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Nn nltlmo nunirro «ln «tcclento rcvíitn
industria e Comercio sc transcrevi* um fil*«
ilgn do lei qui- regula ou, antes, que de-
í.rin regular Iodas ns conciirrcuclns publi»cjs desde 1910; Parece, entretanto, quo ntra»
»¦« do ire/, prc.ldonclns diversas" ninguém,
jamais foz «'i./.o dele.

A revista mulo esse .irligo do lei «*¦ trnns»
cito exfr.inhn o fato, realmente cxtranliuvol;
Mas i. censura maior devo caber an Trlbii-
lul dc Contas, que, si houvesse cumprido
o sou dever, feria forçado n adminislinção :i
executar n lei.

o rejimen das concurrencias ó, cm geral,tun logro. Elas parecem umn garantia muilo
séria o, de fato, mio valem nndn poi' si mes-
mus: valem, o «pie valer .. honestidade dò
administrador (juc tem ele rczoivê-las.

1'uiu conetirrenein é uma comparação, Si»
Fe podem eo...punir couzns dn mesma nfltu-
reza. Orn, cm geral, nns concurrencias, dei-
x.i-sc Indo im vngo: a idoneidade Uos pro-
j-oiH-ntcs, • o preço c as condições «In obra

tiniu fica siiriultnnoamcnio em jogo e o
firnciónurlo', que tom do fazer a escolha,

i vnll.e, Ue fnto, com a ninis ampla llber-
ilude, i, que lhe parece melhor.

Iln tempos, houve a concurrencin pnrn n
cnnslrução do porto dc Pernambuco. Ela <e
decidiu de um modo perfeitamente honesto
i que satisfez a todos, mas, dc fato, o ml-
üislrii poiliii escolher a proposta que qui-zesfc.

Pm dos concorrentes, oferecia o preço mais
barato, mas umn demora maior nus obras.
Outro fiiziii-i.s em menos tempo, mas pediamais dinheiro, O terceiro era o mais caro;
rnns, não só abreviava mais a construção,
tomo fornecia unia combinação financeira,
que facilitava o seu pagamento.

Havia, portanto, em jugo, on mesmo tem-
Jio, trez elementos diversos: preço, tempo
«Io construção e combinação financeira, Sem
ti menor Incorreção, ., administrador podiascolher a proposta que iniizcsse, porque
«-.'ida uma em preferível, dc um ponto rio
vista diferente. Não havia comparação p^^-
sivel.

Si alguém me perguntasse: "Quo é que
V. prefere, uniu roupa bem fíitn ou uma
ronpn preta?'-'—eu não saberia responder.
.Não saberia responder, porque D bem feita
jipdia ser Uo uma «ór ridiculn e a preta po-
:liii não ser bem feita e não se ajustar n mini.

As nossas concorrências são, cm geral,
feitas por tal sistema.

Foi a isso que a lei de 1909 pretendeu
dar remédio. Ela quer que, antes dc nber-
Ias ns propostas, sc comece por verificar

n idoneidade Uns proponentes.
A vuga determinação de idoneidade que

hoje se faz é um dns numerozos processo!
pelos quais se tiru toda n seriedade ás con-
eiiiTcncias. Depois que sc abriram as pro-
postas, depois que se reconheceu n existem-
«•in dc uma epie é evidentemente muis v.in-
la.iozii c que seria cscni.dnlozo reçuznr, nfas-
ta-sc o proponente, declarando que ele não
& idôneo.

A idoneidade eleve ser uma preliminar.
Suas condições precizam de)«*rminnr-se pré-
viamente. A cxcluzão Uos concurrcntcs- não
idôneos Sc devo fazer antes Uc se sniicr o
que eles propuzernm, porque, si não fôr as-
sim, depois que se abrirem ns propostas, só
se necessitará declarar n não idoneidade elo
«pie nprezcnlur melhores condições c. nesso
cozo, o publico fica sempre em duvida. A
declaração de não idoneidade parece nesses
cuzos um pretexto, um meio escuzo tle afãs-
tnr aquele a quem se devia adjudicar a con-
currencia.

A providencia da lei Ue 1009 é, porlanto,
perfeitarnenle justa. Justa e moraliz.idôro.

A outra regra que ela estipula é que n
administração marque todas as condições dn
cnncúrrcncla, fixando tudo, niridn nos seuc.
menores porménores, elo modo que a cum-
).aração n fazer seja só, seja unicnmcnlc n
dos preços.

Nessns condições, não ha mais lugar pnra
aquela operação que se chama "estudar ns
propostas" c que em geral qnor apenas di-
zer: ajeitar a aceitação ela muis pròlejitln.
O que ha a fazer é lér um numero c tle-
ilarnr imediatamente a quem, dc direito,
eijbc o íorneciinenlo,

l;ni n enlrndn nesse rejimen que o prezl-
dente Ua Republica recomendou. O que nel-
mira é que ele precizn-sse fazer essn re-
eomondação, qtínndo, si o Tribunal dc Con-
!:is fosse mais vijilnnle, ha 7 anos que es-
tariàinos nele:

Mas cmfiin, enino mais vrile tarde rpic
mincn, é nuspieiozo mencionar que no Dia-
riu Oficial tlc hoje jú aparecem diversas con-
etirrcncins realizadas pelo processo legai,
li' verdade que hn lumbcm oulras, iridien-
.Ias de um modo tão concizo o eliptien, quo
ninguém sabe. bem si elas eslão dc acordo
com a lei...

Aí fica a interrogação, p.ira que cm tempo
oportuno o Tribunal tlc Contas verifiauc
o cazo.

Mcrloirns e Albuquerque
mo**
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A GUERRA
Os francezes alcançam uma"
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. I região na margem direita do Mosa onde os francezes obtiveram um novo
suecesso. As manchas negras («Wood") são os bosques

__±± g TQg..—. _________
Uma victoria cios irar*-

ce^es eai Verdiim

A primeira noilt.la
PARIS, 25 (A NOITE) — Os ír.?n-

ce/es alcançaram homem de lartí-* a
margem direita do Mosa, ao no de
Verdun, uma lirülianie victoria, rompen-
do a tinha allemã numa frente de sete
kilomeiros e avançando numa profundi-
dade de tres kilomeiros.

Foram feitos mais de 3.000 prisionei-
res.
Alguns porménores

r.UUS, 2.", (A NOITE) — O communicado
ifficial, que acaba dc ser publicado, tr-z ai-
çuns detalhes du victoria aleuinçudu hontem,
pelos fruricezes cm Verdun

As tropas francezas, depois «le uma prepara-
ção «lc artilharia muito intensa, mus também
muito rápida, atacaram a linha allomã numa
frente de sete* kilomt-tros, quebrando-a em to-
da a sua extensão.-

Os francezes, apezar du resistência desespe-
rada dos allèmães, occupurnm a aldeia «• o for-
to de Uouaumu.it, toda a obra dc Tliiaumont,u
herdade de Thla.imont, que os ullemãt-g hnvlam
transformado cm outra posição lortificadissi-
ma, e alcançaram as pedreiras de ilaudromonl,

«'.slubclcrei.do.se ao longo da estrada que vae
dr liras a Douuu.nt nt.

Em muitoa pontos, a vn«a franceza avan-
çou r.uma profundidade «le tres kilõmcfroH*
nn resto da liul.a «incbrada o avanço foi portoda a parte superior n um kllomefro.

Até hontem dc noite tinham sido enviados
para as linhas da retaguarda 'l-L'00 prisionei-
roa, enlre os quaes uns cem officiaes.

O material bellico capturado <: muilo cran-
ue, incluindo canlims «le KroHen calibre.

E«persm-se novoA porménores «Io .suecesso.
A confirmação official

PARIS; ír, (Qavns) — Communicado offi-
ciai das 23 horas do honlcm:

"Na frente «le Verdun, depois d«* intensa
preparação de anilharia, atacámos a linha inl-
miera na mnrvem direita Uo .Mosa numa ex(en-
fio de sele kilometros quebrando-a em todo
«i comprimento o nttingindo no centro tres ki-
lometrns Ue terreno inimigo. Oi capámos o
forte e n aldeia de Dnuaumont, emtiuanlo a
ala esquerda, passando além «Ia herdade c da
obra de Thiaumont, tomava dc aSsallo as pe-
«ireirag dc Haudremont c estabeiccia.se ao
longo da estrada entre liras e Douaumont.

A nossa linha, á direita «lo forte, estende-se
pelo norte rio bosque dc Caillette, ao longo da
orla occidentnl da aldeia de Vaux c «io bordo
oriental do bosque de Fumin, prolnitgando-se
paru o norte do bosque de Chenois e «ia bate-
ria dc Dnmlotip.

Os prisioneiros estão chegando cm massa
aos nosso acampamentos. Até este momento
foram contados 3.500, entre os quaes cem offi-
eiaen. O material apprehendido ainda núo foi
verif lendo.

As nossas perdas são relativamente peque-
nas."

i ¦ ma— i i.
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Alguns collegios e escolas particulares já
estão começando os exames, com descontai-
lamento geral dos pães dos alumnos.

A formalidade dos exames é prenuncio
muito sério de. férias e esta palavra, cm-
hora os diecionarios o não registem, é sgno-
ninio de "àltibülações" domesticas.

O Manuelito, .embora tenha apenas seis
annos, já está no collegio Ú pae não lhe
queria metler o livro na mão tão cedo, pois
v de. opinião que se deve primeiro formar
fl besla, para depois cultivar a intclligenr.ia.
ilas a mãe sustenta que o logar de bestai
não c dentro de casa, a anurchisar a ordem
e a jogar "football" na sala dc jantar.

Manuelito foi, pois, condemnado uo colle-
nio, isto é, a deixar a casa em socego das
dez ús tres, tomar seis castigos por semana
e receber o sen prêmio no fim do anno. O
prêmio é o orgulho das mães, a volta certa
do alumno no atino seguinte, e.mfim ei prós-
periddde dos estabelecimentos de ensino. Por
isso ê compulsório cm todos elles.

Quando Manuelito, porém, chegou -em
casa, ostentando no peilo uniu medalha, pen-
dente de-uma"fita vermelha, a esinpefacção
foi geral.

Que premia era aquelle. ? Premia de. Ira-
eossura ? Seria uma innovação realmente in-
leressànte.

Kmquanto a mãe se. embebin no gosa de
ver o filho medalhado, o pae, mais sceptieo,
perguntou ', .'¦••'"¦

Que è isso, menino?
Premia: •

¦ -De que ?
~-/>i» seitiicias.
-— Que li seiencia ?

EJ uma cousa que diz que ns pedras
não crescem, nem andam, nem sentem, e
rine a gente cresce, anda e. sente.

liem. E qual foi a pergunUi que ie fez
ganhar o prêmio 

'.'
A das costellas. A professora pergun-

'an quantas costellas a gente tem c wi rc
sn.•.'(•(/ : quinze.

Ma* r.ós não lemos quinze; temos t.orr
pores ou vinte e quatro costellas. _

Sim: mus o menino qne den mais deu

88
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O general Gorgas

A obra benemérita da
Fundação Rockíeller

A CHEGADA DA MISSÃO
SANEADORA

A liordo Uo ".V.isari" chegou hoje n e.Ua
capital a commissão seientifien Ua Fiindaçüo
Ilocltfcilòr, composta Uc um grupo ele scienlis-
tas nórtç-nmcricnrios, sob a chefia do eiritr-
gljíò-mòr Uo Exercito Uos listados Unidos, ge-
neral Williams Gòrgas.

Esla conimissão, como jú tivemos oceasião
dc dizer, não vciu cm caracier officiiil; foi en-
vinda cm caracter particular, subsidiada pela

Fundação Roclsfellcr,
com o fim üc estudar
a distribuição da febre
amarella nos paizes da
America Uo Sul c fnei-
litur-lhcs a necessária
assistência fiiinticèirt.,
(Icsenvolvendn, nssiin,
umn campanha siuiul-
fiinea e intensiva con-
trn a moléstia, na obra
do saneamento mim-
diaí.i

Aguardava n chega-
«Ia elo "Vnsari" o Dr.
Carlos Seiell, director
geral Ue Sntitlc Publi-
ca, que pouco depois
éritíetèvc animada pa-
lestru com o general
Gorgns, trocando idèas
a respeito dns serviços
Uc hygiemc no nosso
paiz c o informando Uo
estado sanitário elcsia
capital.

0 Sr. general Gor-
gas, que vciu acompanhado Uc sua Exma.
esposa c Uc seus collegas de commissão, Srs.
Thepelorc C. I.ystcr e William I). Wriglítsõí.,
cm rápida entrevista que nos concedeu a bor-
do, já cercado Uc membros da colônia norte-
americana c de alguns médicos Ua Saiide Pu-
blica,_ teve a gentileza ele nos tran.smit.tir as
suas impressões tlc viagem c os fins Ua com-
missão dii Fundação Hockfeller, elizeiido-nos
que ria Bahia jú ficaram eni estudos alguns
collegas seus, entre os quaes os Drs. ,lunn
Guticrrez e Menry Carter e que aqui no Rio
permanecerá nlguns tlins, nfim Uc conhecer os
nossos dçparlanientos Uc hygiene c Ue se en-
tender com ei governo brasileiro, Uc modo a
poder levar avante, a sua missão, a exemplo
tio que fez a Inglaterra; qtie proporcionou ;'i
Fundação Uòckfcller tnelns ns facilidades pos-
siycis, lendo em vistn o gesto nobre elo milliò-
iiurio Ròçkfeller, que (piiz deixar sen nome li-
gado ú grande obra de saneamento universal.
Referiu-se nindn o Sr.
general Gorgas ú sua
estadia, eluroiitc clea
annos, no Paiiaiiiú, ou-
de esteve fazendo u
propliyliixia Uo canal
c estudando epidemias.

Os nossos hospedes
desta capital seguirão
para o, Pará c Manuos,
cm visita aos portos e
suas cidades elo inle-
rior, e cm desempenho
tle sun missão.

Estiveram n bordo ei
coronel Pedro Vieira,
director do Hospital
Central do Exercito,
acompanhado Uo dons
médicos militares, os
Drs. Grnçn Conto c
Tliomaz Alves, Uu San-
Ue Publica, c o prof.
Hacker, dos Estados
Unidos, ora em com- q $,-t Theodore (.'.
missão Ua Fundação l.gstcc- '
Ròclêfcller, no listado
do Rio, onde vae combater n nnk.vloslonila.se.

A commissão RocUfellcr liospctlou-se no
IIolcl dos Estrangeiro»

0 ..ALMANAK
II NOITE"
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0 primeiro numero sairá
em dezembro

.Tú se. acha bem adoantada a impressão
do "Almanak da A NOITE pnra 19)7".

Como já dissemos, temos empregado O
maior carinho nn organisação desse livro,
procurando nfristnl-o o mnii possível ela ro-
tina a que obedecem niu.tns publicações tlcs-
se gênero. Vencendo obstáculos de varias cs-
pceies, entre os quaes o alto preço tio papel
Ue impressão, julgamos ,iú ter conseguido en:
grande parte o nosso objeclivó.

O nosso Almanak encerrará apenas traba-
lbos òriginaes, que lhe foram destinados, ú
excepçiin de duns ou tres traducções, c ai-
gumas notas colhidas cm revistas estran-
geiras.

