessidade inadiável de alguns melhora-
mentos. t

(1 Dr. Azevedo Sodré marcou essa visita
para o próximo domingo, ás !l lioras, quando
lambem irá ao arraial dn Penha.

¦ ****** ¦¦ ¦-

As commissões da
Câmara

•****"

Aggref&ldo, matou e o
Jury a absolveu

do .Tury, foiXa sessão dè hoje do
absolvido, peln legitima
rias da Silva, que, cm Vi
sado, lendo ido ao mor
uma cobrança, levando
sigo, foi aggrcdido poi

Tribuna
defesa; o réo Zneha
tle abril do anuo pas-•o de S. Carlos fazer
regulai' quantia com-
Tcrtnlhino Hispo das

A isenção de direitos adua-
neiros para as frutas frescas

argentinas
Ao Sr. !)r. Pereira l.ima, presidente da

Associação Comercial do llio de Janeiro, cn-!
viou o Sr. Dr. 1'undia Culogercs, ministro jda Kuzeiida, a seguinte caria ;""De posse do memorial que Vi Ex; mc
enviou cm 19 do corrente, pedindo minha '
intervenção junto no Congiesio Nacional 110
sentido do ser decretadn a isenção de õrrei-
los adunnolros para as frutas frescas impor-!
tadas da Itcpnbllca Argentinn, « exemplo do jque ali fe fu/. com relação ás frutas brasi-
lelras, cumpre-me communicar » \". l-.s, queti-nusmtlii por copia o referido memorial uo
relator do orçamento da receltn, no Senado 1
J-ederal, solicitando paia o caso a sua es-!
clarec.idn nttchçâo. Reitero a \'. Jix. os meus
proteslos de alto apreço c estima. — (Asai-
gnadò) Câlogcras."111 " ****! '

Um assassinato
Catalão

em

hoje, a commissão dc justiça dn \,.„ ,.

Chagas o outros, que <ie hn algum tempo o
vinham perseguindo. Temendo ser roubado,
Zncbarias puxou de uni revólver c fez fogo
conirii os aggrcssorcs. 1'i'n delles, Rispo das
(ihagns, caiu ferido, morrendo logo em semi-
da. Seus companheiros, nbandoiiaiulo-o, fu-
giram. Contra o criminoso foi instaurado pro-
cesso o, hoje, atinai, suhmcttido a julgamento
110 tribunal popular, os jurados o absolveram
pela legitima defesa.

Fluminense
Sob a presidência do Sr. João Guimarães, I

rcaüsou-se a sessão d; lioje du Assembléa l''lu-
minensc.

Após a npprovnçuo da neln, o Sr. Lcmgrulicr
Filho apresentou um projecto cre.indo um
Lyccu dc Iluuiiinidudcs aniicxo á Escola -Nor-
mal de. Xielheroy.

Na ordem elo dia foram npprovnilos diver-
sos projecto:,.

Sobre o ela exlincçãh dn formiga snuvn foi
approvado um substitutivo do Sr. liunrquc de
Naznrcth, augmcntiindo o imposto le.rrilo-
ria).

Ao scrnnnuncindn a continuação dn Ia dis-
eussão do projecto nrficinli:;nn'do o Collegio
Salesiano, contra elle falou o Sr,. Iluul itego.

.- ¦¦- -¦ ¦ m*&&%*9*-~* —

Em flagrante!

A DE JUSTIÇA
r.euniu

Câmara.
O Sr. Gomerciiido Ribas affirmou á com- jmissão qne as informações colhidas junto ao 1

Ministério dií Guerra não são favoráveis ú!
concessão ele amiíistia aos sargentos implica-1
dos cm mOviineiitqs sediciosos; hu pouco tem-1
po .Esses sargentos tiveram as suas rcspdn-
sabilidadcs apuradas em inquérito policinl-rhi-
lilar c foram, por isso, desligados do Exerci- 1
to. Mantém, em virtude dessas informações, o
seu parecer contrario ao projecto.

O Sr. Gonçalves Maia justificou o
seu voto favorável ao projecto. i

(1 Sr. Pedro Moacyr pediu vista do parecer, jIdo qual discordará. Os demais membros dn
; commissão, porém, subscreveram o parecer do j

j Sr. Gouicrciudo Ribas.
J A commissiio lralou, cm seguida, de outros
j nssiimptos. 0 Sr. Mello Franco apresentou
j parecer ii indicação du representação niiiuzo-
| nciisc sobre .1 constitucionalidadc da situação

do listado do Amazonas. (1 parece;- do depu-
lado mineiro, que é longo, concluo por nffir-
mar que n commissão não é orgã» consultivo,
nada, pois, devindo opinar .1 respeito, a não
ser ejuc qualquer deputado formule projecto' 
dc lei sobre o qual ella seja chamada a sc mn-

i nifcstnr.
I)epoisv de relutados outros nssumplos dc

sómcrios "iinporlniicia, o Sr. Cunha Machado
convocou reunião para amanhã, ús 14 horas,
nfirii dc serem lidos vários pareceres, entre
estes <> seji, contrario á regulamentação (lo
nit. 0" ela Conslituição Federal.

CATALÃO. 23 (retardado) (A NOITE) —
Manoel Sabino, tendo uma altercação com o
capitão Virginio Leandro, hontem, riu rua .Ia
Cinto, puxou du uma pistola, levando-a á ul-
tllra do ouvido direito do Virginio, fazendo
fogo o arriincnndo-lhe os miolos. Manoel Sa-
bino foi preso immediatamente- sendo reco-
lindo A cadeia.

¦ ****

0 interior do Brasil com
legiões de enfezados e

loentes

-**t

Pcl 1 policia 1° districlo, foi preso cm
flagrante José Joaquim de Souza Junior,
quando íurtavn garrafas de água de Ca:::imbú,
no deposilo A rua S. Pedro 11, .')(), sendo au-
tinido,

-»~«4»»*».

reclamar contra emendas
csa com infringenein
icnas dá aos autores
is pela mesa o direito

a exclusão. Foi, pois,
cm ai legar que já:ario

Bi' reclamar contra
() Sr. Maurício d

acaso acceilas pela
do regimento, mas

de emendas exclui-
de reclamar contra
infeliz o deputado
sc fora o momento

a aceci tação ela emenda.
Lacerda requercu .1 vo-

Isçao do paragrapbo por partes—a primeira,
Tjt.: "funecionarios"' e a segundo composta
ís expressão — além das reducções até o
Imal,

0 Sr. Vicente Pirngibo, combatendo o pa-
P.Srapho, podia para o mesmo votação no-
tiídíiI, requei-imcnto uue foi votado uue.iíisj

A amnistia ampld ainda movi=
menta o Senado

O projecto que manda extinguir as nlti-
mas restricções dn amnistia concedida aos re-
vultosos ele 18!)!! ainda movimenta o Senado.

Xa sessão dc lioje o Sr. Urbano Santos poz
n votos as renuncias do Sr. João Luiz, que.
foram unanimemente rejeitadas.

Os federalistas andaram muna verdadeira
dobndourii nos corredores. Ií' que o Sr. Pi-
res tinha se queixado no Sr. Wencesláo e
este aconselhou a resolver a questão ami-
gnVclmchto. Lis porque, depois dn sessão,
houve, uma grande reunião de senadores, pre-
sididu ' 

pelo Sr. Urbano Santos, na sala eis
commissão dc finanças.

(1 Sr. Pires ia fazer uma exposição.
Durante meia hora S, E.\i. gritou que o pro-

jecto ia preterir os actuaes officiaes, entre
os cpuies está o seu digno genro. Sons lirgu-
mentos nada ade.intnram e se resolveu epie o
substitutivo dii commissão de justiça seja in-
cluielo na ordem do dia de amanhã, e nppro-
vndo, com unia pequena modificação na parle
da classificação elos almnnnks.

E foi só.

por Ü.S deputados, 17 a favor c 81 contra. An-
tes, porém, dessa votação, o Sr. Barbosa Li-
111,1 explicou o pensamento da commissão ao
redigir a emenda.

Não lendo havido numero para a votação
do requerimento do Sr, Pirogibc, fez-se a
cliamadn. Não houve, de facto, numero. Pas-
sou-se á segunda parte da ordem do elia —
discussões — falando o Sr. Sebastião Masca-
rcnhns cm resposta ao Sr. Miguel Pereira,
sobre o estado sanitário do nosso Ínterim-.

Encerrada, assim, a discussão do único
projecto a isso destinado, concedendo unia li-
ccnç.i uo funecionario da li. dc. F. Central dó
llrasil, Oscar Martins da Veiga Junior. i'oi .1
scsíiV." levantada >: -',J * e-*-. l./»—*•

Uma menina com o
peito esmagado

MrZAMDINDO, 2-1 (A N01TK) -- A meni-
na Maria, de sete annos ele edade, filha de
João Borges, empregado da Estrada ele Ferro
Mògyaiui, foi victima de um desastre no gira-
dor dc inhchinns, aqui cm cònstrucção.

Uma pesada peça desse apparellio a esran-
gou em pleno pleito, níntando-n quasi iustan-
Inilcnincntc.

¦ **]***.-.— 

Os aliimnos e funecionarios dos
institutos de ensino podem

ir as manobras do Exercito
O Sr. Dr. Brasilio Machado, presidente do

Conselho Superior elo Ensino, enviou aos dirc-
ctores ele todos os institutos officiaes de en-
sino superior e no elo Collegio Pedro II, o te-
Icgrnmmn seguinte:"Km cumprimento .10 que determinou o
Exmò. Sr. ministro da Justiça e Negócios In-
teriores rccoinhiciido que providencieis para(|uc os fuuceionnrios c alumnos desse institu-
to que se alistaram como voluntários possamsem prejuízo de seus vencimentos ou quaes-
quer outras vantagens seguir eom os corpos
ela guarnição afim de tomarem parte nas pro-ximns manobras. Saudações, r- Brasilio Ma-
chado."

¦ ****** 

Uma sessão cheia
110 Conselho

TRATOU-SE DOS
CELEBRES CRÉDITOS

SUPPLEMENTARES
Foi uma longa sessão a de hoje, 110 Conse-

lho Municipal, durando cilas das li ás 17
horas.

Annunciada n ordem do dia, pediu e ol.lc-
ve a palavra o Sr. Honorio Pimentcl, que fa-
lou sobre o projecto de lei. em ü" discussão, cie
11. (!•'!, de líllli, autorisando o prefeito n abrir
créditos exlraordinario.s c supplementarcs, na

i importância dc íi.480:721 çOil.'!, para occòrrer' a diversos pagiimcntos.
(1 Sr. Hcinorio respondeu ás considerações

anteriormente feitas peln Sr. Osório do Al-
incida, sustentando o parecei- da commissão
de que é presidente. '

Itusjiondcii-ihq o Sr. Osório, que impugnou
o projecto.

Terminada a discussão, o projecto foi np-
provado por maioria de votos.

Pussou-so então á votação dos outros pro-
jecibs, dc ns. ,VJ, (i(i, 08 <• õü, de 1!)l(i, oue fo-ram iipproyatlns, este ultimo com uma cmen-

O deputado S. Msscarennas
mantém seu proíesto ao

discurso do Dr. Miguel
Pereira

As expressões dó Dr. Miguel Pereira, 011.111-
do, 110 banquete ao Dr. Carlos Chagas, refe-
riu-se ao conceitos u protestos fe-iios da tri-
lniiin da Cumaru pelo Sr. elcputndo Sebastião
M.iScnrcnhíis, que discordava daqucllc medico
na classificação do Brasil como paiz de cujo
interior sairiam, em caso de guerra, legiões
dc. enfezados t- ilocnles, mereceram hoje da- |
quelle represeiilunle de Minas uma reposta da ,
tribuna parlamentar.

O orador, epie falou nn ordem do dia da Cn-
mura, sustenta maia uma vez que o interior |do Brasil c> habitado por população em sua I
maioria valida c sadia, tanto que a produeção '
e a exportação prosperam continuamente- ecresce a população.

Em seguida falou sobre a commissão Rocie- I
fcllcr, tendo oceasião de declarar ,í Câmara jque aquella corporação ^cientifica não é, como I
ai firma o Dr. Plácido Barbosa, enviada

.Isleiiüin .. motivo por que 1. sociedade 11 con-l
vocitm cspccliilinente cm honra >lo. Sr-i. Dr.
Affonso Camnrgii .• coronel l*ellppe Sebmldl,
n colebraçuo du uccordo soba- n qiicslfl.i dn.

lltilÓ, S. S. (.:, dnus go- ;, encarecendo os proventos que do í
I neeordo advirão mio vj pur.i os dons Estados,
! ai socindo» bcuomerltoH du socleilado, como '
! pnrn o pnls, que, agora, principalmente, pre-I cisn, deante diss;, tramciida luta curopín, de ¦
; mulln calma para assegurar o (tcscnvoivlmcn-1
I le de suas riquciiis, de que, nlIAs; o Co:itcs!n-|
| do .'• pródigo, conforme S. S. já leve occnslilot

verificar "do vlsu", acccraeculandn c»aa»
terras serem semelhante» A» du Republica Ar-
genlina. ciijo progresso econômico í digno de;
ser imitado. Depois du louvar a aceda despen. 

'.
dldn pelo Sr, presidente dn Itepublien c pelosSrs. Dr. Affonso Camargo e cohinc) l-'cllppi'
St-liinidi, o Sr. Dr. Miguel Cnlmnn termina
rcfcrliido-sc no progresso da pecuária 110 Pnra.
ná, iudustriii ini que reslilcm gnindc-i espe-
ranças <l<» nosco paiz e dc que uno se dc.scui..
u.-:iii esses chefe» de tintados.

0 discurso dn Sr. Dr. Miguel
hnslnulc nppluu.litln.

Seguiu-se' com ,1 palavra o Sr.
de Andrade, «im-. foz iiitercssiiiili
ção cubro <> coco Hnbussú.

No expediente, dentro a ninterin do impor-!
tnncla, constou u leitura duma curtii dn Sr. •
Leopoldo Pereira Teixeira, còmnuinicnndo a '•
inauguração n.. Pará do seniço agrícola om- •
bulante e nppcllnndo wn .1 sociedade paru
que lhe enderece profissionaes do gênero, in-
cumbido, como está, S. S, pelo goveriiiitlor
iluqiiellü Estado do alliclnl-os paru quo es3eim-
porlimlc departamento attcndn aos fins paru t
que foi crendo. O Sr. Pereira Teixeira com-1
nit-.nicou também que jú subiu A snncçno do go
(imo paraense o regulamento do traus]ioric e'
ciMincrcio do nlgotlãb,elaborado pelo Senudo.dc I
neeordo coni o «pie foi resolvido pela recente!
Conferência Algodoeira, c que será» breve!
inaugurados 110 fará: campos expcriraeutacs
pnra estudos o cultura do algodão c outros pro-',
duelos agrícolas; umn escola dc agricultura e [
umn conferência agrícola sobre o arroz, mi-
lho e algodão.

O Sr. Dr. Miguel Calmou tr.ma a palavra
para resultar c louvar n acção do governo
paraense nesse assumpto.

Ainda do expediente constaram o parecer fa-
voravel da commissão incumbida de relatar o
projecto dc fundação elo Banco de Credito
Rural, elos Srs. Olhou Lconardos Junior e
Manoel de Miranda Dosa c .1 leitura dn repre-
sentaçáo da Liga do Commercio contra o nu-
gmento du quota ouro nos impostos aduanei-
los, a qne a Sociedade Nacional dc Agricul-
turu não deu seu upplntiso.

Depois de outras discussões sobre matéria
(ie menor importância, 1: tendo os Srs. Dr.
Affonso Camargo e coronel Felippe Scliini.lt
agradecido 11 homenagem quo a sociedade lhes
acabara ele prestar, terminou, já tarde, a ses-
cão.

IITIW INFORMAR
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O projecto sobro
marinha mercante no

Senado
O Sr. Abdon quer a unif ioa-'

çio dos frales
Tein Mgunila vez neste nnno, reuniu-.»*liojiv a comralssíln de Industrio o commorcio

uo Senado, sob 11 presidência <h> 8r. AbdouUaptlsla o com n proscuçn ilu% Sn», isioyde Soma p Abdla» Noves, qm subslltuiuoS<'.
Domingos Vlueute,

A reunido i«.l convoendn pnrn o Sr. lilovda boukii dar n sen parecer sobra a propos'ciluua Câmara referente ii inuriiiba mercantenacional, s. Us, nllo apresentou o parecerinxendn nos seus pan-, um» exposição dn."ide;.,, que tein a respeit.» dc projecto, eu-.-iii-un.lii-ii m,i» o |Kiiiifi dí vislo .io direitomar limo, s. 1JS, descreveu a dlffereiiçacMstriui- entro a viação nnultlinn c do e-Iradas de ferro. Asslgnaiou quo ostn go-.n du-
lodo a liberdade o vaniugen», n.

mer •
coulus-

.1
 pu^io que11 onira lem lodo» ns embaraços, il. estrn-das de ferro ester-estndiiaeí, 

'mus 
os trens,

quando chegam e saem, nSn têm u »i.»it.inem dn Alfnndegn, nem da Snuilo e nem da
policia, no passo quo um navio, saindo de
porto nacional para nutro nacional, tem (o-das essas dlfflculdodes. Como, porem n.ssuas idín» o ns estudas que fe/. modificam
por complelo o projecto, julga coiivónleutc *commissiio aproveitar n pasHagem do» orça*niuuto.i c nddlcionar-lhr» n-j h-is necessária»no descnvolvJmenlo d.i no-.sa marinha
ennte, que, segundo ns rclaloilos quece.cstrt cm franca prosperidade.