Eis umn lista dos principaes artigos c
illtistrnçõcs que jú estão sendo impressos c
que foram destinados especialmente no Al-
manai: :

A Arvore das flores de inz, fantasia; dc
Coelho Netto, illustratla por Jtilião Machado:

O valle, soneto de Olavo Bilac, illuslrado
por Vasco Lima ;

A marcha de I.uiz XIV, conto de ,7oão Luzo,
com illustrações ele. .lulião Machado ;

Em Santa Thereza, versos de Alberto de
Oliveira, illustrndos po,- Vasco Lima ;Como passar oito dias no Rio?, impres-
soes da cidade, Ue ,1. A. Brandão, com il-
lusl rações ;

Perde-se mais uma illusáo seieniifica, ar-ligo Uo Dr. Xicolúo Ciaíicio ;Paginas inéditas — Iracema, dc .Tose* dc
Alencar, julgada por Machado de Assis ;A cultura allemã de hoje. chiirgc de Seth;

O origem e. a evolução de nossa marinha
de guerra, inquérito, por Arlliur Marques :

Perigo da Imprensa, Agentes de seguros evários oulros artigos humorísticos, porR. Manso ;
O voto feminino, exceíplo dc um livro a

publicar, de Agenor tlc Rourc :
Medicina para os casos de urgência peloDr. N-. Cianeio -
Versos tle Goulart dc Andrade, Emilio dc

Menezes, Eurycles dc Mattos; Oscar Lopes,Luiz Edmundo, Cru/ e Souzn, Moreira deVnsconcellos, Castro Mencztiv Domingov Mui-
garinos c oulros :

O «'.n'/n, pelo Dr. Manoel Bomfim :A extraordinária modéstia de. D. Pedro IIexeavação histórica '
O verdadeiro Shèflóél: llolmes, artigi in-formnlivo ;
Retrato 0 hulographo Uc Carlos Goincs •
O problema da navegação submarina;
Uber alies!, comedia em dous netos' dc.lulino Mnehadp, que lambem a illustróu';
Sa Escola, couto ele José Sizenando ;Os spqrts uteis, artigo informativo, dc.Ncltc. Machado ;
Triplgco, sonetos de Antônio Salles ;A divida nacional, estudo comparativo il-lustrado com gravuras '
As dpjilicaçõcs úteis do cinema ;O estrella, conto tle. Lima Barreto, illus-Irado pnr Vasco Lima :
.Yo.s- bastidores do faro — O dia de umreporta; por Lobão .Itiuior :Prnphecias, cliargo, Ue .lulião Machado :O apparecimento e o fabrico dos gazes as-

phgxmntcs ' '
Artigos astronômicos, dc grnnde. nctíinli-ilndc; pelo Dr. Paschoal dc Moraes, epie fez

todos o? cálculos necessários ao Almanak;
Chârges de P.elmiro dc Almeida.
Além desses, ha muitos'outros que ainda

não nos foram entregues, irias que figurarão
ainda no 1" numero dó-Almanak d'A NOITE.

O Senado e os
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O Sr. senador Azeredo

O SR. SENADOR AZEREDO t
FRANCAMENTE CONTRARIO

AOS CORTES PROJECTADOS
•Tá estéi concluída na Câmara n votação du

parte orçamentaria, inclusive n emenda da ban-
cada do Rio Grande do
SuKreferento á nutori»
snçfip uo governo pnra
remodelar as reparti»
çiitls, fundil-as o «lis.
pensiir os funecioiin-
rloj que .Culgar coiivc»
nieiite.

E' i))iiis um cutcllo
sobro u pescoço rios
fuijcrioniirlos públicos.
A [jiioposlto (lus orçn-
n.enlos jú fixemos uni
ligeiro inquérito uo
Senado pnrn ver como
os representantes «Ia
Ciiníara Alia recebe-
riam ns medidas jul-
gudns necessárias pola
Câmara dos Deputados.
Entretanto, demite da
votação tlc hoiitcii),
resolvemos procurar o
vice-prcsidcnlc Uo Se-
nndo, afim dc lhe pe-
dirmos a sua opinião
vonre o imomcntoso nssumplo.

—A minhn opinião sobre os cortes do fun-
rcionalismo publico eu jú Uie dei liu dins.
Disse-lhe que era contrario, radicalmente con-
trario aos cortes dos addidos. Assim -endo,
com muilo maior razão sou contra o çòrtc do
fiincçiohaiismo cffectivo. Muito se tem fala-
tln em economias, t*tn cortes dos funeciona-
rios. Qiincs são ns vantagens que esses cur-
tes nos trariam? Pódem-se demlltir e>ses fun-
ccion.nrios?

São essas ns duas perguntas qne mie. sug-
gerem os cortes lembrados.

Encaremos 0 assumpto sub csr.es dons as-
pcçtòs. Que vemos? ím, priraeirV. lognr, por
rtiúitò quese possa cortar nó fuiicçionnlismo
público, esses «'òrtes virão equilibrar os ur-
çaméntos? Pouca coiisi lul prnvidçriclh adean-
tariu — goltus «Png.in rio oc.cuno... Agora en-
cireinos a questão sol) o outro nspceto. Temos
nos ministérios os fiiiiecionarios públicos
ii.tlcinissivcis porque coutam ninis de- Ue/. nu-
nos tlc serviço; temos ns funeciouarios ii.de-
missiveis por terem obtido os lugares por meio
rio concurso. Tirando esses que restn'.' t'm
pequeno numero tlc funeciouarios e os adeii-
dos.

Os novos funeciouarios são apenas do Mi-
ni.st.erii) ela Agricultura; que foi organisatlo em
JfllIS. São, portanto, poucos; Que rende ao
paiz o córle desses funeciouarios'.' Uniu ninha-
ria. Acho imiilolouvaveDí.os bons intuitos dos
parlamentares eni 'diminuírem as Uespesns.
Estou prompto u auxiliul-os nessa campanha.
m..s somente ria medida do possível.

as cortar funccionarlos. absolutamente não.
TfÀiiinís isso é uma des]).ii!WDÍdacl.c...,lviiti"i.o nús
aproveitámos os serviços desses ínuecioriarios
eluraiilc tantos nunos c agora vamos' pol-os
há rua sem mais ncin menos? Que irá fnzer
essn gente? Roubar? Não, devemos conservai-
os, mrsmo porquê não cru esse corte que vi-
ria resolver a crise financeira;

¦ mi*i i ......
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Sr. flui íi?, Estrala

Um pouco do seu
discurso

A Academia Brasileira recebe, ás 20 hora'-»
dc hoje, o seu novo membro, Sr. Osório Dn-
ipie Estrada, que vae oecupar a cadeira Ue
iHippolyfo tln Cosia, vaga com n morte, do Dr.'Sylvio 'Homero. 

A sessão terú tutln a solem-
nidade, presidirido-a o conselheiro Ruy Bar-
bòsa e com n presença Uos Srs. presidentes
cia .República e do Eslndo do Rio. ministros
de Estudo c. do Supremo Tribuntil Federal, se-
nntlures, deputados; representantes ele todas ns
associações literárias e seienlificas elo paiz e
dos centros mundanos, especialmente', eonvi»
duelos para tal fim.

Receberá o novo acadêmico o Sr. Coelho
Netto, que fará uni estudo Uu obra Uo poeta
de "Aiveolòs", "Flora de Maio" e da actual
letra Uo "Hymno Nacional", do philologo c
do critico que todos conhecem-, O Sr. Osório
Duque Estrada responderá, na fôrma do esty-
lo c, depois dc agradecer u sua eleição ú Aca-
demia c Ue expor o plano do seu discurso,
que não pode ser um estudo .minucioso ele
critica c ele. anul.vsb cxhausliva sobre os ses-
senta volumes tia obrii de Sylvio Romero,
referir-se-á o orador ao ingrato papel Un cri-
tica entre nós, entrando logo em seguida a
tratar Ua personalidade do seu 'illuslre ante-
cessor.

Com a referencia dc algumas ancedotas c
dc factos característicos apanhados entre o.s
muitos episódios da existência vulgar, pro-
curara, segundo r. processo tle Edmundo Schc-
rer, divisar a obra através do "homem" ao
inverso do. que faziam Taine n oulros cri li-
cos ria incsmu escòlri, que se habituaram a vt'r
o "homem através ela obra";

Alguns' traços ela pliysionomia moral Uo
Sylvio Homero iiluminain-lhe o perfil, esbo-
çado cnm precisão c fidelidade, seguindo-se
um rápido estudo du influencia por elle exer-
cidn desde 1808 ria murcha do pensamento bra-
sileiro, uo Indo Uc Tobias Barreto c dc outros
proeeres dn seiencia, da philosophia, da lite-
ii.turil c Ua critica, ' pertencentes, á segunda
phasCdu chamada "Escola elo Recife".

Embora necusando serias divergências com
alguns pontos dc doutrina, enaltece o orador
a obra dc Sylvio e o grnnde papel por elle
representado durante quasi meio século de
extraordinários c constantes trabalho»' cm'
quasi todos os rumos do" pensamento e espe-
cinlmcríte da literatura.

Termina, afinal, do seguinte modo o estudo
feito sobre o escriptòr sergipano pelo. seu
subsiiluto na Academia dc Letras :aj,"Eis, cm synthesc, meus scnheMêÜ) a signi-
fiençãp elo papel representado por* Sylvio Bo-
mero c ri caràctcrisaçãò Ua suu pcrsoniilida-
Ue literária, no movimento mental ela, nossa
terra, durante os quarenta c seis annos em
que se. desenvolveu a sua prodigiosa aeliviela-
Uc ele publicista. Ahi, fio que. serão eternos,
c não caducos, o.s mais hcllos c snzonaelos fru-
tos «Io seu cspi.ito.

A obra esplendida que nos legou (a nós e
ao Brasil) é um espelho fiel Ua suu vida, que
rcspiantlcsce toda ele uma grande bellezn mo-
rnl. Sylvio é um escriptòr que se pode com-
bater e criticar; mus é um lutador epie se
respeita, uma intclligeiicia que sc adiuira.
uma memória que se venera, uni exemplo
qne deve ser imitado, nm esforço e uma neli-
viilaile que merecem ser glorificados, porque
promaiiauí das mais afins virtudes que iuspi-
niin a eo.ielueln dos sábios c pensaelnres : o
Ucsinteresse, á renuncia, o paüiotismo e ò
nçjor dos grandes iiteac»-1*

PeTas viefds mysteriosas
dos falsificadores de bebidas

A responsabilidade dos fabricantes estrangeiros
• 4-

Grande parle dn cuipn do grande, incre-mento que tomaram, ultlmaente, as fnlsifl-caçoes dt. bebidns elo quo vi.nns tratando,cabe, se... duvida, ús próprias süccursncs n.í
rejirçsèulncõos das fabricai estrangeiras ou
iinclqníics, «pie, nus lnuumernS medidas ju-dieiiies que, pclu lóro. lèni requerido, tlebusca o npp.vlici.são do seus prtuliictos con-
Irnfcitiis, antes vlsrim os vmvjlslas, us «pioad([uirirnin tnes cpnlrnfncções elos agentes
dos confrrifnctores. inuitns vezes mesmo dobon-fé, uu suppiis.çíio de .;.• tratar ele con-
trnb.n.d.i, "true" du que o« contrnfactoiv»
usnm pura melhor êxito do negocio.

ICstá claro que nns coniinorcliintes foi te i
dn nossa praça não causa effcito esse "Irue".
Mus ii> vendei ros e donos de liolcquiiis, es-
tubelceidos nus bairros, nus subúrbios, etc.,
deixa...-se levar, inullns vezes, pclu illusáo do
se tralnr Uc faclo da um contrabando c,
naturalmente, aproveitam us preços baixos
du offertn, Uin bello din entram-lhe pelus
portas n dentro officiaes do justiça, nelvo-
gados e peritos. As prateleiras sún vareja-
«lus, os depósitos remexidos c os produclnicoiitrnfeitos, «pie ns advogados das fabrica*,
estrungeirns e os "perilos" distinguem cnm
rara hnbilltlndo dos legítimos; ú simples in-
specçúo visual, são logo íipprelieiiellelos, Ja-
erndos c removidos para o lóro.

Está, assim, feito o corpo de delicio
da conlrafiicçiio, pnrn o fim do sobre ello

Os caixoteiros e os tanoeiros
(|üò vèm dn estrangeiro, oi toneis, ns pipn>:,tudo imfi.o.

A principal fabrica de caixotes está locn»
Usada ú rua do Senado, E' dc propriedadedo Sr. Antônio Cabral. Ali sL- cohfccclo»...•i.n luilus ns caixotes ú scmi.lhnuçn dos quasim usados i.elns fabricas estrangeiras, o
rsliilieleeii.ift.tii lem grnnde l.ioviincuto. O
Sr. Cubrnl possuo mnchinas apropriadas,
chapas, prensas, t.ie., pnra, na madeira, gra-var a fngu brazões «• marcas, cnnm dc pro»duelos estrangeiros.. E' tudo uma perfeição..Possue chupas de vnria.s marcas, iv só lhe»
fazer n cnconiineudn. E' o fornecedor de Iodos
us coutrnfnctórcs,

Kgunlmcnto ha os tanoeiros, que, usando
dos mesmos processos, pecoaram barris dr
qualquer ninren, com '.'stn vhriaudo <> preço.Os principnes estão situndos ús runs Ua Suu-
de, I.ivriiu.ei.li), AnUi-iutiis, Lovrndlo, et-.
Nn rua dn SnjUle íiinecionu um tnnoclro que
mantém om nossa praça elescvolvIUo c nlte
commercio. ii' fófnocedoc tle muitas cásns
iniporliinlfs c acreditadas^

As garrafas são uelqulridas, pelos gana-
fèiros que percorrem ns mus da cidae, tios
bairros o dos subúrbios, ns chamados ."cora-
pendores de garrafas vusins". Os preços du
offertn variam. As «ie vinho "Moseutel Uc
Setúbal", Uo ccrniouths, il:'., são compradas
a maior preço. Na maioria, vão todos ollea
revender ns garrafas :. vários "depósitos"-
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A officina dc caixoteiro, a que alludiuws; uma caixa com as marcas dc «xànlio
do Porto» aqui fabricada e marcada; o fruto dc uma compra de garrafas¦¦ . - .:.'.. para falsificação

so basear o processo do queixa-crime
Apresentada esla :.o juiz competente, ini-
eia-sc o processo. O commòrciarite, assim
colhido em tal processo, procura; intuitiva-
mente, dcllc se livrar, não tonlundo -siquer
sustcntal-o, allegando a .bo:t-fé com que utl-
quiriti o prodtielo, ou que o adquiriu em
leilão, o que acontece; em .executivos fisc.ics
movidos pclu Fazenda Nacional, contra nc-
gocinritos que deixaram de pagar impostos,
ou a negociantes Uc nomes reputados nn
praça... A primeira idéa que lho acorip c
livrar-se Uo processo, e entra, então, cm
nccôrdo com a fabrica estrangeira, acenrdo
que. consiste cm pagar o qucrcllndo uma
quantia de indcmiiisaeãn. Frito o accêrdo',
estú a causa em ".perpetuo silencio". E sue-
cessivnnienlo vão sendo lei ias as buscas c
apprchensões, Uc Inl maneira...

Emquririlò isso, as contrafacções tomam
vulto, prògridem. Os contrafaçlorcs estão
app.irelltnelos para tudo "fabricar" aqui
mesmo: no Rio se "fabricam" os produetos,
os rótulos, se procede-rio encaixotamcnln,
1'uzcndu-sc caixões bem ú semelhança elos

existentes no centro, sendo tiuo, dc prefereh»
cia,!ao tlc propriedade dc um Sr. .loão Ce-
lcstino. Ahi são cuielndosainehtc separada*.
amunloanUo-se em pilhas ;:s ele diffcrérites
marcas. E nesses deposito:; é que os contra-
fíielorcs Uos vinhos, vermouths e demais be-
bidas sc abastecem.

Por sun vez, nfamndns lithogr.iphias pre-
param os rótulos, os laes rótulos tle quetemos falado, ií' o que com mais facilidade
sc falsifica. Parece mesmo quo sc cncoti-
Iram ú venda cn qualquer litl.ographia. Es-
ses rótulos são vendidos a toda pessoa que
os procure. Não hn nenhum mysterio.

E', pois, curinsarnente assombroso que as
anloridridcs publicas, qiie tPm responsabi-
lidade d irecia nestes abusos, não tenham alé
aogra tomatlo sérias providencias. O (pie a
Hygiene começou a fazer é, sem duvida,-o
inicio da campanha que já deveria ter sido
iniciada ha mais tempo. Ahi fica, porém,
o escândalo desvendado, om todas as inuiu«
fins, como subsidio a essas mesmas atilo-
ridndcs, que jú agora não podem rnriis oe*
cnltar a sua dcsielia.

A situação em S. Domingos
"¦¦ # '"

Combate entre norío-america-
nos e dominicanos

NOVA YORK, 25 (Havas) — Informações
reeebiUas Uc São Domingos tlizem (juc houve
ali um cneonlro enlre ns forcas americanas c
os rebeltles. Em conseqüência elo combate,
morreram vários americanos c o general Uo-
minicano Ranion Baptista.

O custeio aas cespesas com
a v a -em ao Rio do chan:

celler uruguayo

MONTEVIDE'0, 25 (A. A.) — O governo
solicitou elo Congresso Nneionul n abertura ele
um credito dc .10:000 pesos, pnrn custeai' ns
despesas da viagem elo Dr. Eulthazar Bnirrf;
ministro das Relações Exteriores, ao Brasil,
para retribuir a visita do Dr. Lauro Muller e
assistir ns festas commemorativas do nnniver-
surio díi proelamução da Republica'.

AGUERRA

¦íÊSÈSÊ^

Os fataes

[\[!Ü iOPIillto

Ilindy-nburg — listou bem certo, majestade,
tlc tpie agora vou decorai' os fraucezes, no Som-
me. liiiugiiie qué u marechal Von Seca jú está
aíticando os alliados;,.

Uma mensagem do Sr.W.Braz
ao Congresso

O Sr. presidente. Ua Republica enviou hojo
aos membros do Congresso Nacional uma inen-
sagem sobre o credito tlc '-,3(il :45ü?971 de quenecessita o Ministério Ua Marinha para stipple-
mento Uc verbas do vigente orçamento daqucl-
Ia pasta.

A exposição annexa do Sr. almirante Ale-
xandrino diz o que';se segue:"A lei n. ÍI.089, tle 8 Uc janeiro elo corren-
le nuno, que fixou a despesa geral da Repu-
biica para o vigente exercício, concedeu o cre-
dito Uc 23.857:697.?571 pura attender ás despe-
sns das verbas 7", 8% 9, 10r, lll", 20" e 25".

Tendo em vista a despesa offcctuadu pelaPttgadoria da .Marinha até no fim de. sct.ém-
bro, na importância Ue 14.9ò8:;i!);iiii5U, resnl-
ta, levando cm conta os saldos existentes, a
imprescindível necessidade dc um credito sup-
nlementnr tlc 2.,'l(il :-lõfi.s975' pnra attender
úqucllas despesas ntc no encerramento do
exercício, c assim discriminada:

7". Corpo Un ArmaU.a e Classes Annexas,
fil9:159S186; 8", Corpo tle Marinheiros Nacio-
liáes: 512:122S4Ó0: 9», Batalhão Naval 
5:2715070; 10\ Arsenaes, 1(I5:<Í59.*772; l.T,
Porca Naval. 318:6898005.; 20% Munições' de
Doca, 721:8195852; 2o", Proles, passagens; ajU-
da dc custo, etc, 76:23õlíl-t(). Total ;-;¦'.
2.301:1565975.

A justificação desso augmento eslú pleoa-
mente ejsclarecida pela demonstração nunexa,
fornecida pclu Directoria Geral dc Contábil!-
cinde Uesté ministério e peln exposição eons-
tnnte do offieio ri. 1.651, dc 11 deste mez, da
mesma repartição, o que tudo lenho a honra
de subincttcr ú alta apreciação Ue V. Iix.

Torna-se, pois, indispensável solieilur-se do
Congresso Nacional u concessão elo credito
siipplçmcntar de- dons mil trezeulos c sesscnr
tn e um contos quatrocentos c cincoenlã c seii
mil rioveceritos c setenta e cinco réis para fa-
zer fuce ús despesns ú conln da consignação"Pessoal", elas verbas inencioi.uelas, ale uo en.
cerrnmento «lo exercício."

As eleições municipaes
em Portugal

LISBOA, 25 (A. A.) —¦ Os imrlidos evoi»-
ciouistn c socialista apresentaram candidato*
ns próximas eleições pnra o renoVamento da
1'iiiiiiirn Muuicipul eicstit capital.
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Ecos e novidades]
Nilo liiu faltado uo Dr, Paulo de 1'ronÍÍn

a* iniiU cnluro.iiü «• Inequívoca». iU»iiimi*ti'if

?»'»ei 
úm \\ inniitliin, pcli» vexiiiue i|ue lhe deve

cr cuukihIi) 4 Kemcrrimunia di» Sr. Dr. I.vou
HuusMiulieres 1" «leleKiido auxiliar, Jiiutuiido-o
nu companhia realmente dcMigriiduvel «Io "S."
grn" entre o* «leiiunciaduii como rospomm»
.vis pelo desvio dv mhtvrlnoi «ia Centrul. O
•Jornal dn Commercio" «negou a Infringir
ê< suas Iriitllçüo», paru, em "varia" soleninO,

sem cuiihevcr ns autos do processo, utncir
dvsulirldiiiuciilc a aiitoriilnilf policial i|iii< teve

topete de denunciar o uotiivcl ciiKenlielro,
U earldOHU senador .Miguel du Carvalho nchoi-
te nu obrigação (le Interromper »> seu ccinltc-
rlul silencio .pnrn seeiitiilnr a opinião dos seus
amigos «Io "Jornal", mi (Jefo.lt do "grantle
•ume nacional", «iui« ú o du Sr. Dr. Pnulo du
Frontlu. li pnra 80 ler uniu prova '«In volie-
incute iniligniiçAo causada pula lutoniperuiiçn
indiciai enlre «>* honradíssimos u lifmeinerlliis
Inrcdros republicanos, lucluvu uuvlr liojc o dia-
logo inllniiiiniiilii travado cm um boiiilu dn
•'Cúo. «Io Porlo". entre ns conlieclillsilnios ir-
nulos llorgcs to senador Pedro u <» deputailo
Frederico;. IMcs dous grandes pntrlotns mm-
triivnin-M' seriamente Indignados contra esses
«CntOo» de borra", que querem lazer "flta.s"

é custa do reputação alheia, o » cnstii de repu-
tnções Inatacáveis, como as dos Ses. general
1'v.sou v conde Frmitlu.

São uns Calões do borra, "seu" 1'rcde-
flc-n...

São uns Calões do borra, "«eu" Pedrti.
Suo todos,.. Suo todos uns Catões de borra..

Ja *c vè, pois, que n Indignação entre oo
puredro* ú geral e publica. K essa gente está
vbeiu de razão. Que s ria delles si não fossem
os Prontin; si niio nppurccesse de vez cm
filiando um Frontln ?... L não ó só Isso. luia-
ginc-SO a h.vpulhesi' de que o suecesso do ueliiul
inquérito provoque unia devassa geral nos
actos do governo passado.

Calcule-so o que nflo viria por abi, si jte
actual governo «ruIzcsBC rcnliiiente saber onde
foram gastos, nflo os mlscruveis e mcsquinlios
trlntu o, poucos contos ele material entregues
«o "Sogra", quo são uma gottu do ngiiit no
oceano dns bandallielrns marechal loins, mas
os QUATROCENTOS 15 TANTOS MIL CONTOS
gastos pelo mesmo Sr. 1'rontln, sem autorlsii-
«júo do Congresso; ns dezenas de milhares de
contos das Villas Proletárias e elos contratei!.
ile estradas de ferro, c tantas «miras despesas
«pie reduz mm os cofres públicos á situação
.in «pie se acham '.'

Nada mais natural, pois, que esse niovlmcn-
to «ic revolta contra as coitcltuões do processo
chamado do "Sogra". Einquanto a policia sú
bc prcoceupavn com esse cx-mordoi  os pn-
redros nada tinham n ver com isso. Mns, com
o notável Dr. Froutlri, «í desaforo... E* ver-
dn<ii! «íue esse inesmo Dr. Kronlin foi o prl-•ineiro u confessar quo entregou dezena:; de
contos de -material da Central a um Indivíduo
«|Uo não tinha autoridade pnra receber esse-
material; é verdade que o Código Penal provi-
muito claramente esse caso do um funccionii-
rio desviar paru fins diversos, do serviço du
repartição, o material que lhe foi entregue; é
verdade quc «» Sr. Dr. Frontlh sabia ou devia
saber que mandando muterial du Central para
O palácio praticava um crime; mns, o Dr.
Frontln é o Dr. Frontin. K no llrasil, os ho-
jneiis como o Dr. Frontln estão acima do Co-
digo Penal.

m
* •

O Sr. Dr. Carlos Mnxirailiano, ministro da
Justiça, annulloii hontem o ultimo concurso
leito no Instituto Nacional dc Musica. E não
se limitou a annlillnr, purn o .simplesmente,
como se tem feito nas rárissimas vozes que
tem acontecido facto idêntico. O Sr. ministro
'explicou longa c fiindnmeutadnmeiite o seu
acto, escarpellando com a palavra official as
numerosas e avantnjadas bnndalheiras que
carticterisnrniTi o concurso, e muitas das quaes

segundo nffirma S. Ex. — foram pratica-
«Ias na sua própria presença.

Todos os parabéns .são poucos ao Sr. mi-
lustro pelo seu gesto. Mesmo que não se entro
lia apreciação ela justiça da decisão ministe-
rial — c não ba ao i|iic. parece nenhuma ra-
zão para se duvidar dessa jusliça — não se
póelc deixar do louvar S. Ex. pelo elcsassom-
bro com quo rompeu :i velha c- criminosa pra-

-.no dos ministros encamparem as bandalheiras
tios concursos, que, quando rarlssimamcnte
jinnuliados, o oram apenas por um pretexto
simulado, porque a sua decisão não íôra fa-
yoravel ao candidato governamental, .

No caso actual, porém, o Si\ ministro poz
os pontos nos ii, e castigou publicamente a
petulância e a semecrimonia ela maioria de
uma congregação, quo — nu opinião ele S. Ex.

ousou àfíroritár a verdade e a justiça, cias-
sificando um candidato com evidente pre-
juizo dos seus concorrentes.

E' esse procedente que merece ser louvado,
para «pie adquira foros dc cidade. Muita geii-
te attribue a dèsmoralisnção dn ensino publi-
ce» xiei Brasil ás bandalheiras, ás iinmoraüela-
des e ás injustiças tão cõmmuns nos nossos
concursos. Que o exemplo ele agora aproveite
Vara o futuro. São os nossos melhores desejos.

A CONFLAGRARÃO OA KU»Ò'*A \

Duas lote ti pi
A PIRATARIA ALIEM*

As cmcRças conlra os Estados

Unidos
NOVA VOniC, 11» (A NOITE) — Cniisarnin

aqui onormi) Impressão as (hvlnrnçíius uttrl-
1'iiidus pelo "Jiniriiiil or Provldeneu" ao cou-
dc de llernslorff, embalxiiilor «lu Alloiniinhu
nos Estado» Unidos o m» cviultlltlu naval a
embiilxiiila alleiml, capilão llo.v-Eild, ipiuutu
á renovação du cninpiiiilin hiibuinrluii, dentrn
dc tre. semana., nn cosia dos (Mudo. ruídos.

Todos os Jornacs eomincillam essas nensa-
cliuiacs revelações, o ticeusnni o presidente
WIImiii de ter, pela tia fraqueza, periiilltlil.i
qua ii Allciuniiliii «ciilia fu/er n guerra nas
rodas nnrtc-itniorlcniius, ncrtiirlmndn assim »»
cninmorclo o pando cm risco a vida dn- cleln-
dflos iiortu.iiiiierlciinos,
Um divineiuido quc nào me-

reco I.

NOVA YOIIK, 2S ÍA NOITEi — Apinirecou
á ullimn liui-a, nus primeiras edições dns Jor-
naes vespertinos, um desmentido do colido «Io
liernstorif ás revelações do "Journal of Pro-
vldence".

O desmentido é folio, porem, em taes u-r,-
mus, que os próprio-, jornaes quo 11 publicain
o conimoiitniii largamente, llucordum, por
exemplo, (pio ò conde dc llcrnstorff lambem
desmentiu quo o capitão vim Pupeli, ox-utldliio
militar ú ciiibal.xndn alleiml, fone o cheio do
bumlii nlleiuão quo sa organisura nos Estados
Unidos para destruir as fabricas que traba-
Unissem pnrn e»s alliados. No entanto, n rc-
Rponstibllidiidc «Ic vou Pnpen ficou tão uviden-
lt mente provada epie o governo norte-amuri-
cano sc viu nn necessidade de pedir no gover-
no do llerlim a sun partida iiiimediata, por-
que, do contrario o mnncliiriu processar.

o vírus oo ciúme;
W v* -.s^WV**" w %-*»¦¦_¦ *¦ v

eosauieita e dsstróe nn Isr antige
Impressionante tragédia em Rio das Pedras
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Atirou oontra n esposa e varou o
peito com um punhal

OS ESTADOS UNIDOS E A GUERRA

Uma mensagem aos alliados

acura as íutlammaçóesdoiCOLLYKIO' olh05
MOURA BKASIL i\w Uruguayana, 37
¦¦ » -_-«— «

As paradas militares vão ser no
campo do Jockey-Club

As paradas militares ale- ngora feitas no
campo de S. Christovão lem trazido ]>rcjui-
_o para o trafego urbano. E' para evitar isto
que o Sr. ministro dn Guerra pensa fazcl-ás
reallsar, dc. dentro de pouco tempo por dèati-
te, na arca interna do campo do .loekey Club,
Jogar esse visivelmente mais apropriado para
tal fim. O Sr. general Caetano de Faria, é
sabido, já mandou mesmo levantar a planta
tio referido local, trabalho de epie foi iiicuui-
Ilido o Sr. coronel Ayres Ancora, chefe 'ela

secção ele engenharia da ft" região militar, u
qiiul entregou ba dias ao titular ela pasta ela
Guerra, epie expediu ns ordens necessárias np
nivelamento «Ia nrca.