S. U.v. tratou,,. ncgulr, do» fretes e du suaalta. desen volvendo alguma» considerações ,-<S. Ex. eslava nn propósito dc apresentar .»
seu parecer coucretlsandu o quu vimos i|.••-.p..-,-. 0 Sr. A lidou, porem, não concordou,S. l-.x. achi quo 11 uugmcuto d<w fretes) e»4'A'!i:.ph.vxiun«lo n» prnduci'orc.1. Si ...s lucros da»
companhias tòm «Ido lão grandes, os pi-odn-ctores lem snifriiin. ;;• juslninoute, nfflrnui-o, esse pnulo que deve mer.cer n aílcnç:"'..
dn commissiio. K, com o intuito dc proteger.-. produeção, opln pelo pedido de informações
ns compnnhins de navegação sobro o pr.vudos fretes. Aclin, afinal, o Sr. Eloy de Souza,
que o governo, subvc.iclorir.ndo essas com-
pnnhias, t.-m o direito dc cohtblr os abusos •
pode unificar os fretes, facilitando assim «1
desenvolvimento do oominòrcio.

ltesolveii-se, então, fossem pedidas Inc.-. iu-
formações, para que a coinmissno possa ds-
liberar sobre o assumpto,

*'

Desusado movimento no
porto

No espaço dfi uma hora en*traram o5(o vapores
O movimento de entradas cio

————— 1 ***** 

A embaixada á Argentina
apresentou-se hoje ao

presidente cia, Republica
O Sr. presidente dn lh publica recebeu

hoje em audienein especial os Srs. nimir.iii-
tes Pedro Erontii), coronel AehiMcs Pcdcrnci-
ras c comvnandantes Dodswcrth Martins e
Ilricio Gnillon, tine foririàra.ii n embaixada
do Brasil que assistiu á po-.se do novo prcii-;
dente dn Ilcpübllca ArgciiUua.

Esses delegados foram npicsenlnr-se ao Sr.
presidente da Hcpiiblica, pjr terem bnje che-,
gado pelo "Barroso" do desempenho duque.
1.1 missão.

paquetes 110
porto desta capital, das 1"> ús lü horas de
hoje foi realmente um fneto digno dc nota.
.No espaço daquclla hora apenas, entraram
nn (liiatiabarn o.s oito seguintes paquetes:"Oriiin", hollandez; "Leon Xül", hespanhol:"Oriana", italiano"; "Amoi", liollahdêa;.Desiia", inglez: "Pensylv.inin". americano;"Aruguay.i", inglez, ,. "Anmi", nacional.

< ***** '¦¦

Uma firma em dissolução
pelo suicídio de um sócio

Foi decretada hoje, em sentença do hü/da 1" Vara Civel, a dissolução da firma Car-valho Loureiro & C, estabelecida á rua Vis-conde de Inhnunin 11. "'(), r andar, eom ocommercio des niniuiicios tm caixas dc
phosphorós.

A dissolução foi requerida pelo sócio soü-
dario Oscar Pereira de Carvalho, por motivo
do fnllccimonto do sócio João Loureiro de
.Magalhães, qnc. sc suicidou.

Ü juiz nomeou liquiilante o requerente.
*wm%

—***

De brincadeira atirou-se ao mar
e morreu afogado

Antônio Martins dos Satitos. dc '!ü annos
de edade, viuvo, poveiro, portuguez, rciilden-
te á praia do Churitas, cm Jurujubn dc Ni-
clherny, quando alcoolisrido, ünva-lhc 1111 ve-
neta de tomar banho de mar.

E hoje, pela manliã, a tirou-se no salso tle-
mento c eil-o a lutar com as águas, pereceu-
do afogado.

A's 7 1|2, o pescador José Itibeiro Ciiitnn-
rães, passando próximo da pedra dn matriz
de S. Francisco, encontrou um corpo hoiun-
do o, recoiihcccndo-o, trair portou-o para 11
praia, levando o caso no eonhecimenlo d.i
família de Gaspar Gonçalves, dono do holcl

,,.. uii ,,.,¦; ¦ , , - - ¦;•• uo I Gaspar e parente do morio.
í a 1 nos an -'• ¦í febn>lt??™"™ 

™\^™™< ! Tendo seienein do facto, ccihpareecu no io-
mólà A«'i. IH ,™ :',-innrt,|,«..a titulo dc ea- j c„i 0 D,. nodolpliò Coimbra, delegado nu-mota, .Aftuííiin coninussuo executa como nin- ,.:i*„. ¦ i. p ¦»
gue.ni ignora, as determinações esta"tonta as í 

' 
,' ¦ ¦ 7 n r' 

an- e!tl ,nÇ,.mc( ico,' feil°
do philantliropico capitalista que Tc deu o I prío le*lsUt> Dr' I''"'rCUU ''' !''»l:t'!rc,!o-
nome. Ainda mais: não vem fazer saneamento '
de espécie alguma, mas apenas examinar o
que foi magistralmente estudado e executado
pelo Dr. Oswnldo Cruz c seus discípulos, hãosó no Rio de Janeiro como 110 Pará. Cila onome do.Dr. Gorgas, como chefe d.i nllíidid.i
cominissão, como cirurgião-mór do Exercito
americano e saneador do Panamá, dizendo queo mesmo está percorrendo o continente ame-ricano cm virtude das disposições do te
mento dp homem que legou sua'
humanidade.

Declarava i&to tudo á Câmara e f
tisfeilo.

estn-
riquezas

cara sa-

0 52° de caçadores em São
Paulo

Foram condemnados porque
aqgrediram parda civis

O juiz dn •*.* Vara (-rimin.il, Dr. Samp.no
Vianna, lavrou lioje tres ciinderiinnçõc» de
individuos que, infringindo os eiisposilivos do
Código Penai, reagiram a prisão, iiggri.-diuíio
os guarda:; civis que os prendiam cm flu-
grante.

Cm delles, José. Januário, promovia «Ics-ordens á rua No.-sa Senhorn de Copacabana,
ü guarda ròndaiitc, approxiiuaiido-se, deu-llu-,
voz de jirisão. Januário reagiu c esbordoou
o guarda. Preso c processado, condemnou-o
hoje áquelle juiz á pena de um anuo du pri-são celiulnr,

Outro, Wiildcmrir Clemente da Luz, esc»-
lava us paredes de um prédio dn rua M. II.,
quando o guarda civil de ronda, puxandp-o
por nm pé, fcl-o descer-.

Clcmcnto desceu c, cá eu; baLen, ferrou os
dentes no guarda. Fól processado « boje
coiideinnfido a seis mezes de prisão.

0 terceiro, Armando de Oliveira, no dia -'â1
dc junho desse anno, tendo recebido voz
dc prisão, á rua Beiijnmin Cinstant, do guar-
da rohduntc, sacou de uma nnvalhn e go!-
pco-.i o civil. Foi condemniidó o navalbista
á pena de dous annos de p-.-isão cellular.

1 ****** ii ....

O CAFÉ"
A llolsa de Nova York voltou a funecion»'-

em alta, lendo fechado liontuni com mais M
a 21 pontos c aberto hoje uindu com mnis S
a 0_ pontos; e, por isso, o nosso mercado da
café. firmou-se 11111 pouco mais com nego-
cios aos preços de Dflüü c OfcüO por arroba,
lia base do typo 7.

TeUeyi*aiiinias trocados entre o - COMMÜNICAOOS

ii* ,Sí« UL". Sa-

Si o commissario estivesse
de exercício teria sido

desacatado...
Pela 1" Vara Criminal foi processado João

Roberto Jaciiio, por haver, em 29 de maiodeste anno, desacatado o commissario Eduar-
do Francisco da Rocha, do 13" districto po-licia!.

Em sentença de hoje o juix Dr. Auto For-
tes absolveu o réo, sob o fundamento de quea nllnditla autoridade não estava naquelle
dia 110 exercício elo seu cargo, desnpparéccu-
do, por isso, o crime dc desacato.

» «»** ——____^

Desordeiro condemnado
Por sentença de hoje do juiz da 4" Vara

Criminal foi condemnado Antônio Pinto de
Moraes á pena de dous anno; de prisão cellu-
lar, por haver, no dia lõ de março deste anil o",
vibrado uma navalhada em João Soares ele
Andrade, no boulevard ele S, (.hristovâo, pro-ximo á avenida dó Mangue.

1 rn***» ¦—

Os Remorsos" ün Cau-
m

m 2- a barca «Sétima» não
funecionará

A Companhia Cantareira retirou hoje, dn
carreira desta capital a .Nictheroy e vice-versa,
n barca "Sétima", que só voltará a trafegar 110'
dia 27 dn corrente.

Ií' que a 2(i passa o 1" annivcrsario do nau-
fragio occorricla no can.il é* ilocanguC
Grande,

secretario da «Justiça paulistae o Sr. ministro da Guerra
O Sr. Dr. Eioy Chaves, secretario de Jusli-

ça e Segurança Publica do Estado de S. Pau-
lo, transmitiu! hoje ao Sr. general Caetano de
Faria o telegramma seguinte:

. "Tive hoje o grande prazer e honra dc vi-
silar o Õ2" batalhão que, de passagem para
Matto Grosso, ficou alojado no quartel do 1"
batalhão da Força Publica do Estado, Os sol-
dados paulistas receberam com o maior nffc-
cto seus irmãos de armas. Tive a melhor im-
pressão do 52", desde sua brilhante officiaii-
dade até aos seus garbosos soldados. Acceitc
V. Ex. as minhas felicitações e respeitosos
cumprimentos. "

O Sr. general Caetano de Faria respondeu
áquelle secretario do governo paulista, nos
seguintes termos:"Li com muita satl ifaçãò o telegramma que
V. Ex. teve .1 gentileza de ouviniwiíe dando
as suas impressões sobre, n visita que feri no
52c-'batalhão dc caçadores, fidalgnmcnte aloja-
do c alimentado pelo 1" batalhão dn Força Pu-
blica do grande e futuroso listado de S. Pau-
lo. De coração agradeço muito pciiliorado 1111
pessoa dc V. E?:. as nttençõos dispensadas u
essa unidade do Exercito pelos seus camaradas
elo 1" batalhão paulista. "

O DIA MONETARÍ6
O mercado cambial manteve no correr dn

dia as taxas de 12 1|8 c 12 5|32 d., para fechar
ú mínima dc 12 1]8 d, Os negocio:; elo dia ca-
recerom dc importância. Os esterlinos foram
vendidos a 20:'4l)u e as letras com menor re-
bate, 011 com õ 1|2 e. ti °|0, devido á approxi-
inação do recebimento dns juro.-., ü niovimeu-
to dn bolsa foi bem desenvolvido, tendo sido
negociadas todai as apólices da União, cm
alta, e as ger.ies, antigas, alcançaram 825$; as

Si V. Ex. for visitiir os depósitos de venila
d:> moveis

BED-STAK
terá oceasião do verificar como são graciosim
e práticos 05 seus cstylos, como é perfeito •
seu acabamento e como não boas as coiidlçSe»
d«^ pajçameiito e preço.
GONÇALVES DIAS, 71 URUGUAYANA, 8>

O movei barato resulta-
lhe sempre mais cara

Adquira artigo bom c solido e
evitará muitas contrariedades

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

OUVIDOR, 93.95

(lottas Virtuosas de|||?
Curam bemorihoides, males do uteio,
ovarios, urinas e a própria cystite,

E BOM SEMPRE

de 1912, dc 815$ .1 818?, o as di li) 15, de Sul.;'
policc3 muni-n 813'?. O.s negócios para ns

cipaes foram feitos: as de 1'JOfi. ao por!
a 192$50ü, e as de 191-1, ao portador, a
e 18SÇÓÜÜ. Entre os papeis de especu
houve negócios apenas para avçôes das

«.ílç São Jeronvino, a 2C'Í5Ç".-

Ver a exposição dos bello»
moveis Le Nlobüier á RUA
CHJLE li. 31, tapetes e estei
ras impermeáveis, preçosúnicos e condições facili-
mas de pagamento.

9, Largo da Carioca, 9
(Junto ao pbrlüo da.-.Ordciri)

Minas I,. Moveis u prestnçôo». Ciipns para mobília,
Uu.«nuu.01cíii!os dco,!)..' e 0,7o, iuetrp_3íõoo

18Sí
ição

9 peças
e líeniü.

MUT 1 LÁDA
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SEGUNDO CLICHÊ'I
A E. F. de Santa

Catharina
' O Tribunal dt' Contai, cm sua sessüo ile boje,
liCKiiu kiiMii nn termo ile iicourdo, prurniiiiii-
tio o pneu para Inldo i< riiiiclusAo dns tilirn*
rdi.tivus ao eoulruto tia l»*trnil» du Ferro dc
Viinln Colhiuinn.

O. fuiuIiiuKiitos da recusa foram o semiln-
Itst

1.» Pm* se tratar dc alteração ria sltiinçilo do
•unliiitu dc 2(1 dc dezembro do 1011, «iuo ten.
•o sido rcKlxtud» sob protesto, nAo obteve
•pnrovnçi.0 tio Congresso Nacional; ü", porque
».- iiui.ii! um dispositivo du lei quo tem como
fuiiditmrnlii a rcdiicçílo «le encnrijos paro o
Thesouro, hypotbesu não vcrlflcndn.

¦ . ¦ mim ¦

«Pelo ar, pela patria]Como ma lompoda...
e para a gloria»

Com vista aos que que-
rem ir para a Europa

O Sr. ministro .1.. Interior enviou uma çlr
cular aos governadores dos. listados o no che-
f.. de polida dista capital, Irnnsinltllnilo co-
ida do aviso expedido pelo governo da Itiiii-
ia, relntlvnmcnto As Indicações quo «levem
conter a* llslas dos passageiros nuo partirem
liara aquelle na In. por via marítima, c copia
«Ia resolução uo governo du Itollu, rcgiilanien.

, landa » transito dc Italianos e estrangeiro:
pelas froulelras «1» mesmo paiz .

ir— ¦

Santos Dumont está no Rio
Chegou pelo "Araguayo" o engenheiro Al-

lierlo Soutos Dumont, presidente honorário
«Io Ac. C. II.

. «Ifc ~"

Que bofetada!
' feio policio foi preso o estivador Adolphi-
no Vieira dos Santos, quo tamanha bofetada
deu no turco Miguel Anonr, nu rua Marechal
rioriiino, que o mandou, v.-ni fala, par» a
Assistência l

. i mm& .

A influencia pedagógica na
formação dos povos

Perante uma numerosa assistência realisou
h«ic ú tardo, no I.yceu dc Artes e Üffldos, o
suii nnnuncinda conferencio, o pedagogo pe-
mano l)r. Alc.x Pcrry, ora nosso hospede. A
apresentação do confcrciidsta foi feita num
ligeiro discurso polo Sr. llaphuel Pinheiro.
Um seguida o I)r. Pcrry usou da palavra, pro-
diluindo uma intcrcssiintissimu conferência,
cujo resumo, infelizmente, não nos o possível
publicar pela angustia da falta tle espaço.

¦ as—

As experiências da turfa
nacional

A commissão do Club de Engenharia, pre-
sidid.i pelo almirante José Carlos de Curva-
lho, e incumbida do estudo c experiências da
turfa nacional, anunciara para esta tarde a

trova 
final deste combustível, nos tornos da

-iuu .Americana dc Asphalto.
Por se ter quebrado o rodete do eixo ele

tiansmissão da inat-hiiin principal, quando a
inesníu ftincclonovn, antes da experiência of-
íicii.l, ficou transferida n prova parti terça-
feira próxima ou outro dia, confe re elelibe-
rur o Sr. presidente da Republica, que assis-
tira ú mesma.

Uma festa ua escola
Pedro Varela

Na Escola Pedro Varela rcallsou-se hoje
Interessante festa cm bomenagem o esse

(diioador 
nniguiiyo, estando presentes os Drs.

Iriismo Ciilloi-dii, ministro daquelle paiz;
jUnmio Peixoto, Ciccrò Fada, Pedro Cam-
pos, capitão Alfredo Curdoio Machado, o iu-
spector Dr. Velho du Silva. Depois do ean-
lado pelos Oltininos o hyiiino do Uruguay,
liouva a .inauguriição do retrato de Varela,
ifferecldò ú escola pelo governo do paiz vi-
Unho, fazendo D. Dorv.ilina Kobl uma ullo-
ttiçiio de homenagem á memória daquelle
educador.

Seguiu-se o execução cio priigrauiraa, quo
tonstnvu de cançonetas, monólogos, coiu»;-
dias, etc, encei-raudo-se essa parte com o
hymno nacional brasileiro. Serviu-so depois
uma laça de. "chailipilgúe", tiocando-se saii-
dações entre os Drs. Afranio e Callorda.

. ¦»—»» ¦ '

Uma praça do Exercito
cae cançada na formatura

de hoje
Quando hoje á tarde passava pela Avenida

O 7" batalhão de infantaria, n praça Manoel
Kosa, exhuusta, catu, sendo couduzida á de-
logacia do Io districto, onde, tirados o fui'-
damento c equipamento, descansou, retiran-
do-se depois para o seu quartel.

¦ *W» ii

Foi inaugurada a escola
Visconde de Mauá

¦ Está inaugurado a Escola Profissional Vis-
conde de Mailá. Ao acio assistiram os Drs.
Afranio Peixoto c Costa Leite, além de di-

versos fuuccionarios da Directoria da In-
strueção. Já lioje u escola funecionou regu-
kirmente, hnvendo comparecido 174 aluinnos

ííos 202 malriculados. A impressão deixada
pela organisução do estabelecimento foi a
melhor possível. Serviu-se, depois, um ai-
moço na residência do Dr. Orlando Lopes, di-
ícetór, e aos alumnos uni churrasco. Findo o
reposto, quando já de regresso para o esta-
ção, o Sr. Juvenal Pacheco, do "Jornal do
Commercio", sofírcü uma queda, conlundin-
tlo-se bastante.
- ¦ ¦ ***** .

O Sr. presidente da Repu-
blica em vista ú nossa

defesa aérea e submarina

O "breve." aos primeiro.", alumnos da
Escola etc Aviação da Marinha

A Escola dé Aviação dn Marinha, dirigida
pelo capitou dc corvola Protogcucs (iiilmu»
rães, recebeu hoje u visita d« Sr, presidente
«Ia liepublica o dns duas mais alias niilorliln-
des du Mirinhii, os Srs, almirantes Alcv.n.lrl-
nu c (inrulur, c, Boicuinísuiuln esso nconleel.
incuto, ailopiou o Iciiima "Polo nr. pela l'n»
iria c para n gloria"; e conferiu o "lirevofnos
Ires nfflclnos quo conslllucnt u primeira lur-
um «le aviadores formados pela referida cs-
cola.

A visita a escola, quo funedona no Ilha das
Enxadas, estava marcada porn As !> horas, mas
desde lis N era visto o hydrn.neroplnno "C !i",
pilotado pelo loiienlo Schort, quc evoluía pelo
illlorol, ato As proxlmiclntlcs do pnlncio cio
Cattete, par.i dar nvlso dn partido do Sr. pre
ii.lente da Republica.

U chefe da Noção ás !) horas tomou o hiato'Tenente Dosas", uo nies do Arsenal dc Mn-
rinha, i.cumpauhiido do coronel Tasso Frn-
roso, coinmaiidnnto Thiers Fleming, capitão
Carlos Firas, almirantes Alexandrino 0 Gnr-
nlcr, com os officiacs d» seu caindo.liialor.