E' provável que a primeira paraeln ele l."> de
novcmbrp.se realise.no campo elo Jockcy
Club, para onde ha facilidade do trafego,'além
da efficieneia do locai.
.. .» mim— ¦— ¦ — -¦

£/ixir de Nogueira — Milhares de Curas
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Serão postos em liberdade
marinheiros allemães presos

em Buenos Aires?
BUENOS AlttES, 25 (A. A.) — O Ur. Fre-

derico Alvares! de Toledo, miiiislro. ela Man-
nlin, leve uma conferência com o ministro elas
Ilelnções Exteriores, Dr. Carlos Hecu, sobre
a conveniência ele por cm liberdade, dentro
do território ela Republico. Argentina, os ma-
rinheiros dos vapores allemães "Cap Trafàl-
Hnr" e "Eber", epie se acham internados lili
ilha de Martin Garcia. Ü ministro dá Mnrinlia
allega que precisa elos quartéis daquella ilha,
c-ntle se acham alojados esses marinheiros til-
lemâes, para a concentração elos conScriptoii
da Armada c que, além «(.Isso, a vigilância quc
os navios dos alliados exercem nos mares é
siiffieleiité pnrn que os referidos marinheiros
não tentem fugir

-Sao LGiirenço" -
brindes. LOPES SA.' _ COMI'.

Cigarreis populares, do
fllllli» Itio Novo, pura
.00 réis, com vuliosns

NO CONSELHO

Um balneário em Ipanema
Aquillo hoje, no Conselho, foi um átomo :

expediente, ordem do dia approvados ei
promplo.

Entre os projectos figuravam em 2a dis-
cussão o que regula a arrecadação do impôs-
to de transmissão ele propriedade — "causa
mortis" e "inter vivos" — no Districlo Ve-
dcral, e cm 3" o que concede nos engenhei-
ros civis Oetavio Alves Hibeiro da Cunhei c
Vicente Licinio Cardoso, ou empresa que or-
ganisarem, o direito ele construcção, instai-
lação e exploração, durante cincoenta annos,
de um cslabclcciiiicnlo balneário ha praia de
Ipanema.

1 m— 
CASA VIUVA liEXRY, fundada lia 50 an-

nos. Bebidas finas de Iodas as qualidades só
st encontram A rua da Assembléa 121, pro-
ximo «o largo da Carioca.

PAUIS. 2.1 iHnvas) — O jornal "Les Dê-
bots" publica uma longa mcnsngcm.dos ame*
ricnnos residentes uo estrangeiro, noliidaineii-
le em França, nos nuicricnnns dos Kslados
Unidos, acerca (In situação do seu pote pernu-
te a guerra.

A mensagem, depois dc affirmar ns vivas
synipatblas dos signatários pela causa dos ai-
lindos, que sc sujeitaram ú guerra, fn.euclo-a
com lealdade e lutando pela victoria (Io direi-
to c ela liberdade, termina por estas pula-
vrns:"Digamos sem rodeios ás nações alliados
como estamos desejosos de auxiliar o trium-
pho dn sun causa, qüe foi sempre a nossa, mus
que nestn crise o nosso governo, apezur <!e
declarai' quc a guerra nos não affeeta, precisa
defendei'. Digamos no nosso governo quc, si
quer viver, tem o dever de revigorar ns nlt-.is
tradições dc honra o dc acção quc fizeram o
nosso grande paiz. Digamos, emfim, em toda
a parte, nos nossos concidadãos, quc. esta gucr-
nos diz respeito, porque hfiectn os nossos iu-
teresses mais profundos,; o epie os principio!;
essenciais da nossa vida politica estão nclla em
jogo".  

NA FRENTE OCC1 DENTAI,
 l.n»»  —

No sector brilannico

LONDItES, 25 (Havas) — Communicado of.
ficlal:"Ao sul do Ancre, bombardeio inlcrmlttentc
pela artilharia inimiga; em Armcntlvrcs, cn-
nlioncio reciproco. Fizemos oitenta nri<*ionci.
ros.

A leste «Ic Loos, um forte deatncanicnto ini-
migo rcalisuu um "rnid" com o fim provável
de destruir os nossos trabalhos dc minas. AS
missas forças, porém, rcpelliram-n'o immedia-
lamente."

\ x-. ¦ v, *<? *4*- - \'^ *\uM

E o telephone vae
ENCARECERl

A RUMANIA NA GUERRA
¦ i ¦!.¦¦_.

A situação '

LONDItES, 25 (A NOITE) — Informam de
Bucarest:"Km toda a frente do (iituz os rumaicos ata-
cnrnni violentamente as linhas austro-allemús,
fazendo 300 soldados e dez nfflciiu-s prlsionei-
ros. I''oram também tomadas dez metr-lhado-
rua c muita munição. No resto dá frente da
Transylvania nada houve d'.' importante.

Na Dobrudja, ug nossas tropa» quc se reti-
raram de Constanza concentraram-se em. Ca-
rumará, posição que domina, ao norte, a linha
férrea Coiistanza.Cernavoda.

As nossas tropas foram obrigadas a abando,
nar Constanza em conseqüência dos turcos te-
rem atravessado a Unha te ri ca entre aquella
cidade e Aledjidié, reforçados loiro pnr impor-
tuntes forças teuto-bülgara j.

Não é verdadeira » informação, publicada
em Sofia, «le «íue o inimigo se tivesse apode.
r«do em Cuii.taiuu «le matc-rlal e munições.
Todo o material, munições e viveres (jue ali
havia furam a tempo trasladados para logar se-
guro. As nossa« tropas retiraram-se em com.
pleta ordem, sempre coral: •<"ti«Iu."-

Nj Dobrudia

Viviam desde muito tempo uma vida de
tormentos Amélia llosa e- Guilherme listeves,
O ciúme npoderou-se dc Guilherme epie, des-
confiando de tudo, nfio perdia de vista sua
mulher Amélia, antiga companheira ele infnr-
tunlos. Onde quer quc ella estivesse, clle, :il-
timniuciilc, sem epie; cila percebesse, estnvii
sempre n espreita. Desse casal havia já oito
filhos, alguns -M já casados, e vivendo todos,
piles e filhos, pnrn o sustento geral da familia.

Guilherme residia ha tempos em uma tu-
pera situada num capoeirfio no uito de um
morro. Esse morro 6 conhecido ali pelo nome
ele morro do Itecco do Moura, 'rodos os visi-
nbos conheciam já Guilherme como um bo-
mem excessivamente ciumento e ele um gênio
violento.

Ainelin, sua esposa, tornara-se assim, nestes
últimos tempos, de um grande terror de seu
marido, tanto qüe Inuitãs wzes dizia, a se
queixar, á sua visinha o comadre li. •lusli-
na, que o si-u Guilherme cada dia sc tornava
mais ciumento, temendo ella qualquer des-
graça em ca 5:1.

I). .lustiua explicou então u algumas pos-
soas que o facto qü. niuis impressionava seu
compadre Guilherme c epie motivava acjuolle
ei 11 me atroz era o de Amélia ler lido dous ti-
Ihos, dos últimos, com os cnbcllos louros, dif-
fe-rentes dos outros, epie os linlium prelos.
Ern o toriiiento ele todos 0,1 dias em casa, ae-
crescentavii D. Justinil. Ainelin dizin-lhe epie
ás vezes, ao acordar, á noite, o seu marido li-
Ilha 11111 revólver uu mito, nponlando-o par.i
0 ouvido. Ella se assustava, sem coragem nem
para grilar.,

Hoje, afinal, pela manhã bem cedo, Amo-
lia, com o seu pequeno filho .losé, ele lr-.'s
niiiios ele edade, foi a Cascndura pára fazir
unia consulta 110 hospital da Santa Casa de
jilisi'1'iccirdia. c. quando chegou á casa ériun
1*1 lioras. Seu iiiaride» (Juilherme, depois de

Em cima, Guilherme Estenes, o cri-
mlnoso; cm seguida, seus filhos, in-
voluntários c innoeeules causadores
tia sungrentu tragédia, José e Anloni-
co. Em baixo, a infeliz Ainelin, vi-
clima do ciume de Esleves, ainda no
local da occtirrcnciu, cm eslado de

¦%'Ojllll.

muito indagar e discutir, terminou pegando de
uma pistola Miiuscr, com a qual lhe desfechou
um liro llll cabeça, que o proslrou miirtalni.il-
te ferida.

Vendo o acto horroroso epie tinha praticado,
o criminoso apanhou de um canivctc-pünhitl
c o cravou em seu próprio feito, do Indo es-
querdn. A lirmit ali permaneceu fincada até
que o cabo dc esquadra reformado dn lirign-
da Policial, l-i-aiici-.sci) Cardoso de Almeida ali
chegando prendeu em flagrante Guilherme,
ainda com a urina mi mesma posição.

No chão, ainda fumegunte, estava n pistola
de que se servira. O quadro cru cntiio de ver-
dndeiro horror. Os filhos menores gritavam,
a visinlinuçn acorrera prc.ssurosn e cm confii-
são. Ainelin estava cuida nn sala e Guilherme
jazia também sem fala em uma cadeira.

A policia do 23" districto foi Informada do
oceorrido por Cyprinno dos Santos, compare-
cindo ao local. Fui enlão pedido o soecorro
dii Asslslcncia, cujos médicos pensaram ns fe-
ridos, trnzeudo-ns depois paru o po\to
central.

Guilherme ern hcspnnliol, tinha Mi 11 unos
de- cdtitlc e era torneiro dn i-'iebrica dc Tecidos
liolnfogo. Sua mulher tem l.s annos dc edade,
é brasileira i- dc cor branca. Apresentava um
profundo ferimento no craneo, de onde raiam
filclcs dc sangue misturado com massa ence-
plinlica. listava cm estado ngoiiisnnle.

Os seus lilliinhos Anlonio e .losé, 05 quaes
deram motivo á desgraça, ficaram em conipn-
nhia de D. .Ilislinn, epie á horn em que esti-
vemos rio local do crime chorava copiosameiite.
Todos o.s outros filhos do closvéntiirailp casal
foram avisados do oceorrido imincdiatnmentc.

A policia elo 2'A" districto lavrou o flagrnn-
Ic c l'ez Guillicrine seguir nn ambulância es-
coltndo por umn praça dc policia, A casa «le•Guilherme, onde se deu 11 tragédia, ficou tam-
bem guardada por um policial.

5_?ScS_--_--S-ffl

LONDRES, 25 (A NOITE) — Os jornaes
continuam a cammcntnr o desenvolvimento
das operações militares na Dobrudja c salien-
tam que 11 queda de Constanza em poder dos
teitto-biilgarós se deve á rápida manobra ele
von Mackensen, que em vinte c quatro lioras
venceu a obstinada resistência dos russo-ru-
míticos e os inipelliu pnra além chi estrada de
ferro, isolando dessa fôrma, aquella praça so-
bre o mar Negro e impedindo quc cila fosse
soecorridn. ¦ , ,
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A ITÁLIA NA GUERRA
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Ao longo da frente

ROMA, 25 (A NOITE) ~> Ao longo da linha
de frente a situação continua, cm conjunto,
i.Unllcrnda.

No Curso c no resto da linha do Isonzo
jiroscguc com nitiila intensidade a luta de nr-
tilhariit.

Nos Alpes Dolomitns e em toda .1 frente
do Trcntino, pequenas acções dc iinportanc.in
puramciile local,

Por toda a parle continua a nevar forle-
mente.

ROMA, -ã (I-bivas) — O ullinio cunmiiini-;
çiulo elo general Cadoriia hünuiicia'qüebouv»'
em toda a frente acções ele artilharia.

üs italianos abateram a sueste de Gorizia
uni avião inimigo, c na eniboendura do Tu-
gliamcnto um hyelròniano.
Tricste vae ser evacuada

LONDRES, 2.'» (A. A.) — Dizem ete rroma
que ns autoridades militares austríacas orde-
miram aos civis a evacuação ela cidade de
Tricste.

-mgi mf%— ij- )
EM TORNO DA GUERRA
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Ccmo os allemães tratam os

prisioneiros
LONDIUíS, -5 (Havas) — A commissão cie

iiitjUerifo ao tratamento dos prisioneiros in-
glezes na Allemanha entregou o seu relatório
acerca elas circuinstnncias em que 110 campei
de Gardclegcn sc desenvolveu 110 mino findo
a epidemia ele typho entre os prisioneiros.
O relatório conta horrores c salienta entre
outros o facto das autoridades e médicos ai-
lemães terem fugido ao cumprimento dos
seus deveres.

 mm mm— mm
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¦ii I.— ii 1 1 __m ., ¦¦¦ 1 ¦ ¦ t

LONDRES, 25 (A. A.) — Chegam aqui 110-
vas noticias sobre o encontro de navios ítc
guerra allemães c russos, 110 mnr liallico, eli-
zendo quc na acção tomou parte grande
numero dc submarinos allemães protegidos
por umn esquadrilha dc cruzadores ligeiros.

Ignora-se n força russa dc que navios consta. 1 mm— 
Fistulas e feridas-Usnr o Elixir dt Nogueira

reorgan.sação do
Acre

Sim telsgran-SB-a
prefeito c3e iosansá

á Csamssifa
A presidência ela Câmara elos Deputados re-

cc-beit o seguinte telcgramma dc Cruzeiro elo
Sul:"Os'i'éprcscnlanles ele todas as classes eles-
le 'departamento 

ped,irarii-me transmittir a
V. Ex. o seguinte telegrnmmn':"A população de .liiiuá c 'larauacá em nome
dos habitantes do Território ameaçado tle uri-
iiiquilnmcuto em seu progresso pelos proje-
elos do senador Francisco Sá e amença do volo
em separado do senador Loiies Gonçalves, o
qual secunda a idéa da monstruosa incorpora-
ção ao .Amazonas, roga a mercê ele ser aguar-
ciada a chegada do delegado elo commercio, elos
proprietários c de Iodas as classes, coronel
Absolon Moreira, qtio seguirá pelo primeiro
vapor, levando us bases dn rcorganisiição no-
intuito de nUender perfeitnmcnle nos interes-
tes regionaes.

Saudações. — Absolon Moreira, Mareio Lima
Júnior, Rlissons Uenevides Cniiõto. Pedro Mo-
riics Craveiro Costa, Carlos Oliveira. Frnncis-
co Pereira, Leoncio Lousada, Pereira Silva,
José Vaseoncellos, Arthur Lima, Valle Silva,
Francisco Pinheiro, Manoel Sonrcs, Gonçnl-
ves Paixão, Odilon Moura c Figueiredo Costa,"

Transmitlindo lelegrnmma informo a V. Ex.
epie os signatários são pessoas ele maior res-
ponsnbilidade, possuidores ele grandes interes-
ses locaes, representantes das elnsses reuni-
elas cm defesa legal elo progresso dá região.
Como delegado governo cumpro o dever dizer
n verdade a V. Ex.

Saudações, .-7 Muniz Varella, prefeito do'
Juruá."
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Queria receber da
União os juros da

mora
MAS O AGGRAVO

FOI NEGADO
Pedro Virginio OrLindiui, allegando ter

sido tliscrieioiiarianienlc aposentado pelo
governo elo marechal Floriano, 110 cargo de
lu official da secretaria de Marinha, em 2S
de abril ele 181)1, propoz,¦¦ pela _" Vara Fe-
deral, unia acção contra a União, para o
fim dc conçlemnal-a a pagar-lhe differença
dc vencimentos que, em virtude daquella
aposentadoria, deixara de receber. O juiz
julgou procedente u acção e o Supremo, delia
tomando conhecimento, reformou a decisão
elo juiz, sob a nllegução- da prescripção do
direito elo autor.