Nu palco do Arsenal o IJntalhão Naval pies.
tou ns continências devidas.

O "Tenente Hosas" demandou n ilha das
Furtadas acompanhado pelo "C. .'I" c .>¦. vi-
sitantes no chegarem á Ilha foram recebidos
pelo capitão dc mar e guerra Horacln Coelho
Lopes, director dn Escola dc Defesa Siihuiari-
na;, capitão tle fragata Masoarenhas, director
da 'Escola dc (iriiniotcs; capitão dc corveta
Protogcucs (iiiiiiiiirães, director da Fscoln de
Aviação; comuiandanto Muller dos Heis, dire-
clor do I.li.yd, o por grande numero de offi-
ciaes dos mesmos estabelecimentos.

A niiirujii de guerra c os reservistas do
I.loyd, estes já fardados dc ganga c armados
dc fuzis, prestaram as honras militares.

Logo no desembarcar nn ilha das Knxadas o
Sr. presldciitc du liepublica e a sua comitiva
assistiram no desfilar do pessoal do Moyd,
sob o comutando do Io tenente (Iniça e, cm
seguida, dii-igiram-se para o "hangar", onde
descansavam os hydro-aeroplanos *'(!. l".c"C. 2", (pie foram minuciosamente examina-
dos.

Os dous apparclhos estavam artisticamente
decorados, com flores naturaes e promplos
pura fuiicclonamcjito.

O Icncnte Schort, quc n esse tempo tinha
deixado o "C. II" subiu !\ "nncellc" do *'('. 1"
c o fez trabalhar, na carreira, mostrando como
funcclonnvnm as helices e os diversos lemes
horisontaes c vcrlieaes do avião.

O Sr. Dr. Wencesláo ür.z mostrava-se vi-
vamenlc interessado por tudo quanto obscr-
vava c constantemente ouvia explicações do
Sr. ministro da Marinha sobre a constituição
da nova escola, custo dos apparclhos, conser-
vação, etc.

Depois, o chefe da Nação procedeu !i entre-
ga do "brevet" nos tenentes Schort, Haiti
iiandelra c Viclor de Carvalho c o cada um
delles apertou a mão, tendo palavras de feli-
citações.

Também o Sc. almirante Alexandrino fa
zendo, ao Sr. presidenlc da liepublica, a apre-
sentação dos primeiros aviadores do Marinha,
pronunciou breves palavras dc incitamento e
de saudação aos seus jovens subordinados.

Tcrmi.ilida a cerimonia os tenentes Bondei-
rn c Viclor partiram a pilotar .. "C. 3". que
estava ferrado ii distancia, o nellc executaram
um voo dc fantasia, deixando cair uni hon-
quet de flores naturaes quando numa linda
rccla passaram sobre o grupo em quo se acha-
vnin os visitantes.

Passou depois o chefe dn Vação a visitar o
edifico da Escola de Defesa Submarina, ele-
nior.indo.se nus sidas "Almirante Gomes Fcr-
raz", ''('ommandnnte Santos Porto", "Al.ni-
riinle Ilaptista das Neves" c "Coininandantc
Carlos Accioly", nas quaes funecionam res-
pectivamente ns escolas dc artilharia, de ti-
limoeiros, dc minas o de torpedos, ouviu-
do explicações sobre o funccionnmento dos
apparclhos e machinas helliis existentes, que
eram ministradas pelos respectivos Instriicto-
res, Os enpilães-teiienles Soares Piiura, Sega-
das Viaiina, Tácito de Carvalho c Milaiiez.

Em seguida dirigiram-se todos os presentes
para o cács du ilha, onde estavam preparados
á distancia um alvo movei parti torpedo c
uma mina submarina para ser disparada cie-
cl ricamente.

E foi o Sr. Dr. Wencesláo Braz quem, fa-
zendo pressão sobro um pequeno apparclho,"fechou u chave dc fogo", fazendo explodir
n mina, num estrondo seguido duma linda co-
lunina d'ngi.0.

Seguiu-se o lançamento dc nm torpedo, foi-
to pelos aluirmos tia respectiva esoola o sob
a dirccção do capilão-lenente Rosa llibciró.

O torpedo, uo cair do tubo, descreveu a tra-
jcctorla calculada c mostrou quc, si estivesse
carregado, explodiria ao attingir o alvo, que
estava collocado numa distancia de mil me-
tros.

Eram 11 horas quando o Sr. presidente e
a sua comitiva, depois dc cumprimentar os
instriictorcs c dc assistir o desfilar, cm con-
tinencia, dos alumnos das Escolas de (irume-
tes e de Defesa Submarina, sob o mando do
1" tenente Velho Sobrinho, tomaram o hiato"Tenente Rosas" demandando, tle regresso, o
Arsenal de Marinha.

Ainda dessa vez o tenente Schort, pilotan-
do o "C. 3", comboiou o liiato, evoluindo cm
diversos sentidos e voltando depois a ferrar
cm fronte ao '•hangar" da ilha das Enxa-
das.

Tanto o Sr. presidente da Republica como
as autoridades c officiacs que acompanharam
S. Ex. tiveram por diffcrcnles vozes pala-
vras ele louvor á organisação dos estabeleci-
mentos de ensino dn Marinha.

Morre wwi velho operário
soSb o olihsr da oinica amiga

-»- ' ¦_»»
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0 MERCADO DB G&RNB VERDE

ü velho Sa, como morreu. No seu canto, a arara, a única amiga

Era um excêntrico. Velho, muito velho, foi
nos poucos ,ii rediimio qunesquer relações, fu-
gintio mesmo no convívio de seus companhei-
ros, pois tiiibalbarii como carpinteiro, seu of-
fido, na firma Borges éc Irmãos.

Qunsl se fórmn em seu rodo:" uma lenda.
Do raro cm raro duvn bons .lias a umn vlsl»
lilui, D. Maria Bciuviiiila, tinica pessoa a quem
tal sc pcrmlltln. Dus longos ar.nos do trnbn-
lho, suas ceononiiaS feitas, comprou uma casa
á rua Monte Alegre n. 3113, em Saula Thcro-
zn, casa dc dous pavimentes. Econômico, oc-
cupava o térreo, alugando o sobrado. E dahl
tirava os seus proventos.

Sem pnrentes, sem nffcctos, gostando pouco
do fidas, como excentricidade, dedicou forlo
amisade a umn unira.

—Esta no menos só fnln o que quero c pott-
co, disse clle um dia a 1). Maria.

Era assim qne vivia Antônio José de Sá,
viuvo, porliiguoz, com mais de 70 annos.

A' arara, r.ua unlca amiga c- companheira,
ensinou n falar, E só dizia cila:

—Sá, meu querido!
Adoeceu o Sá. Não procurou medico. Com

a moléstia, veiu-lbo a mania dc perseguição
amorosa, Não havia mulher, moça ou velha

que o olhasse, qne o Sá i.".> respondesse qual-
quer cousa, i.borreridi., indignado,

Confessou um «lia quo uma velhinha quc cm
frente á sua porta" sempre passava, tentara
até peneirar á força cm sua casa. li moslroU,
convencido, um buraco que os garotos fize-
iam uri parede..,

O Sá morreu hoje, só, como Unho vivido lon-
gos annos, sob o olho curioso c redondo dn
arara trepado no seu poielro, a gritar;—Sá, meu querido!Ei;conlrarm-n'<> assim pelo amanhecer, dc
I.ruços, ei.nlruhido ainda peln syucope. Pcn-
snrnm até qne linha sido assassinado o ve-
lho Sá!

Foi lá n policia. Foram lá o medico, o pbo-
tographo.

O Sá tinha morrido naturalmente, como unia
lâmpada quu sc npngn, esgotada. Tinha vivido
ta iuo...

O cadáver, foi para o necrotério. A arara,
meio desconfiada, com o olho ainda mais curió,
so e redondo, olhou cm volla, já sem dizer:

—Sá, meu querido!
D. Maria Bonivinda ficou com cila, unlco

lembrança do visinho que ús vezes lhe dava
os hmis dias...

No eotrcposlo «Io H, Mago
—-wi i-i — i I. I -...—Il III f

O trem chegou a bom,
Vendido!' 4r.ll l|l 3,í r., 07 p,, 10 e. t

28 v.
Os preços foram os seguintes! ii7c«, de 87011

a i-NUil; porcos, dc P.".un a lo-UU; er.rnein.H,
a ilf. c vitcllot., dc .'.''lii.il o .-jüiiu.,

No matadouro d* IVnlu»

Abatidos lu.Jci 17 rc.es, ,|
l.un.c. ci.i.gvlndi»

Caldeiro »•"; Fllhbn nhoterom 413 reses, sendo
quc unia foi rejeita.lu em Saula Criu. o mula
u d.-.ii..a.ia oo consumo dcsla capital, sendo
que os rcslonles sàn para exportação.
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Recebemos do nosso correspondente em Rio
Brandi, Acre, o seguinte radiotelegramma, da-
tado dc 1!) do corrente:"O commandante da policia, para agradar
A política do intendente, preparou uma ;ig-
gressão á minha pessoa, O alteres Assis Tci-
xeira, não concordando com o attentudo, foi
preso, achando-sc ainda incominuiiiciivcl.

A redaeção da "A Nota" está ameaçada de
«mpastelamcnto.

Os ameaçados pedem urgentes providencias
«o governo".

(><>0-0-0-0-€KH><H>-0-0--0-<

A afogada foi reconhecida
O cadáver encontrado hontem boiando na

praia ele Juriijubit já foi reconhecido como
sendo de Cnrlota Julia fíodinho, de 21 annos,
solteira, residente em Nictheroy,

¦ méé i,

Sobre o empréstimo
da munictpaUâaãe

paulista
S. PAULO, 24 (A. A.) — O "Estado dc

S. Paulo", cm sua edição da noite, de hon-
tem, trata do recente empréstimo feito pela
municipalidade desta capil.il c acha quc o
governo do Estado devia fazer uniu operação
semelhante, embora de mttitri maior vulto.
Si o Estado rcalistissc tutnbcin a consolida-
ção do passivo da sua divida fluetünnté, ga-
nharia alguns milhares dc contos animal-
Jiicnle e restituiria á praça o quc. tem n-iii-s-
sidade para o movimento commercial, ces-
sando a concorrência que o governo faz aos
particulares que precisam de dinheiro parao custeio du lavoura, para a nctividíide com-
inerciol ou para a produeção industrial.

Faz ainda outras considerações c diz que o
passivo fiuctuiinte do Estudo resulta do ex-
cesso de despesa sobre a receita. E* uma so-
breenrga que se vem transmittiiido de anno
para anno c a conseqüência do regimen ele"deficits", cm que seaiuro tem vivido a od-
ministrarão.

ironsforiuOdo em S
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Os negociantes d'uma parte do Mercado Novo, que fica de face para as docas
vlòriàno Peixoto, ficaram alarmados com a innovação de um serviço ele asscio (.)
levado a e/feito por empregados da Limpesa Publica, listando, mo que nos m-
formaram, em concerta a ponte dc embarque do lixo do mercado, essesJuuccio-
vários acharam mui ingenuamente áiie podiam fazer um entreposto da Sapucaia

o serviço
extincçãojie mcendios ?

Uma ndéii qus meirecs ser
estuifaeSa

O serviço de cxllncção dc incêndios no llio
de .Inneiro vem, desde muilo tempo, pren-deudo a atlciiçáo dtiqucllcs que açor..pai.liai..
o desenvolvimento material da nossa cidade
e que sabem que um serviço de bombeiros
não dependo apenas das excellentes quillda-den «I» pessoal respectivo, nem dos inotloi-
nos aperfeiçoamentos do material ndoptodn.

O nosso Corjio dc Hoinhciros, corporoçõo
quc ha sempre mantido o seu justo renome,
lem dc algum modo procurado resolver o
problema das distancias, creando estações cm
alguns ponlos afastados do centro da cidade.
Todavia, essas estações aluda estão longo dc
satisfazer as necessidades imperiosas do ser-
viço dc exlll.cçã-j, porque do local onde as
mesmos sc acham locnllsodas ao ponto mais
distante dos bairros a que .servem, incdclam
alguns kilometros quc o material só consegue
vencer cm quinze ou vinte minutos, tempo
que pela marcha do fogo é mais do qucbaslantc para n destruição do prédio in-
ccncllndo.

Necessário se torna, pois, a creação tlc no-
vos postos que. embora dotados de um só
carro o reduzido numero dc praças, possamacudir cm poucos .segundos ao local do sinis-
Iro c dchclliir o incêndio no seu inicio, ou
attcnuar-lhe os cffcllos até a chegada do
grosso do material.

Um dos bairros que mais carecem deste me-
lliornmchto é, sem duvida, o de Copacabana,
que edifiendo nos seus extremos (Leme e Ipa-
iicnia), c já hoje uma verdadeira cidade com
todas as suas artérias cobertas dc casaria,

Copacabana está, porém, á merco" da rnuíor
menor presteza com qne seja chamada, n.i

hora do sinistro, a estação de Iltimuytá. Uin
posto de;.soecorrp em pleno bairro dc Copa-
cubana viria, pois, diminuir grandemente os
inconvenientes da distancia a que se acha aestação regional tle Botafogo, e viria, portan-to, diminuir os riscos dc um sinistro, sem-
pre epie este ..ocorresse cm qualquer das iu-numeras habitações do lindo bairro atlântico;

O nosso Corpo de Bombeiros cogita «le re-solvcr esse importante problema, havendo o
tenente Affonso Romano apresentado ao co-ronel Almada uni plano para a installação,
i.aquelle como em outros bairros, de mu pos-Io, sem despesa alguma para os cofres publi-cos. Serão para isso aproveitados os postos
polieiíios existentes c os prédios escolares quea isso se prestem.

Executado esse plano, ficarão dotados com
o importante melhoramento os bairros de San-ta Thcresa, Tijuca. Fabrica das Chitas, Cos-cadiirn, Ramos ei Deodoro.

O J—.opes
li' i|ii.M.i da.. i.i.i.iu.. mm* mnlilu nai Utaiu, t. c..(li«.«.iiiniuiei vaiijngoii*."»pulillco,
(a>i uiiitiif, MU. Ulivi.lor IM — niiii.>« (li.vj.iiir

INI: ili.ila...!>., "'.i; Piiinclro do Jln.ço, fiil; L, lí»tiiuin<iq
Bi, 8Ü; Ooiiorol Cornara, 303, — S. Pautei rua ij.i.n?,
.lu Nmcmlnu, ,W,

Dr. CíiGta;;o ila Silva
UrVlclesiias do pulmio. i\. uruguayana

Das 3 ás 4.
33

nos próprios terrenos das docas referidas. Foi. assim, que se espantaram, com

justiça es locatários do mercado, vendo desde manhã as carrocnilias que opa-
nhaiti o lixo despejarem-no ali, as suas vis/as e bem perto de suas narinas,
ja-endoem breve uma Sapucaia em miniatura. Esse serviço durou da meutru-
gada as il' 1J2 horas, quando começou o lixo a ser retirado para os carroçoes
da Limpesa Publica, como mostra a nossa gravura. O fétido desprendido pelos

peixes estragados, verduras c mais detrictos, jd era ntsiipporíavel!

P:0U 
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¦9ú Continuação .'.o sue- Of ¦
co3so aircbnfailòr

KO
CABARET RESTAURANTno

CLIIB TENENTES DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179

Das 9 horas ás 4 ela manhã
0 mais (."Icgiuilo poi; oxcçllcti.-lit desta capital,
m.do túiuoiilo se cxliilicin o-, melhorei artistas do
valor incontestável, sul. a direeção do inimitável

Ciibníctior

ANDRÉ' DUMANOIR
Êxito sem precedente do notável tiüettó
lyrico MONTMÍ.E.GRÍÍ - PEPE
VÜRA.LY8
Arlctto Ocriny...
Electra .. 
Itusil.i Roílriguez.
A paclii licite
Flor dc Cuba
La C.iucondii ,
LA SII.IANA

iNoliivel dansari.ia clássica
Lluuitcuse à tlii-tion
(lunlonl rliilcha
Caiilura iíioxidiiia
Esiroilit mundial
.'.ai.t.in. !ics|Í!iiil.ola
Cáriliirã italo-.irgé.ilina
Cançouòlistii inlcrnncioi.nl

- Orchestra ele primeira ordem — |
I — VARIaDÒ corpo de bailes—
t 

IIII III I ——-->.
»«>^-

PELA SAÚDE DO POVO
0 Laboratório Municipal do Analysci se.npro tem

julgado liuns para o consumo o< produclos LHAL SAN-
TOS : conservas, biscoitos, cliocoliilcs c scmo.ilia pliui-
pliiitadii.

Crundcs fabricas -. llio Grande do Sul e llio de Ja-
oeiru.

» "—' 
ai IWjrO .. Petróleo quc garaule a liygicno com-
«lt*IVIa.n 

pieui da cabeça, produz cabellos tortos c
sadusui. Vi,|,y -jj.jurj. .Nas ('crlüiutiriits e á rua Liu

J guaíaiin n. nu.

Jiospede ingrato
Desappareceu com dous

contos da madrinha
Leopoklinn Maria ela Conceição, preta mi-

na, com ÍKi annos, residente ú rua de São
Carlos 11. 10,"i, apezar de sua avançada eeLi-
de, trabalha fabricando c vendou.Io doces.
A' custa dc trabalho honesto, independente de
um pecúlio ile. dous contos em dinheiro, a
velha Lcopoldina possue unia casa em que
resido.

lia cousa de quinze dias um afilhado seu,
de nome Ambrosio Joaquim, procurou-.., pe»
dindo-lhe por misericórdia uma hospedagem.
Longe estava do pensamento dc Leópoldl-
na ser o seu afilhado um ladrão.

Montem, quando cila regressou com o sei
tabuleiro já vasio, e procurou juntar os lu-
crus ás suas economias, já não mais as cn-
centrou no respectivo esconderijo. 0 afilha-
do Ambrosio lambem tinha clcsapparceido
para logar Ignorado,

Lcopoldina procurou a policia do 9o (lis-
trioto, queixando-se do furto que soffrera,
contando a sua história.

¦»¦-¦ ¦¦ '¦ ~--—-+—mS&9tlM 0 .n.i—¦¦ —¦ i-ii. ¦ —¦

Dor de cabeça

Prisão de ventre

Gotta e RJjeumatismo
•m#ricin AixitAMadra Cemilu

A' veiiibi em tudas as Urogiiiius

m
_JÍ__.í_;'-_-..íJ

liimpatior c polidoi* univcrsnl

-«,«*-•-•——

Com o 52* de caçadores
um menor

Hontem, na oceasião do embarque do 52"
batalhão da caçadores, intromelleu-so enlrc
as praças desse batalhão o menor Olmar Mcr-
cadante, lomiindu passagem no mesmo trem
juntaiiie.ile com as forças.