A este aecordão foram offcrccidos embar-
gos, sob a allegttção de que a prescripção,
ao envés de ser ele cinco annos, como asse-
verara 6 Supremo, era tle trinta annos. 0
Supremo acccltbu os embargos e os nulos
foram ao juiz da Vara paru execução da
sentença;

Na liquidação cm qtic sc apuraram as quo-
Ias reclamadas, o juiz. não fez incluir os
juros da inórn, por não terem sido pedidos,
nem mandados pagar pelo Supremo. Desta
decisão aggravou o autor para o Supremo,
mas este, na sessão de hoje, negou provi-
mento no aggravo.
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Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Oura — Cuidado COIíl
as in"{-ações.

MA &-W--.A.
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O Sr. deputado Carlos Garcia, á hora do
expediente, pediu a palavra, para reclamar
dn tribuna da Gamara as informações que ha
tempos solicitou elo Ministério dn Viação, rc-
lativas á execução dei contrato ela S. Paulo
Itailway e no aceordo desta empresa 'com ia
Central do Iirasil. .

Ao mesmo tempo pedia á presidência fosse
incluído em ordem elo dia o projecto do Sr,
Pedro Moac.vc sobre creação de tribunaes rc-
gionaes. Foi apoiado pelo Sr. Maurício dc
Lacerda.

0 orador, além disso, aproveilava o ensejo
de occupitr a tribuna para lavrar o mais ve-
lierii.nic protesto contra a emenda approvu-
dn pelo Senado, relativa ao voto uninomimil
em districto eleitoral dc um só deputado, o
quc, no parecer elo Sr. Garcia, eqüivale pela
tlsphyxia das minorias, consagradas pela nos-
sa Constituição-.

S. Ex., fazendo essa nffirinaliva, teve oc-
ensino de ler uin numero dò "Diário Official"
onde estava estampada a emenda merecedora
de seu protesto.

O Sr. Luiz Domingiies não acreditava no
orador. Fez gesio de assombro e interrogou:

—"E' verdade verdadeira o que V. Ex,
eslá lendo ? Mas isto é o cumulo 1 O povo';
nestas condições, deveria dynaniilar o Con-
gresso 1 Só serão eleitos os que forem no hei-
ja-mão do rei 1 A termos uniu Republica deste
feitio era melhor permanecer o antigfj re-
gimen !"
—  1 mst»— , ,
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Os pequenos im-
prudentes

Desastre em Copacabana
Em companhia de uma senhora, sua tia, o

menor Pedro Corrêa Dutra Filho, de 1- annos,
residente com seus paes á rua S. João Ra-
plisla n. 4(i, vinha pela rua Nossa Senhora de
Copacabana. Approximando-se uma carroça,
Pedro saltou-lhe á traseira. Admoestado pclu
penhora, no saltar, foi de encontro a um bon-
do linhii Ipnnemn, que o projectou sob a car-
roça, recebendo o menino vários ferimentos.

A Assistência prestou-lhe soccorros, inter-
n;mdo-o na Sanla Cnsa.
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IQuereis 
apreciar bom e puro café?

Só o PAPAGAIO

O CAFÉ
O mercado de café abriu bem firme nó

preço dc ÜSiiOll, por arroba, para o lypn 7,
com regular procura o bom numero de lotes.
As vendas do dia sommiirUm 14.891 saccas,
sendo 10.180 pcln manhã c 4.705 no correr
do dia. A Bolsa dc Nova York fechou liou-
tem com 14 a 17 pontos dc alia, par;, aluir
hoje: com Ires a quatro pontos de baixa e
quatro ele alta. Montem entraram I(l.'_fi7 s;.c-
cas, embarcaram 7.;ir>,'l e o "stóck" ftenu em
3C8..475 saccas.

Elixir de Nogueira-Vnieo d» (irande Consumo i

As grandes manobras
do Exercito

A proposta em discussão
no Conselho Municipal
Foi boje publicado o parecOr da eommls-

silo de Jiisllçn dn CoriflOlIl.) Municipal nubiu
o pedlili» dp icnovuçào «Io coiilratn du Com-
paulila Telephiiulca, «)uu aluda appareeo com
o seu nome alIciuAo, embora tiAn itassu dc
uma sucção du Liglit mui 1'r.wer, «|iie «'• eu-
iiudciiM', (Até com o (éo pódi- lihvsi' neínii"
liiiiilnçòcs...) A couiiiilssiiii, depois do cou-
fossar i|iic, eslando com essu pedido em
uiiios ha dous niiiiii», -,ó agnni leve cunigeiil
de enfrentai' a opluliio publica, itmpnrnilti
prln iIIiciismíii liiivhlu nn Club dc Kngcniin-
ria, apresciiln 11 seu projo.lü, com o qual
lauilii-ni ciiiiciridnii a iiimmlisiio dc vlaejfln,
O «'oiilrato é prnrogndn nté l!>7o, ipiundo no-
vnmeute será prorngnilo alé an nnnit 4,0(10,
s! niiiila houver nessa cr.t nfiistiitlit quem
use tcleplione. Ilcdii/e, de mu modo lixo,
Inabalável, Irrevogável, 11 contribuição «Icvl-
(In k Municipalidade 11 51)10009 nnuulu-s.
Manti'111 h clniisulii da reversão, sob tnes

0 taes condlçias, reversán l|U0 se dnrá, piv-c-lsníiiculc, 110 anuo hT.5. Mas tudo Iss.»
e- matéria do mais ampla nnnlyse, hiistniitln,
nor iinqiiiinlo, ipie nos refiramos ás Ilibei-
Iná do projecto quanto as casas commcrcraçM,
escrlptorios, etc,

O projecto diz :
"/<) para ciidn apparelho in.stullailo.

onde haja oscrlplorlos, agencias, nego-
cios do qualquer 11,'itmvza 1111 onde >c
exerça «lunlqucr Industriai proflssílo!
arte ou offlcio, cm quaesquer reparti-
ções publicas, federnes nn munlclpnos a
taxa iiniiunl será de I5('§, com direito
11 mil chamada--, dentro desse praso. As
ciiininiinicnções telep!ioi'»i-así chamadas)
i|lic- excederuin esse llinile «le 1.000 elia-
ilindas, serflo cobradas de aecôrdo com a
tuhcllu acima, cabendo .1 rcsponsabill-
dade desse pnguiiii-iilo CXe|uslVnmciltO
no nsslgnaule do apparelho pelo qual
for feita a chamada.''

Abi temos: por 150$ ter-SO-ii direito ti
l.uoi chamadas, niuiios de tres por dia,-
•Jiial o cscrlptórlo, regularmente iiiovinieii-
lado, que m- sirva dn tclcplione menos de
tros vezes por diu V

Nenhum exnggero ba em calcular que, pelomenos, serão em numero de 25 as cbuina-
tlns extraordinárias ele um estabelecimento
dessa natureza. Essns '.'á chamadas extra-
ordinárias serão cobradas pela seguinte la-
bella :"Para ns casas conimerilacs, escriptoiios,
ngerieios, etc. — além dns Í.OOO elinmacias
comprebendldas nn parte fixa, os preços das
chamadas excedentes icruo os seguinte!:

De 1.0111 a 1.500 — íflOd cada uma:
De 1.501 a _.()()(• — .-><JH cada uma;•'.(iül 11 2.500 — 880 enchi uma;

.501 a ,1.000 — S70 cada uma;
De .ItOOl a •A.ídW — *(i(l encln uma;
Alem ele 3.501  $50 «nda uma."
Temos, pois, que cs.ie infeliz eseriptorio

terá de pagnr, durante o ftüiio, !).(t'_5 cha-
nindas, quu custarão, a 50 réis, 451 $.5.0.
Juntando :i esta som ma a taxa fixu de 150$,
o custo total do tclcplione será ele (iOlí-OU
por anuo !

Parti dourar u pilula, a Ligbt cobrará essa
formidável somou cm sangrias mensaes
como procede quanto ás ounttis de luz, gaz*

, e força.
Esperemos a conducla do Conselho Mu-

nicipal.

Sobre esle niomcnloso assumplo recebemos
a seguinte carta :''Sr. redactor — Valei-nosl Sois o único
em quem esta população, quasi sem pelle,
ainda confia. A discussão tio Club de En-
genharia, verdadeiro feudo do conde ele
Frontiu, nada significa, porque girou em
torno de uniu- tliese sciénfiflcri, theorica,
íutthi tendo «pie vor com o caso concreto
do actual contrato telephonico. que foi con-
seqüência dc umn coucorrciicia. publica. A
ensccnaçno. foj aclmiravelnicnte preparada.
An Cliib dc Engenharia foi «iito que não se
tratava ele discutir o contraio da Ligbt, mas
saber, para o caso dc uma cidade populosa,
que não possuísse tclepbonc.c, como deve-
ria ser coiifeccionndii a tarifa para o píiga-
mento desse serviço. Foi o-.s» o engodo ati-
raelo aos cónsòcios elo Club, paru mascarar
o plano. As cbmmls.sõos cio Conselho Muni-
cipnl, cynieamcnte, procuram liojc abrigar-
se em conclusões que nada Unham «rue ver
com a reforma do contrato cm- inteiro vigor.
augmeiilando escandalosamente a tarifa a
pagar e até o praso. Não coíbe o argumente)
dc epie o serviço telephonico dá prejuizo.
Esse prejuízo não existe, como o tendes de-
monstrado. Mesmo que csistss.se, a Ligbt não
poderia dispensar os Ielepbcries para seus
demais serviços dc luz, viação e força, ser-
viços que o llio paga mais faro que qualquer
oulrii cidade. E' o quc acontece com as e:t-
tradits' de ferro, que não podem dispensai' o
telegrapho.

Para verdes o altentudo quc se projeeta,
basta que se npplique a tarifa proposta n
qualquer eseriptorio ou casa commerciril, que
não ilispeusa para seu serviço ele dez a viule
ligações diárias, isto é, de 4.000 a 7/m<i nn-
niiaes. O que essa casa vae pagar 1 " -.;
entre !!75§ e 520*, emquanto que boje pi.^11apenas 1.5S000.

E' nlcni dc tudo riilienlo que se fixem
em 800 e 1.000 chamadas por mino pnra ca-
sas particulares c eomincrciáes, islo é, cm
DUAS eliainíiclns diárias para ns primeiras
e cm TRES chamadas ditirias para as se-
gundus ! ! !

Só uma esperança nos anima, a nós povo,
de quem o governo só se lembra liara ar-
rancar-nos o qhe já não temos: ó que a
pneienein humiin.i tem um limite, c que o
Brasil necessilu ter lambem o seu 14 de
julho.-

Agradecendo, sou, Sr. redncitoi', vosso con-
stanle leitor — J. M. Pereira."

; -I m— 1 ...—

Os cinco mil contos da loteria
de Hespanha aos assignantes

da "Revista da Semana"

__, .
, A partida amanhã das

tropas e dos vo.un*
tarios

A propósito da purllda umiinlul dn-. tronai
do Exercito pnrn as iiiunuhrii-, mllllarvi cn.
trelivciiins hoje ligeira palcHlra com (j .Si,
«cllcr.il (iabilio lli-.iiiiri». que mu (llftici tytt
cito .uniu ,uo contrario do «piu gg tem verlli.
cado em muiiobras anlurlorui, ilivldiu ., cmu.
põem dous íocloro», nàn havendo pnrt.iuto um
pitnli» lixo viu (|iiu w rcuuaiii Iodas as tropa*
uo mesmo leinpo, eom «» «piu - - acciMícuulnu
S. Kx •— só torno que' lucrar as 1'tjnpcetlva»
iiuldiides, cujos aotnmtiiitlkntos iiotlurõcj aixiai
rgir muls llvrciiicnle, (liilldo Clim|il'liuenln uui
tlieinns quo lltoü Iuivjii dostlniitlns, Isolinlii.
incuto, As dlvoi.ns Ji.ltfndflB dv qm- -n- egiiinrn
esln roHlflo inlliliir iiciimpnrilii cm piintos dir.
ferentes, liavvndo mesmo uniu, a I" dc cavtiU
larln, compuslfl dos 1" fl l'l' rcgiiuciitu)., qii«
Jii vMiV cm OI,uin, subúrbio dn l.popohlliini
lis (Icinuls flcuriii» ao lado du linha forreu 1I4
Central. Assim, em Paciência laiíi uxorclrhii
a 5' brigada, composta du l" regimento de ur*
tllluuiii, «le lleniloro, e dn ll" grupo do ollllzcU
ros, nclunltiieuto iiiiiiiirtclndn no quartel-ijiin,
em Siio Clirhlnvâo, u commnndiulii pclu gem-.
rui Celestino Alves llnslos. O Ü0" grupo do ai.
tilhuria dc iiinlitiinlia, que- coilltltlie limo llliL
«tilde isolada, ficará em Santa Cru/, ontlí
ucnntoniirá na antiga fazenda Imperial, .dn
existente. Kste grupo .comiuiinUndo jielo le.
iientu-coroiiel Xavier de lirito, pnrtlrú da Con.
tini cm trem especial, ás 4 horas de amanhã,

A ü' brigada, do commundo do general 'iit»
Eseubar, cinnpõe-se dn ;i" regimento do int^u
tiiriu, «los 5,V' c 5(1' batalhões de. caçadores '
1» companhia «le metralhadoras, u cstaclonarj
no Campo dos Affonso», cslnçSo Man-ctij,
Hermes. A esta brigada irnu aggregados iK
008 voluntários ospecluos deste regiüu,

A 5u brlgadu, ura em Doodoro, seguirá pnr»
Gerlclnó é composta elos lv e 2" regimentos e!»
infníituria e 5" companhia de metralhadora*
lnio incorporados a esta unidade os _41 u>-
liinturlos uo manobras pnulislnsl

Os trens quo conduzirão a . tropas «Ia 0" Ini-
gada 11 (pie, como dissemos iiciniti, estão iu-
corporados os voluntários do Itio, partirão >.»
Central peki manha, sendo «pn-. o primeiro
ás I e 47, desembarcando as mesmas cni
Cnsendtirn, dc onde seguirão a pé, pila
estrada que margina a linha, até o Campo dns
AffoiiMis.

Disse-nos o general iícsouro epie mandou
armar n sua barraca c a dò seu e-staclu-iuaii.r
em Ciericiuó, onde fará o quaitC'1-gelK-.'al il_
divisão, aecrcscentaiido S. Ex. ruiu pretende
visitar (llnriiimcute ns brigada:; em liiunobrás,

BIB1.IOTHECÀ TJüPULAR — Ãbêru
ao publico dir, 11 ás 21 horas, no Lycea.
dc Artes c Officios.

¦ mm— 1

repentinamente
automóvel

num

U i econheclm»nto do moi'io
Foi reconhecido 110 necrotério da policia,

por uma phOtográphla, o moço que falleceu
ha dias, repentinamente, como noticiámos
num automóvel, nn praça dn llandeirn.