Hoje, sua mãe, Julia Mercadanlo, dirigiu
uma petição ao Sr. ministro da (iuorra dando
.-ciência da fuga dc seu filho, allegandn (|uc
()1...;..¦ seguira com o fito dc sc alistar como
voluntário a conselho da praça HI) e como
não tenha elle a edade d.i lei o nem tão pau-
co o consentimento dc seus progc.iitqrcs pe
dia as providencias que u caso exigia, *•¦

Uma missão humanitária
A chegada amanhã da

commissão Rockefeller
Amanhã, pelo "Vasari", chegará a esta ca-

pilai a comniissão scientificii dn Emulação
llocltcfellcí-, composta dc uni grupo tlc seleii-
tislas norte-americanos tlc reputação mundial,
sol) a chetia du cirurgião-mói- do Iixcrcito dos
Estados Unidos, general William (lorgas. Essa
comniissão, como já tivemos oceasião dc di-
zer, não vem cm caracter official, não repre-
sculii o seu governo: c enviada, cm caracter
particulat", subsidiada pela Emulação lU.clte-
1'cller, com o fim dc estudar a distribuição da
febre' amarcüa nos pr.izcs da America do Sul
c facilitar-lhes a necessária assistência finan-
coiru, desenvolvendo assim uma campanha si-
multa.íea c intensiva contra a moléstia ua obra
dc saneamento- mundial.

A commissão conta com a cooperação tio pes-
soai dc Sondo Publica dos paizes affcctndos c
pretende levar avante os trabalhos iniciados
pelo Dc Oswaldo Cruz, quc tão brilhantes ro-
soltados deram não só no Hio de Janeiro como
cm outros pontos do lirasil,

O general WiUiani (lorgas, presidente da
commissão, nuloddado incontestável na mn-
teria, assim se expressou sobre a lula contra
a febre nmai-clla na America;

"Com o emprego de medidas sanitárias ba-
soadas nn cpidemiologla da enfermidade e tia
historia do mosquito, a febre nmai-cllu des-
appai-occu ele Havana, Panamá, Ver» Crus? o
Hio de Janeiro, que hoje são lo;;a-.-cs dus mais
Siilubrcs o agradáveis á vida,

A febre, tiinitrclla está bojo drcumscripta a
dous ou Ires centros endêmicos nu America
do Sul (>s quites podem livrar-se desse fia-
fólio'. K si esses centros endêmicos chegassem
a libertar-se da riiõleslla, ilòsiippareccrlam os
casos esporádicos que se apresentam cm seus
arredores e cm breve deixaríamos tle ver o
homem soffrcndo dc febre umarella c acabaria
o mosquito stegomya. Quando isso acontecer,
deixará dc existir o germèn da febro amai-cl-
la, quc não voltará a ser citado na historia do
homem,

A Pan-America teria acabado, então, com
uma enfermidade quc c americana c seria, na
historia do mundo, o primeiro caso, esse, de
fazer clcsapparçcei' uma moléstia infecciosa.

A cxlirpação ela febre amarclla produziria
uma grande economia de vidas c bens e seria
uin passo im portan te no progresso da scien-
cia, o desenvolvimento da cultura c o fomento
do corilniercio o da cooperação e auxilio mu-
Iuo, mio já da America, mas do mundo in-
teiro."

. m»mmm . i . ..in i . i iu. lí. -¦

PÉiiDEÚ-SB domingo, i\ poite, un avenida
Piio Branco, uma "clutelainc" do sçda com
uma medalha de N. S, da Conceiçãq, dedica-
toda c data 19—fi—-1)11 j gratifiun-so a quem
a entregar á rua Ürugiiayano n, 62, sobrado.

. Êf&m 

Em poucas linhas
Empregado antigo da fabrica de urtefueto'.-

de zinco, á rua Sele de Setembro n. 211, Jo:*:!.
Duarte, portuguoz, captara a confiança di
sou-, patrões. Ultimamente começaram a .'los-
nppnrcccr plijcctos vários, icm que sotibus-
som como. Desconfiaram afinal do l)|ir:.'.e.
Usando de um truc, us donos da caso, per
meio de despertadores, ccinsegiilroni prender
hoje, pela mu..ha, o empregado Diturlc,
quando furlava ohjcctos, Entregue á policia
do J" dislricto, foi fi.rli.ado, iüivendii (liligcn-
cias para descoberta cip uai _4*»SUu.Íllo PUIU-
pliec,

Angola de Gouvêa Nobre
(Anglnlia)

Dr. Manoel Casado dWl.uoi.ia .Vo.
bre, lluy. Olga c Maria liulli do (;uu.
vct-ii Nobre e a viuva do Dr. Manoel
Carlos do (ionvòa, seus filhos, genros,noras netos e bisnetos, convidam tn.
dos quc pro.Tai-i.iu sua esposo, mãe, íi.

Ilia, Irmã, cunhada, lia a consonguinea, paranssistlr ti missa commcmoratlva do sétimo dia
cio seu doloroso e cruel passamento, cuja s»~
rú celebrada amanhã, 25 do fluente, ás 9 ho
ras, nn egreja de S. Francisco de Paula.

lí?Í!-_€lClO>&
Coroas, corações, cruzes, bouqucls, gubticm cellulolde, mlssangiis e hiscttits. Flores ar.

tilicacs. Hoin o barato. Roa Seio de So_r_br»
n. 11 — A' flONIXA.

foi allüo oiii Ia. liaíi
do [enifG no.. F. ÍSDlral Ho

Foi boje allcr.-.do o horário geral da linh.ido centro ela Central do lirasil, entre Saburáo Piroporo, c nos ramaes da Saula Barbara,Bello Horizonte c Montes Claros.
A alteração foi n seguinte;
Na linha do centro — Passageiros — S 7—Parte tle General Carneiro ás 10,3(1 e chegaráa Pirapora ás :!_,14; S 8— Parte de Pirapo-c chegara a General

ipO'
Carneirorn as 4,14

ás 16,17,
Mixlós—M 1*1 — Parte dc Sabará ás 10,15e chegara a Sete Lagoas ás "2,1; M 15 —Par-

te dç _Setc Lagoas ás li e chegará a Curvelloas 11,.; M 1/—Partirá de Curvello ás 8,50 cchegara a Pirapora ás 18,15; M 18 — Partirádc Pirapora ás d,-IO e chegará u Curvello as1/.J0; Ml li — Partirá de Curvello ás 12,30e chegará a Sete Lagoas ás 17.2S; M 14 —
Partira cie Sete Lagoas ás 4,46 e chegará aSabara as 10,25.

Ramal de Bello Horizonte — Nocturno —
Partirá tlc General Carneiro ás 10,11, ehegan-elo n Bello Horizonte ás 10,10. o M R 2 par-tira dc Bello Horizonte ás 111,13, chegando a.General Carneiro ás 10,40.

Os expressos: S R 1 partirá de GeneralCarneiro us 10,20, chegando a llcllo Hori-zonle ás 17 horas; S R 2 — Partirá tle Bel-ás 9,52, chegando a General Car-Io Horizonte
nci.-o ás 10,24.

Os rápidos: II B 1 partirá de General Cai-nciro us 20,18, chegando a B;llo Horizonteas jUiÇo lt B 2 partirá de Bello Horizonteas ...JO, chegando „ General Carneiro ás 550Ramal de Santa Barbara — Mistos — MT 1 partirá de Sabará ás 17,15, chegando aSanta Barbara as 21,,; M 'f 2 partirá de San-a Barbara as 11,50. chegando a Sabará ásIo e 44 minutos,
Ramal do Montes Claros — Mixto

Não desappareceu no atolciro
o infeliz Sebastião

Procurou-nos hoje o Sr. Alberto Bragit,
conipanbeiro do Sr. Sebastião do Carvalho,
afogado no domingo á tarde, em Inhaúma,
como então publicámos, e que nos disse, *
propósito desse tristíssimo, facto, o seguintet

Com o afogado c mais-quatro companhei,
ros o Sr. Alberto Braga foi naquelle dia to»
mar banho o fazer um passeio do bote na
mar. Na volto, no canal do França, em frea-
to á ilha do Bom Jesus, quatro daquclki
pnsscantes c banhistas resolveram nadar até
a praia próxima, afim de eucommcndai- um
almoço. K foi isto feito, ficando no bota So.
bastião e um outro companiieiro, ambos es»
tes não sabendo nadar. Mas; quando uqudkij
chegaram á praia e olharam para o logar ou»
de deixaram o bote, deram .com o desappars.
cimento ele Sebastião que se afogara »j mi
dcsappui-ceera em nenhum atolciro. Em sua
socçorro partiu logo Alberto Bruga, que nad»
põ.lc fazer. Partiram então fodos para Initan-.
ma, afim dc comimuiicar o facto á policia do
22a _ districto que, conh(ícendo-ot nenhunwi
providencio tomou. Tocaram, tlapois, pani s
policia marítima, que, em respoüta, disso jiâo
dispor de conducção. Corn isto tios affirmeni',
o Sr. Braga que a policia marítima tinia em 1tão, na Penha, uma lancha em "pk-nlc''.

Liga do Commercio
ORÇAMENTO MÜNKCIPAL

A commissão de classe da I.iga do Commú.
cio, estando estudando o projecto do orçamen»
ta municipal, ora em discussão, receberá na iuí
sede, até o dia 31 do correntei, as reeJamaçJSea
sobre o mesmo que os coc_)-merciantes d.tta
praça julgarem conveniente, fazer, as «piaê»,
depois cie convenientemente! analysadas; sarâo
encaminhadas ao Conselh/b Mnnlelpal..

uBim Olbos, oirridoi
rnari7. e gar;—..

la. Sé José,51
8 ás 5

•--Mf*-

O banditismo no Pampa
argentino

BUENOS AIRES,. _4 (A. A.) « Bando, d*
desoecupados que se euconfei-am no território
do Pampa têm atacado os "trens nas estaç3»l
ela estrada de ferro, con/iiuettendo depreda,
ções. A policio.,'desta capital enviou nai desta*
comento tlc 4u homens, 'para defenderem ei
trens contra, taes assaUÍos.

-f ¦ »<«"» i

laitiBsIalHraKi; wMobili_s a presUçSM
1 ALFANDEQâ, Iil

— CREOSOTADO -
Bronclíites, Itouqul-
dão, Astlui.a,,« an-
terculose puluwiáar.

D» er^esto souza. Primeiro.dellarçoü

0

M j_> , ASSüMPÇSO, 21 (A-.iA.) — Chegou o corpo
ás 18,30, chciicmJ 

vd0 .i"1?'1? aviador í^n-aguayo Sylvio reli-
ás 21,27; JI M a _ ])c ».', ' fosst, victimado num, desastre quando fazia

tiopolis partirá ás 5 lior.is e cIideí-m-', •, c„j evoluções com o seu ápparelbo. j.i-oxinio a La
rnlinliQ lis 7,55. S''1'< -1 LttL< Platn, na estação Ue, Punia Lara.

partirá do Currolinho
do o liueuopol.

Os trens de carga nessas linlins trafegarãolambem com o horário alterado.

CMINl JiBE
MISSAS

llcsam-so
D. Angcl

amouliú;
, ..-- ,. de Gouvêa Nobre, ás U, ua eiir

tro" 
°Linia '^^-Úe- P-HJ.RÍ-A.lyn.r-."«?o íí

\. i- '^«"Ç11"",'os y-jja,".nn mésinii' d" Pequenatazenda
n.í1^nVsm?.1U;''.l-1,,iI''l"','nan,lk'í; 1!r:lsil> ;'s »'l|2, , Vondo-su. uma com mm-ailicas arvores IrulHerái,
9 n.Síi -uurí?° .',U!'!IU"'> da Costa, ás vaccas letlfcirás, aves de raça, etc. Trotar como Sr. be»
ás ,.',;. ,: m'"«1* 11*p»nd*c.a ** Silvíi, Ivoro Pa.Jtus, rua Sacl.et i.,-A',.us .., n.i in.uii' tlc* ÍN, a, ta ( onoo «>iín .... is,
genho de. Dentro; João Loi,i-chç""áI"»,' mi í§! 

¦»•-»—

5sl^iesÊr=^!S «büta 'jo mm
do Healcngo; |). Klylru Augusta clà Costa, ás «-T Faz bojo liiíj aunc. quo. se instalj*
iVn.i.it-.V ¦ ÓS •:*'l',ilres; "'ovino Gonçalves ,ll-'s':' c'*P't"l um.V casa que no gênero U».e
no'í.\1áofô l \?v'\!mx '*'? «Jo Ksplrllò Santo, ««a, ^*niprc a pX-imeira cm tiniu a America
is o ila n, ; ' Dí XÍ?M Chnve* Compbs ¦ lll> s"l - & Qri/th do Norte! Graças aos ev

Boa Morlc A Ã^-S n*N' :S- ^ Conceição loi'.°s cmpr.-iuCtos por sons proprietário;,
cie Wli Ti? !*osfI»; Qcnnaro Frttn- esta casa tem, rido distinâuida entre ioda-
GciVidirnn^ IH'li,s «-istlüeí» familias c cavalheiros f

ia ás gTili•"¦„„''Di'fe:Y,,lí «le--.Ciii.tuii. sempre a m arequentade. como a mais 
'>¦';

Iaud.a da sílv, ás n 
'* 

,a; 
ü' Fr«neisca nesta dc. todas, pois que i*m, isso emprego o;

ith hc l1;!'^10' U'1' Kcneros -naM.^nos cue 'se podo.,, cncoid
ii ii ; Evari o v» ílo dc VlnÍÂSí "S «.' m ?,c'"- *,m todo " In*eado. É arjsini. os proprietnrio

loiro 
'líolo 

Beno.V-V^'\t±^lM^ *%*. oslabeftcelmento .espera,,, dc odo
-iqtielles «ii.iv lhas têm dMr, a nrefcrencir, noguciredo ás 0, nu mnWrda"sâo'jotó,'SiSiido Sao Salvador do Mattosinhos e conde deS. Cosmo do Vallc, ás 9. " ".>. .os o (o Vai o as '1 m vi,., ,i„ if • . -¦ !••¦"¦"" " j juc5ii»ti ne ora í.víh.uu, •--

n. 314] D. Mariettà loup KoVL' &l*ffiK$l 1? 
*Il,e, U^° loti» - P^vel paro servir sg

matriz, da Gloria; D. Maria C. Úc Queira 
dlstJnetoí!' fregutócs ccón a máxima cn

Barros, ás 9, na mesma; Uutiroz rnçno, cymo afó a presente Haia, ogradeccnoi

ih\ KiljjarASm.íiHosTf*,ílíir"ci"°dá
,.cloJ>neumolhoraX - nua S. JMê lutava ,

"cadáver de Petirossá
chega a Assumpção

ASSÜMPÇÃO, 21 (A.,A.)

Ao desembarque cp corpo, que foi trans-
podado para esta capilal, por ordem do go-
verno, assistiu myia, multidão imrncnsa, como
até hoje não tinhh sido vista.

O cadáver dc 1'et.jrossi foi conduzido para
a Escola Militar* otade ficará em câmara ar-
denle, sob a guarda dos alumnos daquelle
escola, até o di/i do enterro.

Grande iinmjero de. coroas foram deposita-
das sobre o stfu fei-etro.

i i^iM». » —»'

TWEREZOPQLIS

i

i

pçfmeii-o ãirmo do. luta, continuem a Hies tl»|
pensai' a ..' mesma do ora avante, certoi

])cnhor-_Üos a todos, dc coração, a prderCJcia e yauxilio que lhes tem dispensado scl'1
c!istii>/-tos Ci-cguczcs e amigos aos quaes en-
vianij um abraço de rcrtiniiccünento os sem»
pre — - -
•->' Villela & Oliveira,

« ü T I L A D A



Impressões de Theatro
tomiiiiniiiu UuKry: «Ua

C..atolu.ni.
Alfretl Canua c um optlmlltn, nom outracouta prn do Bipartir d« um homem Ml-.,quo tem ildo qimil sempre bom mioeedldi» emtudo mio tem [«"tado. Pnrn ello, tu.... .,„ «,-.rniijn na vltln. Dnlii o optlmlHmo do sou thon-tro, no quul imo lo encontram nem barõesnum criminosos, mn. liunicns mcllniios o mu-Jhorsa medianas. Para Cãpíti riflo Im homemMalmente bom, como mio Ia cnimllin Irremo-diavol,
línii conceiiçilo Indiilgonto e elmUlcn dn

pu-ebolotiln Tiumana nppnrceo com toda nclarçra nn ¦•Gliatel.nlno", q\\a podei-la .-cr, p.-Io tliemu eicolhldo, num traKoilIa t* que cn-livtnnlo o ii|ipii;is iuii,i comediu.Mu*, nfio tora o mitor lovndo um puuco lon-..* n sua ntliiltfonéln? Quiindò .lotissiin dl/ n<lu 11 vo: "U onlrelhnli), no fundo, o senhoriiiin dum lioiiioin iiino", pnrece-mo mio cllolaltii rt vordfido, ptils ipio esse marido é pro-fundamento Ingrato, i uma natureza lirovla.nitu só podoi camat* n-piilsii. Dcoltlldo n (iliaii-donnr n mulher c o filho «me arruinou, inmlnuo IdCII no sabor (|ue ninhos vão ser tVli-.es ericas, "liu sou Milm, diz òlie, 6 liumiiiiol"Pnili* ser humano. Mas para i|tiu desculpar umente assim? lambem a Mmo, «io In Hnudié-re o marido diz: "No fundo, nüo ús nml"
Quanta liidulBuiiçln para uma mulher nult-
pnllllcn c detestável IA mim o qnr m. parede siiperln. no thon-tro do Capas ó o dialogo, levo, ésnlrltiiòüò,fino, minto embora lhe mito Ah vozes certobrilho. .Nao lia duvida «piu «• um lliealro queeoiisliluo nftrndnvel piissritempo, mas nuo miolaz resentlr emoções fortes,o Sr. Oiillry Interpretou o papel «lo Jons-«an, por elle orçado em Paris, ioiii a miii ha-
bltual naturalidade, 1*.' ceiio que cllo tem umdelcrmiíindo gosto (jiló repete em todos ns
poças; mns isso é um habito, quo se nota cmuunsl todos os arlistns, os quaes téth sempremu ccrla parlteiilnrldndc qiic os caraclerlsa
Isso, a meu ver, em nndn diminuo ò grnndôtilenlo do Sr. (iuitry, eni quem apenas se
poderia lamentar «pie as necessidades das"tõiirnêcs" o óorlgiicm a desempenhar cor-to. papeis que não so amoldam no sou lem-
peraineiito, como no "Petit Cnfó" e nos"Deiix Cnnnrds", c que ello seria certamente
o primeiro u recusar em Paris,

A Sra. Ccllnl foi uma discreta Mine. «Io Iu.Uno o o Sr. Joffrc foi um bom Lnbaudiére
Mas que ensceiíncfió deficienteI...

Foi coirl "La Clintélaine" que a compnnlilnluiilr.v so despediu «Io publico escasso quefrequentou ns <iu:ilro çspcclnculos do tornaviagem, os quacs edn.stiínlrniii para o empre-sarlo nm m:io negocio, São os ossos do offi-cio. - I., dc G.

Üa platéa
AS PRIMEIRASM0a nllladoa", no Phen.i

iit-*íll2'í.,ífi!^-di0 T,,".nlro Plin»e"», tnlvo*
au nl" nor !j£!4!ulp ?• ,0«*° "(;''™*''' o Blw«¦ alaiso L 'TJTei '•' ° multo io lhe nvnn.
,". • tc,:"PJ hontem uma necn do niemnn

A NOITE «2 Terçri-feifa, W M VKtXWó tíé i^iO
PRBwiM!Mi_MÉyowayiii«aa»,ii uu r^gg!aiBBB>jjáB_gfeÉHg^^ÍBa^É^^g

ei'iii-i'.i lí«i «ií .:;'." '.'.""* l"v» uo iiii-iiii"
•Io Sr na_\t^ fl llml0?. ¦ ,,rl«lllnl nnolonnl,
Jor ií.' '"Jcirn, li' mun poça pnrn ta*
do Je.' „'."í/ 0Ifl,lln'n8nle,ifol o unlco intullo
inV,. ,EÍQT> '''. na° PO oi* a «Iclxar tio sei*

\ '«....,« t,!', 15rflc'?u ° sufrielonto pnrn sou
jucoes.n, ,\ ,,|(luiH ,,ju.M ,, n))pinil(]|ta|( „ ,|1H..Mc ma hon siitiinl. o doRomponlio dn fnr.n
'dm..«.i. V,[T r1"'1'1'" porro" '"i" nflnndo.

ei gricudlssimo criado nlololmndo. A «lie, .loilolatbosa, mi herculoo Tlioodoro, i> a Snllès Iil-1'iio, no medico Hcrneles, deveu o publi.*,. asine hnres gargnllindns líiolvlnn Serra, Bolml-ii «lo Almeida c .luditli Onrecz coopornrnm poroulro lado pfirn o brillto da Inlorprolnello, Osiioinnls ncompnnhnrnm oscollegas.

wy-— i ii. ii SBECEBpi -Jiss^=^=g^^-^^-^^^rxj^i.iii'i_i^,=*r^*^Yrr"i".y'',***^'"*"íy;"i*7''*"*'

Ü cliiòniit
dns

senhoras
OSIISE mLMS

¦ */.ftMmt* . ¦¦¦¦ii

O cinema
da
elite

1
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esforços dos seus

NOTICIAS
A fesln do Fátima MlrlH

Com o ulilino cspculncnlo nn Hopuhllcn rtnnojo seu beneficio n cxlmn IrniisfririnlHln Pn-ina Miris. o progrnmmn ó dos mais lirllhnn-os. laiimn roprosoninni n mimosa opcrclndo Jonp Manlpl, " A Oclslm", depois dó que,num nolo iniocossíiiilo. dcsiiudnrn no publicons mystorJos d,, Irnnsfòrmlsmo, Termlnonl ocspccinctilo com uni grande nolo de vnricdn-dos, orenvfio do Pntlmn Miris.
A primeira dc hoje no Cario

A compnnliln porliigiiczn de revistas nnotraballia no Carlos (lomes dá bojo as prin

premicre", i
ba", original

«»•*>
JOCKEY-CLUB

CHA' DANSANTI3
A directoria convida os Srs. sócios e suasl.xmas. familias pnra tomarem parle no chádansante que terá logar na réile social, na pro-Mina quarta-feira, "iõ do cõrrehlc, das lli ás19 horas.

Avisa-se aos Srs. sócios «pie em absolutonao scru permittido o irigÍ*csso a pessoas quorealmente não façnm parlo do suas familiasc que a cilas venham nggregndns.
Secretaria do .Inclsçy-Cliib, cm 21 dc onlu-bro do 191(1. — Octavio Guimarães, secreta-lio. — * •**•**• _____

Sapateiro e literato
A curiosa historia do

Sr. Manoel Raso
Sobro a publicarão que niite-lioftlem fw-mos com os titulos acima, recebemos a so-

guinte caria:
"A' illustyada redacção d.i A NOITE, Ma-noel rtaso agradece a benevolência que inspi-i-ou o autor do. ura artigo que lbe diz respeitoc publicado ná edição dc lionlem — benevo-lòlieia manifestada nos conceitos altamente li-soiijeiros paia a sua pessoa o duplamenle

gratos ao seu coração cheio ainda do magoa
polo recente lulo, jíoiz fizeram com quo uma'ívn™"c c |,miB°s — constantes leitores daA MJII1-. — lhe viessem trazer, do envoltacom as condolências do costume, os parabénspelo modo por quo o brilhante vespertino aca-in de apreciar a sua perseverança no trnba-llio humilde mas honrado c o sou antigo o
grande amor ás letras. — Itio, li;j -'- Jij

Tabolllao NOEMIO Dt\ SILVEIRA
RÜA DA ALFANDIifiA .12.—Telephone 611V

onde andará a
Cacllda ?

„acilda c unia menina dc .'! ]|2 annos, filhad_ Lourenço Matlosinlios, residente á rua
Paula Mattos n. II), o qiie desde hontem, ánoile, éslii desappaVecida. R' uma pequenaviva, de côr escura, cabelloi crespos, grau-des ollios o quo no momenlo em que desáp-
pareceu trajava vestido do chita desbotada.

A mãe, de Cneilda eslá aflicta por noticias
de sua filho o a Inspectoria de Segurança
bem poderia nnxilial-a na tarefa de procuraro seu paradeiro.

LonsuSíonio Medico
(Só se responde a cartas assignadas com

Iniciaes.)
M.0.1Í.E.T.1..A. —Tumenol, 3 grs.; nmy-

lo, oxydo de zinco, «a llí grs.; vaselina, 30 grs;
, ^' lie °- T Iiavnfien8 quentes com uma so-Juçãn fraca do permangaiialo do potássio (um
por dez on doze mil) seis litros do água,-tros
vezes por dia Passados os phenomeiiosnctuaes, raspagem.

C. U. H. T, 1. S. — Resorcina, '1 grs.; la-
uolina, vaselina. ãa 8 grs. Lavar previamenteoom água o sabão.

M. A. R. I. A. — Abandone a medicação
Interna. Applique externamente (região froh-tal) umas gottas dc coriflna. Passa o plierio-inqno.

P. Q. de Ar. — Não lia de qne.A. b. — Não ha do que. Não vimos a suacarta sinao bojei
S. R. 1_. L. — Orexina básica, ferro *rodu-

zldo, 3a 0,0.ri; extraeto de pó dc geneianã, q s.
Pira 1 pílula. N. 21. Tome uma antes docada refeição.

F. L. — De manhã c á noite. 1
P. V. do A. — Esse remédio devo serusadoB veios por dia: ao levantar-se, ao deitar-se,

Vi tes e depois de cada refeição.
Z. I. D. A. — Exame.
T. O. H. A. — Exame.
F-. 1. A; T. —Exame.
R. A. (Sergipe) — O senhor não caia nis-

M; sao reclames para caçar dinheiro. O phe-npinor.o de que so queixa tem origem tãocomplexa e variada! Só mesmo a perspicácia<lo fíiii medico assistente poderá pesquizar acuus* rerdadeira.
.13. 0. I\. O. E. S. — Aectogeno por algunso:ns i. 30 vezes mais desinfeetanto do que o«'moúio que está usando).

|9íi 
— Tres fricções com spirosal.

_*.. O. Ç. A. — E' moça ? Lavagens com

us Oonir.s
ora

ias representações da revista ••«)"Amor"". K'unia fnnlaslii em dòiis netos e novo quadros,original do Arnaldo loilo o Carvalho ll.-.rbo-sa, musica «le Carlos Caldcron c Manoel Pi
gticlredo,

Essn iicça irá á scena com uma rigorosamontagem o intorprelndn por Iodos osorlis.ins dn companhia do 1'don Thenlro de Lis.noa. Carlos Leal fará o compadre da revisla,o Pico-1'ico. '
Uma oulra poça nacional no S. José

Vae hoie á scena nn lliealro S. Josó. om
i peça burlesca "O Carimbam-
do Annibol Mal los e musicada

peto maestro Archtmcdcs do Oliveira..Na dcseripçiío das sccnns dos sertões dc Mi-nas. Aninhai Mattos apanhou n caricatura decertos tvpos populares o aproveitou situa-
çoos.

A empresa, no intuito de contribuir para n
propaganda dn defesa nacional, iniciará assessões do "O Caiiiiibainba", oom o quadroAlma brasileira", da revisla '•(. Pistolão"om que o tenor Vicenlo Celestino, ncompa-piiado pelo corpo dc coros, cantará a patrloti-ca "Canção do soldado".
A estréa «la Caramba

Chega bojo pelo "Araguayn?! n componhlnitnllnno de operclas Seogiinmiglio ij ranibaicujo rcapparecbncntò vem causando /ma ús-tn anciodadc no nosso publico. A oslróá «lèísntroupe" será amanliã, no Republica com aopereta de suecesso "A duquezh do Hal Tn-bann",
Ar novidades «la companhia Vifale

A cpmpanliin de operclas Ellõrc Vitale.nclualmciile no Palace Theatre o que teiii fei-Io entro nós e cm S. 1'aulo umn das maisauspiciosas temporadas, aniiuncin para brevenina extensa sério do espcctaculos com grau-nos novidades para o Rio. 15' assim ijuc alivamos ouvir n "Leggende delia Arancic", o•Cinema Star". o "Chniiipàgne Club" "Ln
Marchezn de Chicago'', "Anoiij-má Pdtin" "II
fiiorno do S. Valcnlino" o muitas outras. Aserie vne ser aberta com a opereta do costu-mos sicilianos "Leggende delia Arancic",
cuja montagem ó um verdadeiro primor ecuja musica no., dizem ser um encanto. O
nrgumenlp é finíssimo o baseado numa lenda
da piltoresca Sicilia. Esta "premiére", «pio
vae coiistiluir um grande exilo artístico, está
íiiuiuiieiadn para a próxima sexta-feira c os
bilhetes para ella já começam a ser disputado*,
com interesse.

—Volla hoje á scena no Palace a operetaAddio Giovinezzn"; que a companhia Viláicrepresentará pela ultima vez.- Estão trabalhando cm Alagoas, na com-
panliin Mario Castro, o.s artistas Ollilia Amo-rim o lteynrildo Teixeira.

—Especlaciilõsl para hoje: Palace "Addio
Giovinezza"; Phcnix, "Os alliados"; Recreio'.Mentira dc mulher": Carlos Comes "0
Amor"; S. José, "O Gariinbnmba"; llcpiibli-
ca, 1'atima Miris.

» *******-¦* . i ..

CERVEJA PARK BIER
Analyaila no Laboratório Nacional ile Aliai,.«es sob o

n. 3.735 em!) do sétombro ilo lOlO.ltecommcnilndn pelosmédicos 'is ooss. as anêmicas o especialmente as se-
nhorns. Encontra-se á vendn em todas as casas do pri-inoira ordem. Deposito á prnçn Tiradcalcs n, 27. Teloph.
n ü'J8 Central —.1. Fcneira & Cia. — Itio do Janeiro;

QUINTA-FEIRA f&M QUINTA-FEIRA
O grande heróe legendário,

O eterno vencedor de liva, transportado
vida da sociedade modernaá

DON JUAN
P»n.inn(tí cslhedrama da Cassar Pihu, om sal» parltis «

quatro oplsodlos:

Seducçao,
Paixão,

Capricho
e Expiaçífo

No p.ipcl de protagonista • .

Mario Soanard

i. O «ai-bitcr elegantiarum»
O Brummel da scena italiana

Don Juan, o grande heróe de aventura, proseguena sua carreira victòriòsá em desafio ao Amor, e
de cada pugna amorosa arranca uni novo trophéo
para a sua gloriosa panopiia de eterno vencedor

ssi-oíçxís \>ANoi!éMundan»
i/aai;i;ronato da i.hia municipal

Llilioa>r.lo n B, llio (.'In'')
Como cm nonnii cdlçüo ilo ül niinuiiolninoii,

l'cnliíoii-io ii.-ui,'.„.i o unconlio cntiv DRtcs
lioiiü illioipliimiloti cluliit, Antn.i. fui ili.pu-
jniln n .niin «lot priiuolios lóniiií, por ler o
Sport itio onlroflntln os pontos nos liofliimloa
c lorcclmi loiiuiv Sob ns ordoim do Jul«, Sr,
Oiilaciinl, do s. Paulo i'. i;„ dornm onlrniln
no campo ns prlmolros Iciims, noliiiiiln.se
iIorcIo lago o domínio ooinploln dn i.lslina-
Hio. ipio flnnliiionlo venceu o rival polo o!e«
vailu .coro do i\'i,

(• toam voiiceilnr oilhvn nunliii eóiiHtlliililoi
.1. Sanlos, .liiolmlin o i.rcolíiin, Mnnoco, l.o.
pis I, Mauolo, \iii;ii-Io. M, l.imn, Antônio, li
Almeida e Orlando,

riiimluonuo
.Vo Iralnliu: i|IIO so loa

ras, ent 1*0 o il" loa tn deiilo club o o I" do
('¦ do lloiíalas (iuaiuibara, jogaram os Sr«.
I.. lincha, .!. Juiilor, A-, de Aiulrnilo .lunlor, P,
Mnncyi*, (J, (!. Ncllo, II. Dantas, .1. I. Coelho,
,\. ISgluvcs, (!, Uq tilivolni, .1, 1'lnn .ltmlor, 12,
Malnmiiil,
V icnni du Villa Isal.cl x Toam Azul do S,

Clirlitovflo A. ('. i
N'o Joftn do niile-boulcm. cnlro ns eriulpcí

acima, venceu -. team nlvUncarn polo «coro
du :i.xl, Acluoti como juiz o dlsllnclo snorts-
innii Heiijniiiln Druniinoml, quo nurnuou a
Iodos.

P. C.
laoil bojo, ás III lio-

Nffiiicias-io
AsslRiiada por "Um seu coiislnnlo Icllor",

recelionios uma caria do nprcclnçiln sobro o
nialeh de roothill dc domingo ultimo, outro
os primeiros lenms do ('.. II. do Klamciiffo c
do Pliinilnoiiso Ií, <:., que nflo pulillcnmos pov
absoluta falia do csjiayo, Devemos, onlretnn-
lo, informar no missivista que a aniiullaçâo
do referido Jogo não í- do arbítrio «|L. quom
quor <iuc seja, mas imposta por uma lei d.i
!.. M. S, A. "Dum lex sed lox".

J0S15' JUSTO.

Dr. Dantas dc Queiroz £í.m ,,a.TuiimicuLo-
SI5 polo 1'ueumo-

lliorax o outros motlioiloi modernos do Iralamcnto. Con-
lullasdas *¦ aí II do miinli.l. Itua Urueiinruuii, u. -1:1*

:h~lll:ltHl{l<m
Pncoin niiíios nnianliil i
(is Sm, Çnrlnihn da Poiuera, iiohio nutlitoopllpiw ile Impreiun, illroolor dn Kicola pm-ll-donal Sniun Affulori l)r, Aiilonio Moull-iiliu D'11'ia. ndviipil.» no .0 forn; tcncni*.loii dc Mem onça p Silva, bnrAo dn Taqua.•a. Dr. I.oonldlo Rlbolro, clinico nesta cfini-al: Mmo Mario |.n(,o. Mllo. Honlna Mnurl-ly.illllia do miiiiIomi ulmlrnnt,. Oirdovll Mnu-
— Fn/om mino. hoje t

i.5n s7,' "'.': Poriinndo ila Avaliar », 'fe
I.,!'.. '!' :''",,<,»"• (lolpímlo lio polloln em Síln•'»'••. 1 »<•-.. Ilaul Icninmlor. 0 fiaul Vci|t,i,deputados feileritOR,'-r.17eilp.lnli.bjp sou nnlnlielo n Sra. D. Mn-ria. Santo» .sim,, mom ,,„ >Srt ownlriêSlnt/, do comnierclo ilosln praça. 

u'w,,nt

p»'n««ii?.*naotiii,,0,,ilíoni " «nnívóMiirlo do Mlic-h.niosi nu silva 1'eninndcs. r lha dn Sr Viunool dn Silva VirMnú& do Ministério d.
• • Por mollvo de sou nnnivorsnria nalall.

Mllo m °I r°„'!pm .. ,,V,I,"•• pumprlminloi
nro?' ii, , ('"'.T,»•"'»"':••. filha do Sr,,pror. Dr i.uu Barlman, ouie «In nosin Fa-

-**m*

A politicaqem em Alaqoas
MACEIÓ', 21 (A. A.) — O órgão conscr-

vndor aconselhou os ppposicionislas a dosis-
tirem de concorrer no pleito dc 1" de uovo.ni-
bro, nesta capital, lecomnicndando-lhes 'tuo
só procedam ás eleições no interior do Es-
tado."O Imparcial" o o "Jornal dc Alagoas"
atacajji tal ineoherencio, dliendo quo a op-
posição procura oceultar assin; o désas^o
que soffreria nas urnas, confiando npe.-i.v;
nas falsificações que poderá realisar no in-
terior do Estado.

i *Hf t~'
Exames de sangue* atrcalyses

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, do

Faculdade de Medicina •— Laborato.ío de Ana-
lyses e Pesquizas : H0SA1U0 1G8, esq. praça"nncalvo-- Dia* Tol dp l.ah N 13.14.
****** ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «»,—a_3$fcfri. « i „ ¦¦_¦¦ , *.. 