O corpo ficou cm exposição tres dias, não
sendo restabelecida a sua identidade, pelo quc
foi enterrado como «lcseonhccido. A piloto-
grnpbin, ficou, cutretanto, na galeria do ne-
eroterio policial.

Pela manhã ele boje apparcceu. naquclla
dependência ela policia o Sr. Júlio Brissaque,
nosso collega tle imprensa da redacção dn"Noticia", o qual procurava seu filho Ucrsi-
vai. tlc 21 annos de edade, lluotypista da"Época".

Ura habito de Bcrsival, moço solteiro, pas-
snr ás vezes eliuis 011 Ires dias sem ir á casa,
mas agora, como se prolongasse'"'esse tempn,
não indo Ucfilvnl támbemtio trabalho,- seu
pae resolveu procural-o, ••'¦- Sr-.". .'¦;''•

llersival foi reconhecido ha protbgrapliia
que figurava entre os -cseonheciclos,' rio 'Be-"
eroterio da policia.

¦ -s.i , .
Farinha Flor >
Manteiga pura nata [ Biscoitos Leal Stinfos
Ovos freseot

UMA PERGUNTAE UMA
RESPOSTA

PW— Como hei de habilitar-me ao lia-
tio numero da grande loteria de Hes-
panha, destinado aos assignantes da «Re-
vista da Semana», que a empresa da bella
illustração adquiriu por intermédio do
Banco Ultramarino e que está depositado
no Crédit Lyonnais, dc Madrid?

-— Assignando a « Revista da Se-
mana».

—• E como será distribuído o prêmio
que pertencer ao bilhete?

— EJ comprar o numero da «Revista da
Semana», que lá vem tudo muito bem
explicado,

Uma ordem do ministro
¦ - 

Não ha mais empregos...
O Sr. ministro do Interior offieiou ao Dr.

Aurelino Leal, chefe de policia, determinando
que mio se proceda u mais nomeações pnrnns vagas que porventura venham a se dar na
polieia.

 1 mm— -^iliiilii^l
Itiiiiriii. — praça Tiratlenies 11. 33.

¦ m— »-
Dactylographia

KSCOI.A ÍU-.MINCTOX _ I.ecciona-se porinc Imdo pfoprlo. Enslnu-se a escrever pelolactu.. Uua 1 dc Setembro, ü"--

A Repartição dos Telegraplios
inaugura amanhã um impor-

tante melhoramento
Inaugura-se amanhã a linha tclegraphlM

do contorno da hahia de Guanabara, con-
slruidn entre esta capital e a do listado do
llio ele Janeiro, por determinação da ncttinl
administração da Hcpurtigüo Geral dos Te-
lcgrapiios, no louvável intuito de assegurar
o mais possível o bom êxito das comniunicn-
ções telcgraphicas para o norte da Réplibli-
ca, cujo serviço era «sscoado íiormnlinehte
pelos cabos submarinos lançados entre esta
cidade e .Nictheroy, os quaes estão sujeitos »
interrupção, em eoiisceiueiicia de accideritei
muito coinmuns, devido á natureza elo racio
em quc se encontram.

Para esse effeito foi renlisado o necessário,
estudo para lançamento da linha terrestre de'
contorno dn hahia, passando por S. Francisco
Xavier, Magú c em ponto da linliu férrea queliga Porto das Caixas a Nictheroy, a qual, so-
bre ter um caracter de previdência, alllviariií'
em caso dc accidente nos cabos, o volumoso
trafego que teria de ser feito pelo circuito
de Bello Horizonte.

Desde ]8(i5, portanto ha 50 annos, acha-se
ligndii a cidade do Hlo ele Janieio ú dc .Ni-
ctheroy, directamenlc por uma linha mixt.i,
aercn c submarina, aüravessnndo esta a billita
dc Guanabara. O respectivo traçado que, nté
1900; passava pela ilha do Governador o pontada Pedra, foi nesse anuo substituído pela ve'-
rccla cáes Plmroux Gragoatá n cm 11)09 pelotraçado praia de Santa Uizia-Oagoalá.

Iim qualquer dessas variantes de travessia
submnrinu houve; vários, accidenlcs, quc a He-
partição dos Telegraplms, por seus próprio»'órgãos, procurou rcmwliar, não o tendo con-
seguido em absoluto, cm conseqüência de ser
forluita a causa efficiente de taes interi
rupções.

¦ -!¦«- 1.1. -—

Dr. Pimenla de Mello- ^Z^
11. 0, ás 3 lioras. — Resicl. Aflonso 1'ennii n. 49.

O L. M. de Analyses con*
demna um xarope

O Laboratório Municipal dc Aiiaiyscs sek-
ba de condemnar os xaropes de groselha np-
prehendidos pela comniissão do fiscalisttção
de gêneros aliiiienticios da Prefeitura, fabrl-
eados pelos Srs. Cardoso de GoiiVcti & C. es-
tabeleeidos a rua do Senado. O Sr. director ele
Hygiene já deu as necessárias providencia»
para que sejam apprehéndldas 110 merendo,
pnra a respectiva lnutilisação, todas as gar-ralas dessa bebidn.

I EifâS ) GARGANTA
--as b horas ( OUVIDOS

IA I. .•

Dr. Francisco Eiras
docente da Fucnlilaile—_ as 5 hor_., „,,,„„.,

A Clinica llll manhã — ás 10 botus—continua, como
seinpic, accessivel u qualquer eloeute que deseje etimi-
niui.-uu de preços. Uua S. José 11. oi.

1 mm— 
Falleceu em Minas um aca-
demico de medicina daqui
ÍSHU.O HOIUZONTK, _5 (A. A.) — Faíie*

cçu hontem nesta capital o acadêmico Grego-
rio Versinni Velloso. quurtannistn da Facul-
elade dc Medicina do Rio do Janeiro, filho 00
Dr. Augusto Velloso, juiz de direito nepii, O
taliecido contava 2(J annos de edade. O seu
enterro rcalisoü-se hoje, com grande acompa-
nliamento.

Drs. Moura Brasil c Gabriel de Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8. sobrado.
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^ «estão dc boje, n.i fltiuinra ilo» Depu-
ijilo*. •'"' Iniciada sob 11 presiileneín do Sr,
i-jijiurlo dc Abreu, «ecrclnriaiio pelo* Sr:-..
jlivlgniei' «¦ -Ivi'. 1'prnetta.

Ii.i.i e upproviidtt n neto, o ljilo o oxpe-
iiiiitc, filiaram o» Sr;..: (!nrlos (Iriivla, 10.
,lU. ;i Cuinpnnbla Iilgtezii, «obro Irlbnnncj
1, iuiu.i-s . sobre rofprmn eleitoral! (louvèn
ju Hurros, Justlflcundo mil projecto de !•»'• I
j;,;, iniiilariu cm tudo o território da Itcpu-
iillca; Nicanor. Nascimento, defendendo o
cótui* (Ic Fronlln no caso de requisição de
jnntcrlaes pura o palácio d.i Caltctc, no go-
nriio passado.

Passando-se A ordem dn dia teve prosegui-
ficnio o votação do substitutivo da eommls-
Vn> do finanças ú cnicadn 10 do orçamento

/clldli.
.iniitincinda .1 votação do parag. 1" do

•r'-.l": ...."Nessa reorgnnlsnçao (o poder executivo)
iniis. rvará, fuiidirá 011 HupprlmirA rcpiivil-
(i.!-. e lugares, podendo transferir serviços
4( un» para outros ministérios, dando-lliei
divisão e denominação (.iiivcnieiitcs, dc
modo .1 reduzir a despesa nrtiial nu propor-
fáo iniposlu pela depressão «In receita pu-
(illça e no sentido de dlnjmiilr-sò o numero
iit funecionarios, além das rcducçôes ,iã fei-
Ins rn. presente lei c nas ijuo regeram o»
«rrciclos do 1015 e 1010."

O sr. Vicente Piragibe foi o primeiro n
romper o debute, fazendo um uppcllo ao
ür, Barbosa Lima para que exponha á cjti-
para O seu pensamento individual sobre .1
rcgimeritaildado c a cbnstitucioiinUdndc dn
snbitltutivo cm votnçá... Não acredita quu,

incorrendo a um appc.ilo a sua integridade
íDCiruI, o uVpnlndo carioca fuja a rannifes-
ur o r.cu exacto modo ile encarar o ussiini-
litn. E, conclue, si o Sr. Barbosa J.iina af-
íirui^c que considera regimental e constitu-
i-um;»i t> Mitrisiirutiv», o orador não the dará

voto, mas se nbsterá de combatel-o.
O Sr, Mnnriclo de Lacerda re«iucr prefe-

f«wia para o ultimo artigo do substitutivo :'"Kealisada a rcfform.i, cnliará .1 mesma
exa rigor, sendo» todavia, submettida, ao Con-
y«so Nacional pnra o "referendum", na
firMüraa neiwão de 1917.''

O Sr. Nicanor Nascimento, encaminhando
it votaçSo do requerimento elo Sr. Maurício
Is Lacerda, pede — caso seja o mesmo ae-
ttlto —- que O artigo «eja votado indepcn-
(tente da expressão "entrara n mesma ein
rlgw".

li O Sr. iíajriosa Lima diz que,%havendo va-
jito.-i r»moeriaientòs e sub-reijuerimentos pnra
.voUçát», espera que os seus nutores mctlm-
iiieax h sua acção para que possa addur.ir
«.a considerações que julgar convenientes a
jroposito dc e-ada nm de per si.

!fol votada u rejeitada apor í)0 contra 25
tfcrtiw * preferencia, rctpierida pelo Sr. .Mau-
nilo de Lacerda.
I O Sr. Maurício do Lacerda requer a vota-
(fie «lo parag. 1» Uo nrt, 1* nté .1 palavra
imeeionario, constituindo a parte final ob-'¦/^to d» outra votação. E para a primeira
lt»Mt<» requer votação nominal.

1 O Sr. Barbosa Lima fez, então, varias di-
iwigafióefi sobro a opportuuidade cm que se
i*tfjw> suscitando questões de caracter dou-
ftitowio, quando o relator só tem cinco mi-
juste» pararefutal-as. O. momento oppor-
João para isso era o da discussão do pro-
j»'«.<:'..-; quando ninguém se hjznbrou de fazcl-o.¦.iíaw, porem, nggridem com ellas o relator.
Womo si não fora possível & qualquer dos
iMlatene» responder a essas «bjecções, caso'(«fio Ikea fosse tão precax-io o tempo.

Kespondeado ao Sc. Vicente Piragibe, o
fe. âaifeosa Lima declara que, como rela*
!«?, «lie Mlr»ta apenas o vencido na com-

;í«Sww? • ai» expende a sua opinião pessoal.'« Miato assim i que foi vencido em mui-
Ras medidas «iloptad*» ou não pela eomrais-
;R*?, ÃBítaiTe im parte da emenda era vo-
t«£íio.

O See Nicanor Nascimento, assevera que.»<) citnsa a maior magua ter de oppor ao
or, Barbosa Lima de hoje o Sr. tí.irlioe,i
wcw de hontem, quando o ardente e talen-
to» deputado carioca dava lições de pureztt
^'«publicana, de amor ao regimen, de devo-
taiueato ao» princípios e de respeito ri Con-i&taieSei, quando iirmava a emenda no rc-
(.tento que veda a delegação de funeções
jtfevaUvas do Congresso ao poder executivo.a» íanc-vões. do art. 34 da Constituição de 24"9 íeyereiro. Causa-lhe o maior pezar ver
flue o» mestres, os doutos, os apóstolos do
iSré-ioiea, o» grandes republicanos, a» figu-
jras guias, as personalidade» matrizes do
paiz, demolem-se com o jffirmnr hoje, cm
,pi«radt/ial conservadorismo, exactainente oeofttrario daquiilo-que hontem negavam for-jaahucate.

O Sr. Álvaro Baptista, era nomo da ban-«aoa do Rio Grande do &,!, mnnifcsta-secontra o substitutivo da commissão na parteiwativa i delegação de funeções privativas«io poder legislativo ao executivo. A suaBancada, apresentara ama emenda autori-í-indu o governo n projcctnr uma reforma»i*metlenclo-a á approvação do Congresso,o que e absolutamente diverso do que a com-missão propõe — que o governo faça a r?-iwiua e a ponha c inexccução antes ou in-«ependentemente da approvação do poder«Si si ativo.
U Si-. Pedro .Moacyr coiigrntúía-sé com afepresenlação do Itio Grande pelo nobre gestoquç acaba de ter, pela palavra elo seu hon-nulo.collega e velho rcpubiitano Sr. ÃlvnròBaptista. Esle gesto é tanto' mais significa-uu, quando parte ele uma bancada cujo Es-tado sc rege. por uma organisação sociocrn-oca, de. seiecção. dictatorial, ao contrario da•Mcral, epie i democrática.
" orador, que é adversiirlij da Constitui-

Çao Federal, que pugna p;!a sua revisão, é'lium vem agora bater-se ucr ella! Boa 011
'mi, porém, e-iimpre no Congresso obede-
wl-a, emquarito ella for viginte, cumprc-üic
ilnr integral execução.

U Sr. Pires de Carvalho considera o ns-
sutnplo sob o ponto de vista jurídico. O
substitutivo ela coininissão c inefficaz, ctomo si não existisse. De facto, como ses"Ih\ como ei principio jurídico, o que é
'"nli-a n lei não tem valo" juridiè.0, & comosi não existisse. Ií o que e1 contra a Con-
SU.t.uiçfiCs contra .1 lei das leis, não tem exis-
eehfiíi. São velhos preceitos dc direito, riipi-s!"''los por todos os autores, antigos e moder-
nos, que cital-os fura um nni.Cíl acabar.

iHpois de falar o Sr. Pires de Carvalho> Câmara riinnlfcstn-se sobre, o requçriirieiitp"f votação nominal, réjéitn-ndo-b c appro-
vaiiilo; em seguida, por 8J-Í eontru 40 votos«primeira parte do purngr.ipho em votação.

Subi-e a segunda parte, ilo art. 1" fala-n'ii os Srs. Harbosa Lima e Álvaro Biiplisti,
1'iuelle estranhando que a bancada sul-rio-
Bfandense, autora dn emenda 11. 10, negasseo .seu voto ao substitutivo. O Sr. Álvaro
fl'1'tista justificou .1 altitude cia bancada.
, P Sr. Maurício ele Lacerda, dada como ro-
líilnda esta parte final do paragrapho cm
VOtiiçúo, requercu verificação da mesma, o'lu.- deu ern resultado a apuração de 84
!'otos a favor c 38 00'ntra.