Á festa da Associação
da Mulher Brasileira

O Congresso Pecuário
de Chicago

A delegação Swonalrense
Passou hoje pelo porto dosla capital, a bor-

do du "Vaubníi", o Dr. Pedro B. Pnge, quevae representar a província de Buenos Aires
no Congresso Pecuário n reunir-se a IU de
dezembro próximo, em Chicago, nos Estados
Unidos dn America do Xorlc.tO Dl*. Pedro
Pagc é. membro da commissão do julgamento
dos animaes do monmo congro&so.

Cirando criador argentino, o Dr. Pago ga-hbou o campeonato da raça Chardoii, oom o
touro "Cnmp Hcro", considerado ainda hoje
como o melhor produeto daquella raçn IJá
Argentina.

O Dr. Pedro Pago leva ainda aos Usiados
Unidos a incumbência do estudai* na Repu-
bliea Norle-Aincricàna, ua sua qualidade óe
presidente do Centro Ganndero Pcrmaiieulüj
tudo quanto so retira n estatísticas agro-
pecuárias.

No mesmo paquete o oom o mesmo fim
passou nn "VoubnnV o Sr; Eduardo V. Ilo-
bcoquor, jornalista em Buenos Aires «iuc
por varias vezes já tem eslado no Hio.

-. —,——— .„ | •***,*m$*Vmtlm»'--* ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — — —¦ m*

Madame madeinoiseile
O maior encanto da mulher ó uma bonita

culis; é um devei* tralar do sua helleza e
conservação. Tendes pelios no rosto ? Sof-
freis dc espinhas o outras impurezas da pel-
lo '? Vindo ao [nslilut Physioplastiquc, diri-
gidò por Mmo. Graça, c com o Iralamcnto
seientifico nhi npplicndo vos curarcis. Os
maravilhosos produclos dessa easa, uma vez
usados, não podem mais sei* substituídos por
hcnhUns outros.

Esperimentne e fienreis admiradas dos re-
suitádõs obtidos.

INSTIT.UT PHVSIOPLASTIQUE
Una UviiBuayana n. .11 — 1" andar

Peçam folhetos explicativos c catálogos dos
produclos.

ta© sorte l
Um bom encontro

O guarda civil 23, do ronda ã rua 13 do
Maio, pela manhã, prendeu, porque delle sus-
peitasse o indivíduo Manoel Teixeira de
Souza, que conduzia duas trouxfis eom roíi-
pas o uma grande tesoura. Na delegacia do
õ" districto, Sou/a declarou «pie as roupas
eram dc um tenente, que mora om Anchietn
c. negava terem sido tintadas

Ficaram ás trouxa-, a um canlo o. desceu
Souza para a prisão.

Pouco depois chegavam á delegacia os Srs.
Carvalho & Abreu, estabelecidos oom alfai
taria á run Santa luzia 228, que sc iam
queixar dc terem sido rbillisdos em varias
roupas, tendo o.s ladrões arrombado as portas
da casa. .\ii avistarem as trouxas quo Sou/n
conduzira á poli.ia, fi,.nra;*i allivindo!) !
Eram das suas roupa*-.

Souza foi autuado e entregou o roubo aos
rs. Carvalho & Abreu.

.—»—**m* 

Maceió vae ter Maternidade
MACEIÓ', Ul (A.

llll ligo roaüsa-so n
dade, estando preparada
íilfcstnção ao provedor,
«pies.
" ' » ******

A.) — .Vo próximo do-
nauguraçfio dh Malcni>

min expressiva inn-
Dr. Sampaio Mai-

ranessea
I IMaUkSMBMWBMl

Bertini
NO

Seu uüíimo admirável
itpabajho

Dr. Telles de Menezes
Clinica em geral — lisp. moléstias dns 'sònlioras

c jiãrlos. duns. li. Carioca n. .S, :.l ás G.—Telcnli;
fiOCO.-ItoMd., Av. Menl dc Sá, '¦>. Jol.-p.ll 1-iC.

Chamados a qiinU.iKU- hora.

•***»>•¦

A vaga do general Glycerio
S. PAULO, 24 (A. A.) — Foi assignado

o decreto marcando para 24 de novembro
próximo a eleição dc um senador federal pura
preencher h vaga existente nein fnllecimón-
to do general Francisco Glycerio.
——— ,*-<aSi»>**m~* .

ftrmiiníhiã, crosii^au-poií
tJTA Casa Assemblca, reviaürante do primei-ro ordem, tem diariamente o mais vãrindp"menu" e os melhores vinhos, llua da Assem-

blóa. 7!) Proprietário OUóh.ar Mollor.
*J—** '—' ¦ ¦ i i .***,.—-* ***QQ$**mm ¦_- i ,i| | || ,rr

As próximas eleições em
Matlo Grosso

CtlVABA'.24 (A. A.) - Nesta capital o em
quasi loilns os municípios do listado orguni-
saram-se as mesas olèitoraes para as eleições
dn próximo dia 30, para preenchimento dasvagas existentes na Assemblca Legislativa do
Estado.

O bispo de Campinas
S. PAULO, 2.1 (A

a esla capilal. vindo da sua diocese
do. Campinas, D: João Nery.

A.) — Chegou Iionteih
IlhoÃcn o bispo

Doenças do appareiho íík.es-
íívo % do svstetna nervoso. —
?-Sa8os X. — Dp. Renafo de Souza
Liopcs; rua S. Josó, *?o, de 2 ás 4.

-¦"^W. li

O general Barbedo assume
o commando da sexta

região
S. PAULO, 24 (A. A.) — Realisòu-se bon-

tem, ás 1!J horas, 110 quartel general, a cori-
nionia da passagem do commando da fi" re-
gião. Foi lida a ordem do diái do general
Carlos Campos, ultimamente dispensado des-
sc commando, assumindo o mertmn o general
Luiz Barbedo.

Assistiram no acto os offióiajcs do estado-
maior dos dous generaes. 0 .joneral Barbe-
do segue hojo para Matto Grosso.
—*-*-—* ...¦¦—¦ ¦¦¦--*****| mag^^a» - , ,„,„ ir ¦ ii .

Drs.Leal Júniore Leal Neto
lispeelalistas ?ra doenças doa. olhos, ouvidos
nariz e garganta, Consultas rio 1 As 5 — A*
«cmblí» ii. RÜ.

A insíaiiação eiectrica de
Sobral

CULPA ALHEIA
— ROMANCE MH AMOU 13 SACltlFICiÓ
HOJE

SO'NOODEON —
A SEGUIR :

Os subníersiveis brasileiros

uni film iiistructivo, patriótico e
interessante

KriVclua-
ii , - „ * '(«nnnlitl n cniamcnln ile Mllo.

Ci nlera. O acto civil será ris ].', |,0ra», na ro-
l. a in. s,,,,|,, padrinho»! tln uolyn, o Oi*..Al In llioriy do Alvar,.,.,.., P se.Wlora; dnnoivo, o proiossoi* Antônio Analrcgeéllo e ú*nhori. i aIco rellsloso será is m h„„ir„ „;inntriü do Copacabana, sendo padrinhos <uno n.opr „,..„,, Coi,rÍ!l'0 „ h 

• 
d*noivo, o coronel .loiio Mnscarenhas c senhora,

I ESTAS

[im 
'•''«"si io pelo passagem «Io anniversH."alal.cn. do sua Kxina. esposa, O. IreneLac.rdn, o Sr. .Dr. dono Lacerda, alto fun-icionario do Ministério da Ai.rlcülliirà. offe-'oco hojo em seu pnlacete, uniu "soiríe" Aapessoas dc sua nmisnde.

r-t Commcjiiornndo sou iiiinivcrsnrio na-i.iiii-io o-.Sr. capitão Antônio Rodrigues d.iMlva abrira bojo os salòos dc sua residon-
ç 

a, para feslcjar essn daln c o enlace mn-tnnion.nl de sua iii|,n, D. Maria Rodriguesda hllya, com o Sr. Joaquim de Carvalho.-— Commcmoraiido o .'IB" annivcrsario doseu casamento, quo passa hoje, o coronelCai valho Moita, ex-jirêslilciile do Estado duCeara c sun esposa, Kxina. Sra. 1). Itegimido Carvalho Moita, offe.ÉcCi*i.o em seu piilacc-lc, u rua Mnrqucz do Olinda uma rccepçüuas pessoas do sua oillisãdò, fi-stoiando egual-.mente .. liaptisndo dc sua netn Anno Reginailha do Di*. Jouo iJaplisla Vieira, lento dúbscoia do Direito do Forlnle/.a e do D. Clco-nico Vieira de Carvalho Motta.
RECEPÇÕES :-

Mme. Itu,, Barbosa — Poucas vozes a nolksocial km um cunho lão altamente elegante
e requintado como a dc honlem, a noite, dadapela recepção do Sr. conselheiro Ruy Barbo.sa, no palacole de S. Clemente; Todos o; im-inos representativos na sociedade carioca se-
ja nas letars, sciencirts, pnlitlcn, artes.' fo-ram lo.var cumprimentos á iilustrè esposa tliíeminente brasileiro. Da parle musical desla-
camos os números do canlo, cuja interprot.i-
ção aCeèíilüou .nials uma vez i, valor artistic)
de Mines. Kendall e Laíidsberf.. Também so
fizeram ouvir outros artistas privilegiados :Arlliur Napolcão L* Colina Wur.o. pianista:*, vi-
branlcs, e ;io violino o Sr. Cardoso «le Mc-nc/cs Filho. A' parlo literária emprestai a m.
o sou concurso ns senhorilas Elisa Torre»
Barbosa o Helena Van lírvon, i|iii. dissaram
adiniravelmenlc versos francezes. Final-
monto, numa manifestação especial de c.-iri-
nho, fez-se ouvir a senhorita Ayrosa, nela.
(Io conselheiro Iluy Barbosa. Dc atençfio iló
Sr. e da Sra. rtuy Barbosa ioriim cumulados
todos os que tiveram a fortuna do gosnr •
companhiii do illnslre casal na noite r.ionin-
ravcl de honlem — dia áímiversario do Mnio.
Maria Augusta Ruy Barbos'., a cujas ni3o»
chegaram innumeros tolegr-immas o Cáríõè»
de folioilaçôos. *
CONCERTOS

, No salão do .'Jornal" rcalisa-se no dia US
do corrente, ás 21 horas, o concerto da Srs •
D. Iza do Queiroz Santos, primeiro prêmiode piano do lnslitulo Nacional de Miisk*»,.
VIAJANTES

Seguiu para S. Paulo, em tratamento de
saude, o Sr Abeilard de Oliveira, 'l" sècretéV
rio do Centro Paulista.
CONFERÊNCIAS

***t**—-

e á-- noite,
pó de der-

lüblimado corrosivo, de manhã
Após as lavagens um pouco de«nato!.

Ç. 
— Especialista de olhos.

S. A. 15. I. N. A. — E' symptoma «le can-
«aso. Baixo de estudar por alguns dias e verá
que Isso passa.

C. M. E. D. — A sonbora- bem sabe o
fio qu*í.

J. F. O. U. — Niio lia do que.E. V. G. E. N. 1. E. — Et que vouka; vous
quoc fasse ?

1. R. I... M. — Calomelanos, resina de ja-
iRP^ 5!5Sn* da soamonea, gorama gutta, ãaU.Uy. Par» uma cápsula. N. 6. Tome uma
PeU miuliã em jejum.

C. 0. R. D. — E' pergunta para pharma-«•utlco.
S. 1. R. I. O. — Dependo. E' como umaflomma depositada no banco: mais tira, mais

wdo aoab»,.. Oase si quiaer.
Dr. NICOL^'0 CIANCIO

O que ella vae sei*
As noticias que dia a dia se suocedérn sobro

o espeetaeulò da Associação da Mulher Brasi-
loira, deixam prever que elle será, realmen-
te, uma festa brilhantíssima, digna de fechar
esla estação de inverno, tfio fértil cm mau!-
festações de arte e iniciativas elegantes.

A festa da A. M. B. oompfíe-se do duas par-
tes: o espeetaeulò no Municipal c a ceia no
Assyrio. Aquelle sei*á um esplendor do arte:.
A celp será um verdadeiro acontecimento
mundano. A novidade consiste em inaugurar
no Rio "le petit souper" do fim dos tlieatros,
rápido e fino, como as celas das 23 horas do
Carllon e do Savoy, de Londres.

Uma nota interessante í a do quo os ensaios
do "Dominó Negro", afim de conservar im-
pçiietravel o mysterio que o envolve, têm-se
renlisado em locaes os mais diversos: nos
tbeatros Municipaes, Lyrieo o Pheriix, no po-
queijo palco da Escola Dramática o até no
vasto salão do Io andar da sede da Associação
da Mulher Brasileira, ú rua Sachel.

Apezar de todos esses cuidados, já andam
do boca em boea os nomes de alguns dos in-
terprelcs dò "Dominó Negro", e isso nno tem
feilo mais do que aiigmcntar o interesse vi-
vissimo quo essa representação está désperfnn-
do. Os bilhetes para essa recita já so acham n
venda na casa Arthur Napolcão."ÍíÜAKÍNE

para limpar metaes.
-1**- ¦

<70)

SOBRAL, _:i ,.\ NOITE) — O engenheiro
norte-americano L. Cornctt contratou com o
governo do Listado a intallação eiectrica des-
ta cidade.

ii*niaifm'M^na*Bii«B»aim*j^i__|iB^^

FOLHETIM ;

Banquete político na Pa»
rahyba

PÁRAHYRA, 2-1 (A. A.) — Teve logar
anle-lionlom, no palácio do governo, o lirtn-
quolo dc lõO talheres offerecido polo partido
situacionisia ao Dr. CamillO dc llollanda. O
orador official, deputado Oelncilio de Albii-
qucrqiio, bfferccòndò o banquete, salientou
as qualidades do homenageado o dor, Srs.
Epitacio Pessoa e Vcnancio Neivã.

O Dr. Camillo do llollanda agradeceu em
eloquenlo discurso.

"—•¦ — -'¦—¦ '**?*<aH>te>-«""»" ¦-—.¦¦¦¦¦¦ ******** , ****.

Bom eoíprego de capital
VendcniT-c duas casas á rua 24 de

.Maio (estação do Riachuelo) alugadas c
dando boa renda. Não são pcnniuidos
intermediários, Para tratar, á rua da Uru-
guáyaha n. 41, i° andar.

Na Polyolinioa Cerni do Rio de Janeiro
realisa-se amanhã, As 20 horas, a liçSo so-
manai do Sr. prof. Dr. Oscar de Soujih,
quo dissertnrá sobro o tliema "Estudo clilii.'
eo-therapeutioo dos pleurizos". '
MISSAS

Hontem, ás 7 1|2 horas, foi resada, na re-
sidencia do coronel Lticiano Leopoldo Bra-
sileiro, missa de sétimo dia cm suffrngio da
alma do D. Affonsina de Andrade Brasileiro.
O acto esteve muito concorrido.

1 ***** i

O cirurgião dentistac«^
mudou o seu consultório dn Av. Itio Branco, 181, par»,
rua dos Ourives, 27. Tel. 3.817 Norte.

O fim das tracicionaes festas
de Nazareth

BELÈ'M, 23 (A; A.) íRelardado) — Te*,
minaram hontem as festas do Nazareth, que
durante quinze dias foram concorridas por.
Ioda a população desta capilal e pôr gruude
numero de pessoas vindas do interior. Rçii—
lisaram-so duas procissões, havendo espe-'
otaculos diários em numerosos theatros u1
arraial, sempre repletos o sem o menor dis-
turbio, nSo tendo sido registada uma sé'
prisão.

Emocionante romance da actua-
» lidade, de Gaston Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

l+l

"ATLANTIDA"
Está magnífico o IIo numero da "Allanli-

da", que acabamos de receber. Excellerite
matéria de colloboraçãò, clichês nítidos e in-
leressantos, o incusario artístico, literário o
social vae vencendo galhardamente n sua rota.

Acabrunhada, Julieta pensava: para que vi-
ver sem a França, mesmo com Gérard?... Si
forcam vencedores niio haverá mnis na terra
um recanto florido eni que um rapaz o uma
rapariga se possam amar!...

Não! Nãoi... não haverá mais beijos!
Só haverá sobro a terra professores de óculos
da terrível imitiu* boche!...

Elitãò, mais uma vez, para que lutar ainda?
lira preferível morrer já...
Ah! Julieta! creança! creança! (pie ha poií-co eslava resolvida a representar uma comedia

o que. agora pensas na morte porque um po-
quoiio boche eslá brincando com bolas do aga
lha vermelha! li's entretanto valorosa, bem o
provas, fuhcçionnriasinha heróica. Podes ver
o sangue correr sem perdei* os sentiêlos! Um
homem, junto do ti, rachou a ei.boca de um
oulro com uma miiehadiiiha... e reivindicas,
lc esto ferimento com orgulho, como si tivesse
sido praticado por ti!...

Sim, sim, és valorosa, mas. ficaste intei-
romente desanimada o não desejas mais com-
bater, porque no patco está um pequeno Boche
quê joga bolas oom os olhos dos "quatro
filhos" do ".maire." de Hrél!lly-la-CôleL.. Em-

1 nora se tenha nas veias

que
dia,
uno

foram ,terriveis guerreiros da edade mé-
o vosso coração heróico, minha pequena,eslava preparado pnra "isso!" E no on-

tanto, o que é "isso?" O heri* oapilão vos
responderá: "Dor ist Krieg"! "é a guerra"!

Pois bem, apezar do toda a vossa coragem,
não tendes animo para uma semelhante guer-ra, uma guerra cm (pie o.s filhos dos venoedo-
ros jogam bolas com os olhos dòs filhos dos
vencidos!  Para tudo há limite.sl... Profo-
ris desertar do combato, isto ó, pre/feris' n mor-
lc... Ii assim, si jogarem as bolas com os vos-
sos olhos, polo monos lerão elles if- tranquilli-
dade dc nno mais ver esse horriwl capitão
lciud, cujo sabre ouvis retinii* na oscada!...

Ali! ah! abi vem certamente o papãol...
Ahi está o capitão!... Abi eslá o capilão!
Só pôde ser delle este pisar vencedor. Sobe

cantarolando: "Ich liin ein kloino Konl.eotio-
ncuse".

lillc abre a poria.
Saúda alegremente, li' cllo. li' o Sr.

Ii' o senhor "liáuptuíanii"! Tresiuida
fumo barato!...

— 15ii.il dia, "minha querida".
Morrer, pensa .lulietnV. Mas, d

ind!
per-

ii.Miie dos Vezoiize, Ali I evidenlomeiitc, nãir custa dizer
que modo?

poderei

em lodo caso matar-me 1 Pois bem; não, nem
é sempre possível a gcnlo matar-se... quando
si é vigiado como o é Julietn... li' nos ro-
niniiecs antigos quo as mulheres jovens tém
sempre veneno no engasto do annol que usam
r.o dedo.

— Quo pallidez a sua, meu anjinho!...
Habitualmente, Feind não tem o sotaque bo-

che, ovita-o, mas como o defunto Kanezeaii,
seu patrão, n emoção amorosa, reslitue-Uie o
goso de trocar os "1> ' peiõj p"...

- Devo estar eom fome! Vamos jantar jun-
los!... Permilta quo. ou sinta o encanto do
senlar-me ao seu lado?... Foi Rosenlicim quo
fez a sopa; não devo cslar lá muito boa, mou
amor... Felizmente o oliampagne não foi foi-
lo por cllc!... Ah! ah! ali! abi...

O herr capilão ri... ri... Ii considera-se
muito espirituoso 1 Chama por Rosenhèiní, que
traz duas garrafas do ohaaivpagne o qne se rc-
lira dosojando-lhes quo so divirtam muito.

-li' mm animal! Ii' preciso dòsculpal-o!
Ignora quanto eu a respeito!... Quo a amo
como minha verdadeira esposa!... lista calada!
Imagino quo tivesse rcfloclido! liu disse ao
coronel quo n senhora seria minha mulher o
quo não era culpada das decorrências da agen-¦cia postal... Mas, nada garanto si lho retiro
a minha pròtecção! Madomoisolle Julieta, amei-
a sempre!... Si soubesse a «pio ponto!... Não
lhe poço quo so nffeiçoc iinmcdialaincnte a
mim, por causa daqúcHif| iiiclinaçáosinhu do
mocidáde quo teve pelo tal Gérard.., Mns, pro-
núncio simplesmente essas palavras, essas pa-
lavras divinas !i li juro que nada mais lhe
pedirei! Diga, diga apenas: ".Senhor Feind
serei sua mulher"!... Apenas isso! Nada mais!
liu não sou um bruto, não sou um bárbaro...
nós não somos bárbaros!... Diga: "Serei sua
mulher!" e então está salva!... c eu, serei
o mais feliz dos homens!...

Elle juntara as mãos; supplioava-lhe eom
um olhar brilhante que parecia querer eufoi-
liçal-a... A esperança dc obter o que desejava
fazia-o tremer... Olhava para essa boca adora-
vol, que iria certamente pronunciar as pala-
vras fatídicas: "Senhor Feind, serei sua mu-
Iherl..."

Julietn percebeu todo esse ardor amoroso,
ergueu os hombros, como alguém a (piem isso
uio causasse a mínima impressão, e diz:

—¦ Seria muito melhor que me cortasse o
carne; o seu Rosenlicim recusou-me nmá fa.
cn !,..

A principio Feind não soube se devia, açh>r
graça, ou zangar-se. Não podia, entretanto,
nereditar quo ella estivesse cacoantjo. O capitão
uão comprehendia que Julieta respoudesso por.
uma phras.c tão banal a unia pergunta tão im-
portanto! Finalmente, disse:

"Iil, ia"... enmprelicndo! Antes de mais
nada!... A senhora tem fome! Precisa rei»
taurnr as suas forças! Depois, falaremos de
pousas serias... vou cortar a sua cariie...
agradeço-lhe, sou seu escravo...

Quando acabou de cortar a carne fria, Feind
quiz que Julieta a comesse, porém esta decla-
rou quo já não tinha fome...

".lã, ia", comprehendo!... quiz ver a ml-
nha faca,., mas, guardo-a, de novo np boi*
so!... nunca se sabe o que umn rapariga de-
oididn eoino a senhora pôde fazer de uma faca,
si.por acaso eu a deixasse sobro n mesa!... VI-
n ha pouco com a machadiiiha; sabe quo ut!-
rou-me a maoluidinha ao rosto?... E não foi
sua a culpa de não acertar tão bem com a
minha cara, como com u do pobre badenens»
que ficou estendido no assoalho, com a car*
partida! Abi o pobre rnpaz ficou bem nrran-
jado! Pormitta-mc que ache graça... As suas
pancadas são certeiras.

13 agarrou-lhe a mão, a ella levando os la*.
bios.

Ah! quo mãosinha encantadora!...
lilla. porém, tirou-lho. bruscamente a mü».;

Oh! ooniprehendn!... o seu estado de ei-
pirito não está cm boas condições... a sua
calma surgiu rápida demais... ainda ha fogoi
sob a cinza... mas, meu querido anjinho, es-'
perarci ainda o pouco tempo que fôr preciso,'"Somente, saiba-o, cn preciso ficar inteirada
iniiuedintamonlo do sua resolução!"

lilla não so impressionou... lillu devorava-*,
com o olhai*... Desejaria ao mesmo tempo t*f!
r.imehl-a e gosal-a... f,—Minha querida, proseguiu Feind, a suspirar,
esqueça os seus sentimentos que mudario ctP»
lamente no que mo diz respeito». Já lhe disse
que, depois da guerra, serei muito rico..,*,
que a farei felicíssima... Madame Feind pa»
dera satisfazer todos os seus .caprichos.,».'

Continua^

Hur LAQA
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Banco. Nacional Ultramarino
SB'I)B 1CM I.ISIIOA - FUNDADO EM lüill

.*-->t¦ • * •• M...V..I  llí.OOrt conloi foi lei
Capital reallMtto  7.ano " "
Fundo do rtaerva ,..,....,  11,050 " **

Httlnncídc (lau filiara ilo Hio de Jniiólro, H. Paulo o Snnti.*, cm SO do ne.
iKinitn. dl "'Iu

Acrrivo
Ctltn

Km himiii.. conM.lo ...,.,..<... l,*,7l)ii-fiHfit?0fiii
Ruidlv-rio»bhtscos ,,.,. S.79lhS80tOA8 I8,4n2i01fl$7ÍH
Conrspoiidfníc^ no exterior  7.Cfrtlill2oF020
<:oi. .[.. .t.i... nn lniirl.il> .,..,,,.,...,..., 11,21)1 IÍMJ4I757
nõnUs illvm.c 4*1»745•-0OS4A7"".mpTcstliuoi c cnnlni* correntes com cmiçflo  7,4(Wil90Í189
l.eicii iloseontailag .,.,,,,.;.  A,KWtill01188
I.ctr.u a receber  ii.i 17 ¦iMi».">.'•'.•
Mulri*- e Minou  11.435 tMSMflO
Valorí» (|epo:.iti.u..'. o em ciutçílo 17.-123í576*9319

120.03211088283

PASSIVO"«r-itn! ..." .• íl.OOOiOOOíOOO
Corríspcnileiites no exterior <1.8J3»42g|730
tlorrpspoiidriil»»! no Interior 1.840tff-78030'("'redores por valores depositados cem cnttçSo 17.4jj3'576J31fl••out.-is dlversiir. Wi.AVí-MmOi
ü-posltu . ordem ,7***ÍS'*!ÍÍ88889
Ikposltoi a praso, com aviso prévio o letras n prêmio.. lf>. loiijwjjfoSo

Ètirai 
& pagar BliSnjfBlig

hirlp c ffllne, -• 0.483:335843.-1
j_0._-2:lt*sê_23

P.la d» Janeiro. C dc outubro di 3030. — O contador, A, cunha. --
íi f/rente, A. fiUedes.

'¦.uj-j.i'.jj."..umn

iih ias da Capital Federal
A NOflE»***Téfvu-rtirc, 94 de Omita* *o \$iè

Compaiihli -)• lotirla. NaolinaM
di Iraill

i;«l.íircôei publlrns, sult a flipnll-
iiiçlio ii.. joverno fenornl, ns 2 l|2 e
not siihli.ul.il ai il horas* A run

Vlii-uiiilt» di< /Ifilinniliy n- 4IV

AMANHA
9 *JW ____ 1 C

Em tres paíawas está
Ml® Mo:í:

BARATEZA

«•*.

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

i ¦• I
ggggasssgjAsaaagBmmmmÊimm^mm

H > |

Grande sortimento ilo productos chimienã o cspccialiiiiulc"
pliurniaceulica*, importação iiinc.i Uns melhores lauricantcs da
Europa c America.

Caprichoso.serviço ile pharrhncia c laboratório por pessoal
habilitado, Euh u direcçilo ilo pharmaceutieo (.ondulo Gabriel.

IBü i^aíí-t_l_l_?__3______S^
^jn m t iii .

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

mmmmwmmm*
mmmtmmmmMm

L-rno 3. rraiíiilnud de Y*nU, 44
THMWXÍOHB SOí** ¦ffO*tV_*_
ilo-tá Mlflunis liuiiilnuuiiH

O rn.it eont-it.vol MlSo, hinouo.-»
cuilnlia

Menu
Amunlia B' alm*-et

Vllrll I Lm.', lúlll '«I ..lu p«iir.-li.V
Caldo verde o illplemiila
1'iiiu.iííii i lJo.it.1a
Ali*fi A l**ii mn

Ao Jiiiilnr:
Paio com erros il provontAl.

.Hi.l.l.i mui |' !!'.'• il- ¦••'.llli.i*

Mor 1-joOO, em meios

Sabbado, 28 ilo corrente
A's 3 horas da tarde

300-- 50*

50:O00$000
•i?000| cm quintofiPor

Oa pcdliloi de bilhetes do Inte-
rlor devem, ser ocoiiipuiiliudo<i de
niai". 000 réii pnra o porlo «lo Cor-
relo i» illritldo*. nos ncenlcs Rcrncs
Nazarolh ¦_ í;., rua .lo Ouvidor
n. 04. c:il-.<i 1.. .117. Tcle/. MJ8-
VfiL o nn cnsa F. Guimarães, Ho*
sorlo, 71, esquina do beco dflii Om-
celliin, caixa do Correio n. 1.U7'!

HONQEOPATHM
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Tosse ? Tosse tmiito }
tome a milagrosa

BR0NCHÍ6IA
I Vidro üSóüO

¦*-—¦¦—-—.«4-. --—.

Consiipou-.se ? laça

grippTna .
um ilos mulltoros riimedi-
osuié hoje conhecidos pa-
ru nbortitr constipuçòes o
curar inllucnza.

1 \iilro l$000
Adolpho Vgscoíicellos
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PHOTOGRAPHIA -casaleterre-
Importação e exportação cm grande escala de apparelhos
e material photographico recebidos directamente dos prin-

cipaes labricances do mundo
DEPOS8TO DAS i-SPECAIiíDADES

de Kodak, Lumière e Jougla, Agfa3 Hauf, Mekr, Welltn-
gtòn, Ansco, Imperial, etc. CHAPAS li PAPEIS dos me-

lhores iabricantes — Emulsões sempre frescas
PREÇOS REDUZIDOS

145 — KUA SETE DE SÉTEMB O — 145
BERT E A & COMP.

Kovo Catalogo 40*; |iag.— Remessa pelo Correio 3$600

j 27 Rua da Quitanda

— CASA ELITE —
Agencia de loterias

Commissões e descontos
Pagamentos dos prêmios no mesmo dia
RUAVISCONDC Df- INHAÚMA. 36Rio de Janeiro

¦aawBiMH---»** i-jâütau

•mm- .!¦ i -*, ¦_-...-—-—-—-- — —¦ ,, ¦ ,—. —i

j*pwj^tVF*?!2^m'*ãl£m*P3ZS?TlT!TB\'ammm'**fmwrE2SLttSBKmX£2£2!Sa3S£ mmamimi
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CLUB PARISIENSE

Pá de arroz
Medicinal, adherente c per-

minado. Laia 2^000
Perfumaria rlando Bangil

tximvmtt*mmmmmMm*wm

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

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

Cinco contos
de réis!

em dinheiro para comprar
um terreno bem locáli-
sado e nellc edificar um

prédio do valor de
I Dez contos de réis!

í 6 o que cada um pôde
I conseguir inscrevendo-se
j desde já na Serie Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
Avenida Ilio Branco 11. 171—

IlIO Dl' JANEIRO

(Sociedade riogriindense do sorlcioi)—Fundada 0111 1012
Autorisada a funecionar cm lòilu n União polns Curtiis
Patentes ns. 23 o 118 —Concossionaiia da Loteria do

Estado díi 1'nraná
Filial no MO DE JANEIRO, rua da

Quitanda, 107—sobrado
Agoncias gomes em iodos oi listados da República.
Agencias locaes pin todas as localidades do Estado.

Sede: Porto Alegre RUA SETE DE SETEMBRO, 76
Caixa Postal 11. 226 — Endereço telcgiapiiico AL BA

( Banco Pclolense
Biinijiicirüs 1

( Iiaiico do Coinmorcio do Porto Alegre
Capital realisado «100:0005000
Fundo de reserva B27:3*20StóO
Prêmios distribuídos nlé 30/6/1016 797:5003000
Pre tamislas matriculados «té 30/IÍ/I9I6..., li 305
Prestamlstas sor oa.los alé 30/6/lili6 .r> 0U0
Preslami-tas efleclivos em Su/C/IOIG 7.085

PLANO DA SUA SERIE ESPECIAL
Praso do contrato, 5o niczes — Mensalidade Rs. joSooo

Mbnsalmonta

1 prêmio do lis
¦1 

prêmio ilo lis.
1 prêmio de lis.
i prêmios dc lis

13 prêmios do I!s.
180 prêmios de lis.

5O0S0O0...

r-iooosuon
2-.0ÜIISÓ00
1':0l'íOÇO00
SiOOüSÜOÚ

3r:0->q00  3;O0Ò$0OO
1ÜUSOOO  i 8:OOUJ0U0

Animal eextraor-í
dinarlamente no [dia de Natal i

l

SOU prêmios

f •1 prêmio de Rs..
1 premiu do lis.,
1 premio do Hs..

íl prêmios 

 31:0003000

 25:00 $0110
 15-.OOOSI10IJ
 10:0008000

 50:0005000
30050.00 6,'100$ÕÜÜ

I

Aos proslamistas contemplados rom prêmios de Us
é facultada 11 desistência, quando não lhes convier recebei-

Aos preatamistas nào sorteados .Infinito 11 praso dp contraio so fará a
devolução de suas entradas áccresciilai de uma buiiilieaíão de 10 c/'o sobro o
valor das mesma-:.

A0ENTI3S—Acceilam-se, desde qiie apresentein boas relerenciaí e íiarn;:i

Curse Normal de Preparatórios
As nulai (kíStc enrsn, vanlajoshinenlo cdnlieci.lo pela PONTUAI.IDADI', ASSI-

HUIDAUK li CO^IPUTENCIA do üeus professores, funceionain com a máxima re-
; (ularldiiili;.

Corpo docente: Dll. GASTÁO RUCII, IM!. MESCIIIK, I)lt. I*. Gíl P.A-
iUUO, l)K. OLIVEIRA Di) MENEZES, l)K. HUY PhMIEIRO, professores do Kxler-
t'mto I) Pedro II; DRS SEBASTIÃO FONTES n AUTRAN DOURADO, prolénsoro-
tía Escola Militar; DR. IIKNIttQUI* DE ARAÚJO, e DR. FERNANDO SILVEIRA

¦liocentos d* Escola Normal; üli. PEHEIRA PINTO, professor do Collegio Militar
lll\. AUGUSTO ANKSI, autor de valiosos trabalhos tliikclicos; e outros.

Aulas prüticas do MATHEMAITCA e Clll.MICA. Dous oro cssoroí para o estudo de
r.ra» iiie^ma lingun.uin ila parlo tlidorica c outro da pmti.-n.As notas dc aulas' são
tiqlygrÂpliiiilas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTURNO.

Aulas dc repetição para os ülumnos que so matricularem èm atraso.

A sódc do cur=o foi mudada «!u rua dos Ourives 29 para UílUGUAYANA 3;i
'èmiai —JUP.IT-NA W-MATTOS. ni'(~«sor e director.

Leitura Portugueza
Aprcnde-se a ler em 30 liçüei (demeia hora) pola arte maravilhosa du

grande poeta lyrico João de Deus.
Vontade o niomoiia, c todos aprendem

cm 30 lições, homens, senhoras e cre-
aneas. Explicailurcs: Santos lirugite Viu-
leia Braga.

S; JOSÉ" 52

Petisqulras i rortusueza
FILIAL DACASAÍ3ARROC/.S

lelophone l! 07:! Norle
io5 Rua do Rosário io5, entre

Quitanda e Avenida
CASA MATRIZ — Teleph i .255 Norte

I8I, Una do Hospício
(canto da rua da Conceição) .

AMANHÃ AO ALMOÇO :
Salada de lagosta, cozido es-

peciàl, mocotó díí vitella á por-
tugueza, frango com arroz de
{'orno.

AO JANTAR:
Sopa a brasileira, lagosta au

sauce tartar, bacalháo guizaclo
com batatas, peru reheado.

Todos os diasoitras IVe-eas, lagostas e
cacas.

Apreciem os soberbos vinhos Flor do
Mpndcgo, Alriiralliüiij Mouriscu o verde
bnuico da quinta da Insua.

Chopn da lliinseiitica.
Manoel Fernandes Barrocas

CbtíB DOS POblTÍGUS
RUA DO PASSEIO N. 78

0 mais chie o ologiínle desla cnpitul
Rendez-vous da elite carioca

A mais homogênea «troii|io » de urtis-
Ins de cabarct do Rio do Janeiro, sob a
direcção do eleganle cabarotier brasi-
leiro (unicu no <;eneiv), JÚLIO MORAES

HOJE — Soberbo programma — HOJE
FERNANDA F.IUAND, ctinlora á voz
LA IlíllRIA.ii rainha do baile liespanliol.
LA KI.NE1TE, sem rival cniilorii fran-

cezn.
IRMÃ MORA, a graciosa cantanle italo-

argentina.
I.INA DORIS, canlora friinccza.
/uth-lus conlr.iiiido- cxpressamciile pela

Empresa A. 1'ARISI ii C.
Orchestra dc tzi(;.iiiüs, sob a direcção

do popular 1'ICK.MANN.
Drovemenle -Gniinlcs o>tréai chegadas

de lttienos Aires o S. Páuló.
Deixou de Inzer parto da empresa

PAltlSl-MOLIXA o Sr. Anlonio Marlincz,
represent ntc da mcsnin, termiuaiulo toda
a re"|iuiiánbili.lu.lc i;ue o ine.»mu senhor
ussümiu com tal resulueão.