Km seguida o deputado lliimincnse reque-fl" fosse o artigo c .paragrapho approvudóe
ÜÇSlacndos para coristituirirri projecto eni
pinrado, o que foi recusado, bem como a
jPiaçâo nominal pedida para esse fim, por
M contrn 15 votos."•Passpü-se, então, ú votação elo nrt. 2" do
ÇíQjceto", com ns suas varias letras (de« -i /.;).
. "_ Sr. Maurício do Lacerda requercu n vo-"jfuo do artigo c de letra por letra, sepa-
"rismente, q, mais, que se ndoplasse o pro-(f;o nominal para a votação do artigo, np

Sue foi attendido, quanto h primeira parte,vndo negada a votação nominal. „ ¦
u »rt. 2° era assim redigido: "A disfri-

A GUERRA
¦ < ¦¦

Porque os leulo-buigaros cn*
traram em Constanza
NOVA YOltK. 23 (A NOITE) — O cofre»-

pondinif da "1'nlted Pr«>»»" em Herlim lele-
grapha lul.re.Hiint.. iiornicnnrcM .li»' i.mmil»
dr C'on«l»n/» peliiN Irulo-buluiirn».

lli» »iue Constanii» lol .oini.l.i^iii.-uir IhuI».
«In du» restante» forçai ruinao-rumul»'»» »iue
...iiitiuiinui a ...'»(«• r nu norte; •«.¦ui ro.ninuni-
t,-»i;i)Ci ivrro.viuiiiu, < .-iiia.l.- nu» pi.df re«U.
li» a» .'iiilmli- il«N ulUinu." r huliiikoiH, Km-
»iu»nl<i » prkÇi. i-rii aiin-u.li por terr», iIouk
suIm.iui-íii.i» alI.-i.iHr. iiiiauuii ao lurvu um
nsvli. russo •- dlversp» veleiro» ruiunU'»» «íue
levavam -..l.lail»- <• [ii-ovlsfien pur» ('<»n»ian<».

O correspondente nccréscenla que u opinlã»
pri-dttinln.inli' cm ll.rlii» .'• mu- 4 Ituinunia,
premlitu pelua dous exeretlò» teuto-buliruros,
cuiiimuiidndiis pnr von Miiclteii<<»>ii »• von rril.
Itenliayn, s.-r.i dcnln» .le pour.» tempo ••¦«tiintc»-
du. A Allemanha fax lodo» «« esforço» ppssl-, , ........ ...  , .. ....... ... ...
veln paru reduzir u Riimunl» anlr» do inverno,' glmento de iiil.intiiria, 22 paia o 2" leuiinciito.
ufim dc <|iu- i-lln mi.» \m-*n .-.uslliiir us ruNso»
nem nliiciir 1- hulicuros.

A« boas relações entre a Siit;'
cia e a ítiissín
I.(1NÍ)I1I-.S, 2.'. i..t N01TÍ5) — Tclcgrnpbnni

tio l'ctro'grodo infdrmniido que, «Ic áccordo

0 continqentc annual do Dis-! Conselho Superior do
tricto federal ao Exercito l

activo
<

Um aviso do ministro da Guerra
O general Caetano de l-arla l.ulvou o se-

guinlc ail-n aos eoiiiiniiiiduutcs de corpos des-
In ivkíui. sobre o »'oiitiiige-iitc auniial que cabe
m. Oistrlcto Federal fornecer para a eomposU
ção do lixorcllo acllyo:"i'ara o preeneblineiilo dos claros exlsten-
tes do l'.xi-1'cit". cube «o DIslHetó Federal ior-
úeecr o segiiliilò cnnliiigeiiléi .".lü homens,
sendo r.'7 voli|hlnriõs 1'iipccliiCK ou, iu. falta
delles, cliladilos sortendns, dos quaes; '.'.) paru
.. l" regimento de Infiinlmin, -iu paru o -j- regi.
menloí :iil pura o il» regimento, Li pnrn •> .r>2"
Imialhiii. de- caçadores, '- parn <> &5" hiitiilhilo
de caçadores, 13 pnra o .'rfJ" e !itiU vóliuitarlos
dc dous rilíuos OU, nu lilll.'. delles, cidadão-
sorteados, dos quaes 151 para a nrina dé In-
li.iiluria, i.jsini .li tribui.lo-: 22 para o 1" rc

Ensino

20 pnrn ° 3" icglnicnto, 2ij pnra o ú2" do caça
dpi cs, 30 para d 55*, !I0 parn o M: ."» paru a
1* cómpanhlii do metralhadoras, .r» para a f>*
companhia; i'<2 paru .1 nrmi dc eavnllnrln, as-••im distribuídos: ;i" pura .> 1" regimento de
cuviillurln, 20 pnrn o 13*, .'. para o 3" corpo dõ
trem; !>3 pura u anua de- artilharia, assim dis-
Irlbuidos: 30 para o )-' regimento dc artilha-I» L» I I * IWUtWU » > ¦•¦' ll.tlll II IVKIIIUIll" ll\ .11 Ulllll-eom n Lonvcnçiu» «iisso.Succil recentemente j.|fti 00 ,,.„.„ „ a. j,„uiháo do nrtilhuriii, II paruassitfiUKln, lorniii postos em bcrdiide 22 yc- 0 ;J0. BrH.,0 lU. nrtllharlo, 21 para o 0' grupoloiros sueco» ¦eme es iiviim delidos nos portos (1„ „iwy.,..,. 77 ,,,„.., „ nnna íW engenharia, iu-russo--, uo Iliillico c do mar Hranc

(1 transito cbirimêrclnl entro a Sueciii e 111
Itussia passará .1 ser feito d'oia avante sem •
restricções,

Mais onze navios a pique '
i.ÒNDIlES, 2."i'iA NOITI?) — Os submarinos

iiUcmfie.s tprpedearndi e- metteruni a pique, I
hontem, seis unvlos inglezes e cinco uorue-1
gucV.cs.
Um desmeniido do Almiran-

tado britaimicu
I.ONDIll-S, 23 (Havas) ,-- O Almu-anlndo

britannico desmente formalmente o coiuinu-
nicado allemão, segundo o qual, nu tarde do
din 23, á vista .'m littoral <la Flandres, dous
h.vdro-nviõis allemães atacaram e puxeíam
em iiiii», depoi» »ie encarniçada lula, iiiúa rs-
quadrilha de acroplanos inglezes, dos quaes
um foi destruído. Ainda segundo .» mesnio
còmmriiiicadó, depois daqüclles acòittçcimen-
tos, a referida esquadrilha bril.ílillicu, rèfõr-
çad.i por mais seis auparelhos, foi atacada e-
posta cm debandada pelos aeroplanos alie-
mães.

O Abriir.intailo ingltz mantém o seu com-
municado sobre esto assumpto 1* nega terwi-
nnulemente ns declarações allcmãs, A v«
dade, como já fe>i elilu, é que 11.11 ncropli.-.i..
inglez ntacoil quatro nidroplnnos .'lücmáes,

um elos quaes destríiiu, obrigando os íestári-
tes .1 fugir. Em seguida, voltou üleso ao si-u
acanipamenlò.

O communicado allemão diz também que
na manhã do mesmo dia um ncroplniio teuto-
nico bombardeou a estação t- as obras do por-
to de Margntc. A queslão resume-se no lan-
ç.inicnto dc bombas sobro aquella cidade. H
islo é tudo o que sn contém de exacto no
coniniunicado allemão.
-—¦ ¦ »»»r* '

O novo juiz de direito de
Angra dos Reis

Por acto de Im.jc. o Dr. Nilo Pcçunha, pre-
sideute d» Estado do llio, nomeou o Dr. João
Terreiro Torres juiz de direito c-m Angra dos
lieis, n.i vaga aberta com o fallcçimento dn
Dr. Ouido Saraiva, que durante longos aiirios
escreveu esse cargo nàquélla cidade fluinincr.-
se. O Dr. Terreiro Torres já exercia a ma-
gistratnra no Estado do llio.

» ***** ¦" 1 - 1-

Obteve habeas-corpus
para não ser Julgado

pela terceira vez
No Estado de Santa Catliariua foi, ha lem-

pos, submettido a Jury, par crime dc lio-
micidio, o réo Antônio Onòíre da Silva. O
Jiuy, proferindo-se solire o caso, absolveu
Antônio Onofrc, pcal legitima defesa. Desta
decisão inlerpoz o promotor publico appei-
lação para o Tribunal de -lur.liça do Estado,
sob o fundamento de que nos autos não lia-
via prova da legítima defesa.

Mandado o rco ,1 novo .Inry, este, peii
segunda vez, o absolveu. Novamente nppcl-
lou o promotor para o Tribunal e sob os
mesmos fundamentos. O Tribunal, mais
uma vez, mandou o réo a julgamento no Tri-
bunal do Jury, que, peln terceira vez, con-
firiTinn suas decisões anteriores «ib.solvciidy
o réo.

O promotor, teimando em que nos autos
não havia prova que aiiforisasse .1 delibera-
ção do Jury, inlerpoz ou!;o recurso.

Foi então que o rio resolveu bater às
portas do Supremo Tribunal Federal, impe-
traiido "habeas-corpus", sob a allegação de
que ns leis estadual e federal não peiinit-
lem tres appctlações cónseo itivus de unia
decisão do Jury, baseando-se nos mesmos
fundamentos.

Na sessão de hoje, o Supremo concedeu n
ordem de "habeas-corpus" impetrado, para
o fim de não poder o réo ser submettido
a terceiro jury.

» ***** —

Ladrões pronunciados
O juiz ela õil Vura Criminal pronunciou hoje

Francisco Tavares; por ter sido preso pelas
autoridades dp 23" districto, que em seu poder
encontraram nina gazua. e José ela Silva Cus-
tro Gomes e Joaquim ele Castro, como assai-
tantos de propriedades particulares nos sub-
urbios.

buição dos funecionarios públicos acluaès
pelos quadros e repartições resultantes des-
sa reorganisação sc. fará por nomeação on
aposüll.a nas antigas. pomc,.'çõos dos vjtníi-
cios, obedèeeiido-sc ás seguinte» regras.*'

Depois de haver falado o Sr. Pedro M01-
cyr, foi o artigo votado e approvado.•

A letra .!, qu0 se seguia, dispunha : "O
governo fará a revisão comparativa do pes-soai aètiialnieiitc addido, cotejando a nnli-
guidade dns fuiiecioiiarios afastados dos res-
pectivos quadros com ,i [(aquelles que ahi
permanecerem como effeclivos; posto que
mais modernos".

Esta letra foi' approvada por 8!) contra
22 votos, falando a respeito o Sr. Miiuricio
de Lacerda, que requc.-cü 11 verificação ún
votação.

A seguinte letra, b, assim estava redigida:"Pura esse fiin, n antigüidade será compii-
tada segundo o tempo dc serviço federal ef-
feclivo' 110 ministério respectivo, ficando en-
tendido que, cm repartições congêneres do
mesmo 011 de diversos ministérios, c para
as quaes não se exija concurso — previ-
leç.1 a antigüidade absoluta de serviço fe-
deral civil".

O Sr. Maurício dc Lacerda condemnou n
redacção dessa letra, que, mandando coutai
apenas a antigüidade absoluta dc serviço fc-
deral civil, atten tá contra o espirito da épo-
cn, contra n necessidade de estimular a no;-
sa organisaçfio militar, à nossa efficiericin
soli esse ponto dc vist.i. Açcciituõu ainda o
deputado fluminense i|uc 1 emenda concede
privilegio aos funecionarios de cargos de
concurso, islo, aliás, acatando a jurispru-
dencia universal c princípios dos nossos Irj-
biínacs, que lhes assegura a iiidcmissibili-
dade iiidepciidcntcnicntc do sc-ntcnça._

O orador terminou pedindo a votação il.i-
emenda exclusive a palavra civil. Não Iioiir
ve, porém, numero pur.i essa--votação.

E como não houvesse mtitc.ria para dis-
cussão cm ordem do dia, loi a sessão le-
vau tada apôs cerca de quatro horas de vo-
lação paia serem approvado» apenas rim
paragraplm. um artigo c una letra do sub-
stitutivo dn commissão dc finanças ás emcii-

idas sobre o furicffioiialismo publico.;-.

childOg im 1' batalhão,
I)e 1 o 30 de nnv.-mbro próximo futuro fica

essa legião nutòrisndu u receber voluntários
até o montante do contingente, dc acordo
com o especificado acima, devendo os coi.i-
niandnntos dc corpos vos conwmiinicnr no ul-
tlmíi dia daqucllc mez si o voluntariado fõ|
suifii-ii.ilte e-, no caso contrario, qual o n-.inue-
ro de claros cm cada grupo do contingente.
Disso durei.-, hnmedlnto aviso a este tniniste-
rio, tudo dispondo paia que seja completo o
contingente, com sorteados, nu mez dc dezem-
bró próximo, como indica o regulamento,

Or, voluntários ficarão desde logo incluídos
nos corpos, salvo os especiaes; que devoreis li-
cencinr até 1 do janeiro.

Não vos preciso lembrar que dn mnneira ha-
bil pnr que for executada ;i lei fica depen-
delido o esllb dcsln iniciativa que vem defini-
vãmente resolver o problema cm Iiirmuçno de
nossas reservas.

Foi fclla commiinicação 00 prcfiil.-. deste
Districto, com o qual vos deveis entender."

¦ ¦ 1. 1 ****•

A linha de tiro de Uberaba
i incorporada á Conte-

deraçao
UBERABA, 2.'» (A NOITE 1 — Acaba de ser

incorporada A Confederação do Tiro Bra-ik-i-
ro. sob n. 213. a linha dc tiro desta cidade, con-
lárido 8ii sócios. Prepnram-so festas pari a
sua inauguração, .1 lú de novembro próximo,
devendo formar devidamente fardada.
., ,. , 1 -,!¦— ,,1 1 **mf 11.i*.,.-

0 julgamento do ultimo raid
hippico militar

Foi feita hoje a classificação dos officiacs
do Exercito quo tomaram parte 110 ultimo"raid" hippico militar c assignnda pelos gc-
uernes commiindàntes das diversas unidades
desta região :

1" logar, aspirante Agenor da Silva Mello,
do Io regimento dc ('avaliaria; 2o logar, 2°
tenente Èdgnrtlíiio dc Azevedo Pinto, do 1°
regimento ele càvallarlri; 3o logar, 2» tenente
Alfredo Gomes dc Paiva, elo 1" regimento dc
cavallaria; l* lognr, 2" tenenlc júscar Morei-
r.i Prisco, elo 13" regimento dc cavulla-
ria ; '5° logar, 2" tenente Betijamin Con-
stanl Moutinho da Cosia, do 13" regimento de
cavallaria; 6" logar, 'J* tenente José Marim-
bondo da Trindade; dõ 13° regimento de ca-
vnllnrin; 7" logar, 2" tenente José Carlos ele
Souza Vasconcellos, «lei 13" regimeuto de cu-
vállarla; 8" logar, capitão Yalerio Barbosa
Falcão, do 13" regimento de cavallaria; !)"
logar, aspirante Djnlnia Soares Sutru, do 3J
corpo de trem.

Os classificados em terceiro e quarto loga-
res empataram. Estabeleceu-se o desempate
chi favor do qne levou maior peso. Idêntica-
mente se procedeu com os classificados em
5" c fi' logares.

Chega ao Rio o cônsul
geral americano

/%. •s-.fiASPi si»ilssá*»iir.o>
Em inspccção aos consulados americanos

das republicas da America Latina, chegou
hoje ao itio o Sr. cônsul geral Charles C.
Eberhurdt, que durante muitos nnnos exer-
ceu a» suas funeções na Colômbia c 110 Me-
xico. Pela terceira vez o Sr. Charles Eber-
haixlt uns visita, sendo que durante o tempo
çm que esteve entre nós prestou o seu con-
curso jtmlo 110 Sr. Morcáu Góttschnlk, ria
obra ele expansão cdmmereial entre o Brasil
e os Estados Unidos, muito contribuindo pura
,1 entrada nesse paiz dos nossos couros, além
de outras medidas de alto valor commercial
pnra o» dous paizes amigos.