(lubrlto
|i(ii|pjo ii iiiiifiliiiim,
<i»lr»u, frumlnii f^linila*Bnoçflei ilo firmai, olmríiiterl

lolgm, onniorvíi, i|ii6ijoi, elo.
deliu um. VlnllOI.

lll-íl

DINHEIRO
Bmpreala-ao gulire lolas,roup-iü, fa/fimliiH, motoei,
plano., movcilu e limo

qnc rr-prcsentfl valor
_.••«• *****w

Ria Luiz dc Camões n. <í0
— m.Y.i>\\ie7fir. j Noitrr. —
[Aberto dns 7 horas ri»

iiuudiií *'i•» 7 dn twllüj
Vttm V*WTt

.l.l.ll«:.R\l.&C.

Wa,
O foriificnnic Tapiili). dc .qo:o agradável, resultado ideii

nos casos de debilidade geral
P.H.BUTEILLIi

Representante para o Brasil

Caixa do Correio, 1.907
Iii i do Jaiiuiii)

TORRE
O Xarope Peitoral d?

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, ai.tit-a ou recente-.
Vende-se em todas as
pliarmacias e drogarias

HE

P com pouco capital
que um ou dona moços poilcrão (-unhar
dinheiro em negocio sério. Í'n....i<ii->i.
"ii-iper .ile uma olílcina liiislaiile ncrcili-
liidil, cujos pruiliiclo!. s:'io cnüocüj s
aqui nn praça a dinheiro Vi vista o nos
Estiiilos em Idênticas condições Si os
iiretimilcnlt-s ilescuiihcccrcm o negocio
a piiitiin tomar/io em m.iios ilo irinl..
dius O motivo d.i ven.ln nâ.< ilossoslara
a quem pretender. Pur espoci 1 favor 11
Sr. Villiiçu dura informações.—Ilüu Frei
Cuucca n, 1'JO, bazar,

I MAjJESTI.C |'Charutos fiiiissiiíios feitos ai
Imão com superiores tabacos]
Ide Java, Havana e Bahia.I
¦ Deposito: Rua Rodrigo Silvai

n. 42—10 andar I

DJonteiroeCompaniiia
ARMADORES E ESTÓFÀÒORES

Completo sortimento de to-
dos os artigos para ornaméii-
tação dc salas. Tapeçarias e
inoveis para dormitório, sa-
Ias de jantar e salas de visita.

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

Teíèphone 1.998 t entrai

CAFÉ' SANTA RITA

Rua do Aeio n. lll, Ieopliuno IÍ04 Nortee rua Marechal Florjauu, 22. Toiephouo
i.218 Norto.

Vendem-se
jóias a preços biirntissímos : oa

run Gonçalves Ulas 37

Joalherii Valentim
relenhone n. P04 - Ccntiul

TEL AVENIDA
ü nviior e mais iinporiniite duBrasil. Qccupiindo a mcllior si-

tuucâo da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.I?requeiiclii iinmml de 20.000 clieu-
i3. Diária completa, a partir de

1O8OUO.

lind. Teleg. - AVENIDA
mo nii .lANKiito

Theatro Carlos Gomas
Empresa TKIXKIRA MARQUES

Gercncin dò A. Corjão

Companhia de sessões, do Éden-
Theatro, dc Lisboa

HOJE HOJE
A's 7 3/4 e 0 3/1 da noite-Duas ses-

sões
Primeiras representações da fanta-

siii-revistii em dous actos e novo
quadros, original de Arnaldo l.eile e
Ctirvalh-j Darliusa, musica dos nine»,
Iros Ouios Ciilderou o Manoel Fi-
gueireilo

O AMOR
1'ico-Pico (compère),CAR1.0S LEAL.

üiininhciro, Ultimo amor, llliNRIQUE
AI.VBS.

Um grande acontecimento thealral '
i tudas us m.itt:.-—O aMüK.

H1ÜILIM. I JUI ii Ul

l.iirr^il |iiii|i-Kisri toilICO
Novo nn(i*ríioiiinatico
V\W\ Jiil (Icpill.ltivO ilKI.lll.IVll
K«l ilus laxaiivoH
Cirande remédio da mulher
liiicKrn a forço do homem
Licor o mui*- hhIioi-ohq

i m n i . . ij um
A* vend.1 em todas as boas pharmacias e droflariai. J.

M.P.icheco, Granado & G. u Araújo PrciiaxS: C.

%AAlMk
^^£Q

t&*dkifa
Mo admltte mais

discussão
3ARATEZA?

Cassa Iveitéko
íSmmmtmmmmm mm —-_¦_-_¦ '

"" ¦¦--¦----------«¦-¦¦¦-¦.¦¦¦¦MMM»»,

Siii
| Finou

ailqtiirliln ou liei.-iliii.ria e:u lojas as
1 ¦ i Lt < > I i • - -1 ri .;.'«c 5. IHi-uiniili-iii-.., i;c(0-
iiiii', Lir.ira-, Tumuiüi, Dures mn-ui-
IflTOá U ¦)-'..:.•!::, IJoivh ll(í ralli:«;a nu*
i liirnas, et' i! It.iliis iluuiicui resnl-
iiiütes .lo iiiipuruziu .lu sangue,
fiiriini-so liiriillívülineiitu cnm o

.pio com um m'> iiaico Iüí ücsitpparueui' i|uuli|iiur manilcstação. Uma
colher após as raicicúo!. Em tmlus a> pliarmaciuí.

gll M
A NOfRE-DAME DE PARIS

ISyatiíles seií_e»s em íoèls as
sec^õus a p^c^s umi prece-
dentes;
©aüííiiâa ê& eosíiira e taüleur

Sseur eiai__@s

H__-M-___D_iS__B_S_&l

DENTES ARTiFICIAES
....... , -Novo Svstema ==========

OI*. S_ v9 kEGO
ESPECIALISTA

Pronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á
dos dentes náturaes. Segurança a toda a p'rova.Commodidade absoluta

Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor
¦_n__n____n___i

A experiência Sala
bem alf e:

BARATEZA
Casa X-_eit-ao

s* ___________ IWmWmrTmWBÊmtWffllS^^ÍW®mim&mmTmtâmW^

TelFs Bier ~
A cerceja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudaveU.

Iníiodtizida no Brasil desde
1S65. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.

Rna Elachuelo 92
antiga Cervejaria L0203
TELEPHONE 2361

\ FIDALGA

â IDEAL£

Moveis c tapeçarias
- RUA S. IOSE' -
Talepli. 5.324 C.

Dinheiro sobre
Hliores de

pias Ecauteias do
de Soecorro

pc-

te

Casa Gonthier
HEWRY & ARMANDO
45 e 47; RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

(lasa tnndiiila cm 1807
mtmwmwmmKata—¦¦—¦—__¦_

THEATRO RECHEIO

llcstniiiant omleso reuncni ns molho
ro3 la.niilius. Iligürüsa escolha (cila <lin-
riiimoiilo, cmi ramos, caças o legumes-
linlius. imporliiciío ilo marcas exclusivas
ila cíimi. IVccos módicos.

HDA íi JOSir. 81 - Telep 4.r>l,'l ('

Curso de corte
Senhora franceza, ,ii.

plomndii pola Academia do Phris, (ça-mulo onsinar cm H liróos a cortai'
o conlccçiüriar qualquer vestido. Cur-
so o»pc.*inl do ciillctn o clíiipeus.
Corln o iilinlüiva qiwlqiioi; Vestido ou

(ilailluiiru por preços módicos
Av. Itio Branco 103, S» andur—Tel

3,383 N.

Companhia ALKXANDUH AZRVKDO -
a '1'ournéo » Crcmiltla d'Olivi;ira

HOJE: ___=HOJE
GRANDE ÊXITO

A's 7 3/i— Duas ses?ões—A's 0 0/1
A cngraçnilisslina comedia injçíèza cm

tres netos

11IS OE II
Protagonista, CltEMlLDA D'0UYEIR.\

Mobi'iario da Marcenaria Brasileira

Peca absolutamente mural

Amanha, ás 7 3/-Í c 0 3/4-— MENTIRA
DB MULIIMI;

Em ensaios, a notável peça—S1M0KB,de II nry Bri-u»..

Unhas brilhantes
Com o uso, consliHiío iin Unliolino, as

unll.is adquirem um lindo hrillio o ex-':eilentc cor rosada, que não dòsapparoce.
iiliulu mesmo depois ile lavar as mitos
diversas'vezes. Um vidro, ISüOü, l!n-
mcllo-so pelo Correio por 2$000. Na-A' (iiimila Grande», rua Iruguavana
n. 60. *

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

famílias e cavalheiros de tra-
tamento —Haddòck Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 1716.

i-inoma-lbeairo S. «ícsé
Empresa Pasclioat Ségrelo

Conipanliiii nacional, fiiiiilnilii em 1 de
lilllfo tle 11)11 —Direcção sccnicii do
aclor üduardo Vieira—Maestro director
da orcli.s ra, José Nunes.
A maior victoria do Unatro popular

110,11!—21 do.outubro dn 1010—1Í0JE'ires sessões—A's 7, 8 3/i e 101/2
1\ 2» e 3* representações .Ia peca bur-

esca cm tres actos, ilo conhecido arli-U
e cícripior Annibal Mattos e música do
inspirado maestro Archimcdes 00 Oii-

OCARIMBAMBA
A acr.ão passa-se no interior do Iklado

do Rio de Janeiro.
Época, últimos tempos do monarchia.
ATTF.NÇÀO—No espectaculo da 3» sos-

são, isto é, a das IO I/2 horas da noite,
.13 milhares que se apresontarom larda-
dos terüi. direito a 91 •/. de abatimento
nas localidailes ilu platéu.

O.s especinfulòs comcçtim pela exhibi-
i-iio dérsôbcrbo' filins cineindloirranhicos'.

LÓTERI/V

S. PAULO
liarafillila pelo ¦jnvcriio

ttUdO
do

bejcra-ruiM, 57 d.*» forre-ntci

Por i.f8oo

Bilhetes A venda cm todas
ei .as loieticas.

as

Compra-se
*iinli)iinr qiinnlldiido rtu ye.n-. cjlliiti

ím.i nu "in ncdrfti,ile <rv .*., >• ¦ valer c
CBitlf Ini «Io «Monto d« Soccoriii»; pne>a*ie
bem, nn run(ion^lvn r<i:i* n. .'..'.

Joãlheria Vaisrit.m
Tílopliono 994 Cenlml

MASSAG STA MA'
NiCURA

Uiplom.i.lo n cliegmlo ngorn da P.uro-
pa, 1'spei'liillstu in maísu-jcns vibrolo»
rins, cloilnoat o niiinuncs, nu rosto. No-
vn systomn, pjr oxllncçilo compleln doi
nolln.i fm dor, cm cinco minutos
Pciliciirn, Uni Sft.>.\o^' n. 12-J, t' lindar.
Tclcirlii lll.» ;i..||ÍIC..||lial

Professora de cdrte
lliihiliia n cortai' por escala e/comolricn

o prallcn ijunlquor inotlolo, iiiciusivo tail-
Iciir, em pou.iis lljilcs

Tttiiilicin nurla moldou sol. medida e
poilom tor cm fazendas, nlinlinvailoj e
pioiadus ou melo oonfecclonudos.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes do Abreu

Itua llrugiinyana 1-10 i* «ndar'.••;. 3..".0. NOHTIi

^ELKASTHR;NIA
O lloninlof-nnoj do Alfredo do

Carvmliu .'• .. unico quo cura esta
terrível moldsliii; in números ntlcí-
lados.

A venda na* lioas pharmneias c
ilrof-iirin.s do Ilio o dos listados.

lioposllo: — I", Itua 1- de Marro.- Rio.

PANEl.MS DE PEDItA

MINEIRAS»
ICMCIOSA COMIDA

Olitcm-so ¦¦07.iiihiinil.i-ii nas nfainadaíi
pnnelins de pedra «Mineira » Deposito:
llnnir Villiicn.— I2G run Frni Caneca.—
Louças feringeiis, linlaa o tre is ile co-
zinhii [.or mon.ts 20 ¦*. que nas outras
casas.

Ultima novidade
Apparelho ' para machifia dc
costura OATSAG, simples,

forte, barato c econômico

QUITANDA 64

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

R-staurant Recreio
Casa de petisqueiras á por-

tugueza. Tem grande caráman-
chão em ar livre; preços mui-
to baratos. Rua Luiz Gama
n. 43 (antiga Espirito Santo).

CAMPESTRE -
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Feijoada completa.
Linguado Rio Grande.

Ao juntar :
Frango á brasileira.
Fení assado de forno.
Arroz em canoa.
Todos o.s dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas nas brasas.
Camarões torrados.

Preços do oosiume

ESC0L4 DE CORTE
Mme. Teiles Ribeiro ensina

coin perfeição a cortai- sobmedida e com os mappas. era25 liç-Ties.
Pratica por tempo indelcr-

minado.
Moldes experimentados e ali-

nbavados.
Acceitam-se fazendas paravestidos meio confeccionados.

Aulas de chapéos. Av. RioBranco 1.37,4° andar.Odeon ádireita do elevador.

ANTAIIOTKIA
Rcc-bem-s, pccffdoá

c cncomiiiciidas Ucs-
tü8 HÍamatlni cervejas
no Deposito ú run líia*
cliticlo n, 92, (Eojprc-j
s« dc AguáM Guzoaag)'
entregas no tlomici.
lio. TelojihoBe 2361 \it

mo üo iiiu a*. i
Com 03 preparados para •!

pelle. |',0,n ida I-F.IIOI.IN.V KSM.,1.
IT. unico giji) ail.juiie u cuutuit
a l ,!...•« d» nilii, ,\|.|.io,.*j1u ido
liiililulo t1<*< Üull*.'. ür. ''ufin 

o nr«.
iiili-lj- lir.1» l.'f... :. i.. ¦!. Mi «;¦, Vn.
ço 8$0Q0.
Khoonlro*!*! á \eiu\e, tra uitt «<

[ .•iTinnniia'* aijiii r cm S. I'uv|o,

PIL (Euj f.jrma de pó)--Cura
catingu, suores leiidos ár,

avilifl"., Rtiorci doí pís, etc.
Caíra: 2$5oo,-~Deposltaric_s

Thcodoro Abreu, Voluntários,
2.41.—-Bragança Cid. —¦ Mc.-'
picio, 53.

Hotel Miramar e Babylonla
«Nec plus ultra 1». — Sim. lim
situação ideal, conforto, ares
puros do mar e da montanha,
tratamento, etc— Preços mo-
dicos.— Rua Gustavo Sampaio
n. 64 (Lente). Tel. Sul 0-2.

Cofres
r.' inilísnonsuvol «in quslquor cê.»*,

comnier-.'ial ¦ 11 purticulnr a oxiit.mtit
ile nm superior cofre DK A^O M W.
AMHIUCASO, marca rcp-lratlt t. 11,311,
reconhecidos coinò o.s melhorei, o uniM
guar.la fiel dc ectu valorei contra Iojjj
o ruubo

Cirando stocl;, n tlinlif-iro ¦•raiidi'» n'a-
lirncnlos. rrii.-... dcpoi.it. rio: Uayer Wig-
doi, iii.i Camerino n. 104.

ALTA NOVIDADE
IflM

Folhinhas e Blocks
para i 9-1 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

LEILM 1[ PENHORES
6 de novembro

Na antiga casa
Ê. Samuel iioffmanii

I3 Travessa do Kosario i3
JÓIAS

Da3 cautelas vencidai, po*
dendo os Sra. mutuários refor-
mar ou re3j*alar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

DELICIOSA BÈB..DA

w_l<^ mírm^

-spumante, refrigerante, sem
álcool

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GF.RAL
Rua Theophilo Oltorti n. 3«

Telephono KúiU 305

Malas
A Mala Cbineza, k rua ilo Lavrudlo

n. .01, 6 a cisa quo mais barato vemls,
visto o grande sortimento que tem; chams
a attenvão dos sòhhórés Viajantes.

ütNTISTA
A. Lofiss Ribeiro, cirurgião danfts-

Ia pela Faculdade de Medicina ilo Ri»
do Janoirõ, com lonja pratica. 

'Crtliri-
lhos garaiilülós. Conuultas diariunmnt".
Cunsullorio, .-ua da Quitunda u. 48.
¦ ——-•ii-iBiiii mi i i ii ii ¦¦ ¦ m «mffl

Oleo para lamparina
Aroiualol

Ultima novidade americana I
Mais brilho, 'mais duraçio,

mais barato !
.Encontra-se á venda era t9*

dos os armazéns.
Depositários geraes: Co*i

Pereira, Maia «Sc^Cia.
Rua do Rosário n. GS

CYCt.O TIIKATItAl.jmASlLElRo""
Cfándò companliia italiana do one-relas EWOltE VITAL!-

HOJE HOJE
Tciva-fcira, H do outubro

Ultima o definitiva representação
da lindíssima opereta om tres àctosOflusiante lilncto do Nino Oxila, do-liusa e fcnlimentul partitura doniiicstro Giuseppe 1'ietri

ADDIO OIOVINEZZA
ITAI.O nuiUIM numn das suasmellioros o mais engraçadas ereações

Grande sucuesío de PINA c.IO\N\
CIIMtA.NDI o MAUIA C.10AXA

Toma parle toda a cumnanliia
Itegenlo da orchestra, l. IIOIG
Uilliolcs á venda na Avenida ItioP.raneo u. I3S. Téljieliono .-.73. Contrai

Uín Lopes, Fiirnanilos í' C, das tü ás(> da tardi... Pi-oçi s do cosutme.

MUT l LAPA

Cabaret Restauram do
CLUB MOZART

HOJE E SEMPRE*
A elegante lionlionnióro da rüii.Ghllo, 81

Todas as noites, ás 0 Tioras, ficeeíso
incgualavol da « troupe » contratada cí-
prcssamonlo para este cabaret cm São
1'aulo o litienos Aires pela Agencia The"."
trai Ingleza.

A^ sympathícã raharetière LAU1U
OltCTTl' (Única no genoro).

LOS MLM-ÜVÍNl" ~
Os irmãos FUENTES, bailarinos lies**»»-

nhòos
LA FO*<S, cantora c bailarina hespa-

nlioin.
AKLÉTTE.nambinniil-Petilo tíollandaiie.

Brevemente—Estréa da nova* troupe»
dc variedades especialmente contrata.!»
om liuciics Aires pela Agencia Tliealrll
Ingleza.

Variado corpo do baile sob a nireocia
do prolessor GGO LYDHOR

Orchestra do tr.i;,'ano.s sob adir..,
['Io tuo'.;ssnr brasiia''» ÇltKE-STO NRBí