¦ — r

As bancas examinadoras'dós
collegios particulares

O Sr. Dr. brasilio Machado, pre.iidente do
Conselho Superior do F.usliio, requisitou boje
dos dlrecloros dns collegios particulares, quo
obthcrmu do Conselho banca, examinadoras,
«li- uceordo com u decreto 11. il.ttfj. dc 14 du
janeiro do corrente anno, u «tepoMIo 110 ban-
<>e» Marêantil desta capital, ú disposição dó
Consélhpi dn» »|uoli.s de lionòrnrloí dos luspe-
elore-, tuxa» de exame», e- despesas de phssa-
Kins e diárias do» cxainliiudnreí c in.spectoresi

1.' a seguinte, dlserlmliindn nelq» reipiiçil-
vos collegio:, a miporlaiicla de. ticpo.<ito n rca-
llsar-sei

lislndo do llio Grnnilc do Sul: Qymnnslo N.
S. Auxiliadora lüagci, 'iTlitl»'; ti.viniiiiiio l'e-
loleusu (IV-lotasi, &:5(l8SC0Üj (>ymnu<lo tlon-
/;iga (Pelotas). II:G95Ç00Õ.

rluludn de Mina:, licrncs: Oymnoslo do lta-
juba. 7;83IÇDU0j C.yiuniislo Lcpolilrneasc
(l.eepoldlna.., 12;050ij60U; Gyinnnsio Cutugun-
üos íCatüguu/.CM, 10:0008SOQ; Gyiiinislo Santo
Antônio/ (Sá.. João (PEl-lley), ii:Ki'.8f j Acade-
mia de Commercio do Juiz «Ic Fôrrij 7:2018500;
l.ycen Municipal dc Muzambinlio,. 13:4349;
Collegio Diocesano S. Coração de Jesus de
Uberaba, 9:385800».

listado de São Paulo: Atlicucu Jnhuc11.se
(.lnliu')j 6:3068500; Gymnnslò Sã.» .Inaquiiii
ll.orcna). 11:7708500; Collegio São I.uiz (Ilu),
17:66tl?500.

listado d.» llio: Collegio Salesiano Sanl.i
Roso 1 Nictheroy.1, 4:80fi?500; CòlJtgío São Vi-
ci-ntc du Paulo (Petropolis), ü:10a.íõllll.

Nessas quotas eslú também «'oiiiprchcndidu
n despesa dà publicação, no "Diário Officinl",
dn relação nominal dos alumnos inscriplos.

•"> pagamento desse deposito deve ser feito
ate- o dia 31 «to corrente'mez, improro^nvcl-
mente.

*****

Despacho collecHvo| Um advogado digno
da defesa!

Mais uma fallencia
O juiz da 1* Vnra Civel decretou boje a fnl-

lcncin do negociante L. Soares Figueira, esta-
beleeido á rua Acre 11. 2S e á rua Cumcrino
11. (.1, cora commercio de importação dc mo-
Unidos c inoageiu de cercaes, visto como o
fuHido, não podendo cumprir .1 concordata que
antcrioiiiieiik- havia requerido e obtido do
mesmo juiz, confessara insolvabilidadc.

Eoi nomeado syndicõ Luiz José Antunes. »
_—, ¦ ***** _______«.

è
-affirma o Sr. Nicanor
a Câmara continuasse a manter seu

O anniversario do sinistro
da "Sétima1

O i_. Octavlo Carneiro, prefeito municipal
«le J ^.icroy, deve ássigiuir amanhã um acto
dam... a denominação de run Professor Octa-
viii«> ú travessa «iü li»a Vista.

O governador dá cidade, fluminense presta
assim uma homenagem m> professor Octnel-
lio Nunes, victima do naufrágio da barca "Sc-
tima'", ao salvar alumnos prestes n se afoga-
rem, no canal de Mocangiifi Grando;
¦ ¦ ¦ ¦ » m** 1 ¦

E' preciso salvar a
raça!

"->—
O deputado Gouvê-. r-
pos estréa. apresentando
um sympathico projecto
A Cornara teve hoje uma «mtréa. Falou

o Sr. deputado (iouvèa de ltRrna, repvcseu-
tanto ele Pernambuco, tratando «Io discurso
do Sr. Miguel Pereira sobre o estado sani-
tario elas populações do interior". O orador
concorda cem os conceitos daquclle medico
c, cm seguidn, possa .1 demonstrar A C.iun:i-
ru que. « saúde precária d.i» populações do
interior.não c devida a fáe:ores mesologicos*
c sim ú falta dc assistenria sanitária, de hy-
giene c prophylaxi».

Traz i apreciação de seui collega:-. os fru-
tos dc divinas observações e pcsqnizas e, no
eriVpbnlio de bem defender suas idéas, pró-
cede. á leitura de paginas que as amparam,
notoriamente da obra de Éucjydes «Ia Cunha.

O Sr. Couvcii de. llarrns, que foi aparleado
vivamente pelo Sr. Camillo Pratcí, que não
lhe _endossava uns tantos exageros, tevê
eonliriuos apoiado» do Sr. Palmeira Pipper
e dç. mais alguns Hypòcrates da Camiuii.

Como justificação dc seu discurso o depu-
tado pernambucano apresentou o seguinte
projecto :"O governo da Repiiiiliei fica autorisado
pelo decreto presente a :

Art. 1\ Crear um órgão ou commissão,
de caracter permanente, destinado a estudos
médicos c sanitário», cm iodo o território
da Republica;

Art. 2'. Era sua organisnção serão npro-
yèiládõs >:s médicos, engenheiros e cactogra-
phos da liirectòria Geral de Saúde Publica
c do Instituto Oswaldo Cruz, e »e lerá cm
vista o seguinte objectivo :

a) o estudo de nossas eriíemias niraes e
urbatias, no tri|jliee ponto de vista medico,
cn.démiologico c crirtõgraphico;

h, u organisaçfio, cm suas bases, dc um
nVejcctò de legislação sanitária geral, pnra
iodo o território da ltcpublica, c. no qua1 se-
jiim pievistos, nliím dos .'meios cocr;ilivos,
o» d'H'ics c os devores rclnfvos á esc-iiião
sanitária, tendo cm vbia us interesses indi-
Vidu.içs, municipaes e estaduaes ;

r) ])!e^:íirá, com os dados previstos nas
letras P)'ri b) os meios seientificos e adinl-
nj.V.ra* vos pura a prophylaxia racional e cs-
peiifiea.

Ari. ."". Atlendendo á nossa siluíçãr.
iiciúál cçamentaria, esses estudo» iiiriiii/ão
prelcrenic-mcnte, e desde, já, no conhceiniDii-
!u da ni-luiil distribuição geigraphica da le-
hrc nmnrelln, nos listados do norte do Brasil,
d-; modo que pelo governo federal sejn p:o-
m-vidn .1 sua extineção, cm seus múltipíos
c i.equinps focos, naqtielli região disifimi-
a-.dos, de maneira a ser eliminada, de urn.i
vez e. definitivamente, do território nacionn)
c-.sa exdémia de tão fácil extineção e dc lã"
ruinosas conseqüências.

Art. -Io. Revogam-se as disposições cm
contrario."

*****

IIWISTEWO DA QUBMA
Transferindo 1
Na Infantaria t o major Cândido .losó

P.iiiiplonii, do 14a do 5" pnra fiscal do 43' de
cnçndnrcs; o» capitães Pedro FuniAiirie» Ura-
•dl. «t.i 1' do 34" «lo 8' pura .« P tio 9' do 3",
e Miguel Joaquim Machado, desta pura
uquilb;

Nu cavallaria : o major Rahluluo do Couto
Itiiinns, de fiscal do 0* icglmeuto pula iileuti-
co cargo lio 13";

Na urlilboriu : os capitão» Arlstlile» Olym*
pio Sampaio, da 0* do ü- regimeate paia a
ü« d.. 3* i» Manoel Ferreira, desta para
nquella;

deformando : o i* sargento Anlouio llen-
rique Dius o os cabos Jorge «luv Sair.»-,. .!"-..'•
Dispo Siitui-níii... Manoel Osny o Pedro Luiz
d» Couto e 11 soldado Manoel Leandro da
Silva;

Concedendo medalhas militares a diversos,
officiaes c praças.
MIMRT.UIU UA MABINUA

Hc formando o 1° tenente engenheiro ma-
chiniiUi Ignacio Antônio VlUârlnliô.
Jll.MSTKUtO DA JLST1ÇA

Nomeando : o Dr. Alfredo Laniartinc No-
gucirii,. o coronel Bento Annibal do llòmflm
u .Inlio Pereira ilocquc, para, rcspcotlv.imcn-
te, exercerem as funeções de inteudonto do
município «ic upiu-y, no Depnrtniriento d»
Alto Acre, e 1", 2". e 3» substitutos do prefeito
dc Tur.iuncú, «los qunus forani por sua vez
exonerados os coronéis Silvino Coelho de
Souza, José Vicente dc Assu moção, .Insí Vi-
clorino dc Menezes o Joaquim Antônio de
Souza.

Abrindo o crédito supplcmeútrir de 883:ü0(i§
para subsidio «Ic senadores e deputados e se-
erélarias «lím «iua-s casas . do Congresso no
corrente exercício.
MINISTÉRIO DA FAZENDA

AUcrando o decreto que approvou as mo-
dificações feitas nos estatutos dn Sociednde"Previdência", caixa paulista dc pensões, com
sedo no capital d.» listado dc S. Paulo;

Rectlficnhdo o decreto legislativo n. .1.143,
ele :13 «Ic agosto dc 191C, que sc refere a apo-
sentadoriás.

« ****** n

0 Senado ainda se preoc-
cupou com a amnistia

Sob a presidência «lo Sr. Urbano Santos n
sessão elo Senado foi aberta á hora rcgimen-
tal, Approvada 11.neta da sessão anterior, pas-
sou-se no expediente, que careceu dc impor-
tnricia. Falou em primeiro lugar, na hora ti
este destinada, o Sr. Abrinn baptista, que re-
quereu a inserção do accórdo lavrado em
palácio para dirimir a veiha quusliío ile li-

. mitea cntrèv-ò Paraná ê Siinta Cntluirina, uus
l ánriaes Uo Senado. Hsse requerimento foi np-

provado. Em seguida falou o Sr. llaymundo
ele Miranda, conforme noticiamos eni outro
logar.

O Sr. Ribeiro Gonçalves explicou que, ha-
vendo matéria importante na ordem do dia,
desistia dc falar hoje.

O Sr. Epitacio requercu que fosso acere-
scentada 110 substitutivo da conirnissâo dc le-
gisláção e justiça referente ao projecto ds
uinnistia ampla aos revoltosos de 1893 a ex-
pressão "respeitada ,1 classificação actual dos
officiacs «le terra e mar. "¦

Era isso o que sc tinha combinado na rc-
união «le. bonlem, conforme noticiámos.

Aimunciadíi a ordem do dia, entrou em 31
discussão o parecer da commissão do lcgis-
luçâo e justiça sobre o projecto do amnistia
ampla.

Rompe es debates o Sr..Pires Ferreira, que
historia a questão é fala contra o parecer.
S. Ex. reedita os seus argumentos contra o
levantamento das ultima» restricções da
amnistia.

Em determinado ponto, S. Ex,-, referindo-
se no Sr. Epitacio, chama-o de joven sena-
dor. Todo» riem e o representante paraliybano
retruca':

Efícctivamcnte S. Ex, em relação .1 mira
pode ter essa expressão, porque de mim purao honrado senador lui uma djífcrençri de 20
a 25 nnnos...

Como ? indaga o Sr. Pires e áccrescòn-
ta : naturalmente esse calculo não ri contan-
do dc í)0 para 70...

O Sr. Pires encaminhou os seus árguriíen-
tos até á reforma constitucional e o Sr. Iri-
neu apartea '

Sou contra a reforma.
Por. que ? indaga o orador.
Porque umn reforma constitucional no j

momento nctual constaria de duas emendas
victoriosa»: umn dando ao presidente o dl-
reilo de reeleição e outra niigmentando o pc-riodo presidencial...

O. Sr. Pires fala, fala contra o parecer e
senta-se,

O Sr. Epitacio defende esse parecer o dá
explicações no Sr. Pires, dizendo que o ac-
creseimo requerido íoi o combinado na ro-
união ele hontem.

O Sr. Pires fala de novo, uão concordando
ainda assim com o parecer.

O Sr. Lopes Gonçalves f.iln lambem, rc-
editando os argumentos que. já apresentou
sobre o projecto. Foi então encerrada n dis-
cussão, adiada a votação por falta de numero
o suspensa a sessão.

fl União vae restifuir-
Ifye o que lhe cobrou

a maior
O Or. José. Thompson de Almeida, em nc-

ção ordinária que moveu pela 1* Vara Federal,
contra ,1 1'nião Federal, pedia fosse esta con-
demnnda a lhe restituir, com o.s juros daQue

juizo a respeilo do Sr. conde ele Frontin, j mora, a quantia' de 5:360?í que allcga"ter pago
çoiisidernrido-o um homem integro c digno do ! .1 mais á Rcccbedoria do Districto Federal
apreço parlamentar, eis o que cm sumnia quiz
dizer o Sr. Nicanor Nascimento, cm oração
hoje proferida nàquélla casa elo Congresso.

Esse facto de materiacs remettidos ao pala-
cio ú requisição do respectivo mordomo em
nada coinpronietle o nome do ex-directór ela
Central do Brasil, que. sc limitou, como op-
portunamcnle se ha de verificar;» obedecer .1 rc-
quisições do presidente da Republica; Além
disso é necessário se ter cin mente que o ma-
terial não soffreu desvio cm seu trajeeto, e
sim depois dc haver lido entrada 110 palácio,
o que sorve para afastar ainda mais qualquer
suspeilo sobre o Sr. Fronliii'.

O orador, que considera o 1° delegado aúxi-
liar que procedeu no inquérito, uma pessoa
criteriosa e digna dc acatamento, declara ain-
da estar certo de que o seu procedimento em
relação ao alludido inquérito representa ape-
nas um reflexo de seus escrúpulos c de seu
zelo pela justiça.

Um requerimento assigna-
do por oitenta depu-

tados
Reportando-se ao requerimento apresentado

lionteni á presidência da Câmara pelo Sr. Ni-
canor Nascimento, e assigmido por 80 depu-
tados, pedindo o andamento da sua indica-
ção sobre a reforma do regimento na parte
relativa ã clnljor.ição dos orçamentos, o Sr.
Vcspucio de Abreu declarou hoje. iiuquèlla
casa dn Congresso, que a commissão de pnli-
cia daria parecer dentro de Ires ou quatro
dias sobre a indicação. Reginiéiitalmcnte, af-
firmou, ;. indicação não pódc entrar cm ordem

Illu dia independentemente dc parecer.

pelo prcmio dc deposito feito para cxciíssãò
pignoruticia de 1.500 "debentures" emittidos
pela Sociedade Anonyma Progresso, vislo co-
mo, apezar de representarem nominalmente
;i(l():000!S, só tinham taes títulos, de facto, o
valor ele 32:000$,' por quanto lhe foram afinal
adjudicados.

O juiz, !)r. Raul Martins, considerando que
a lei determina que as apólices, titulos de.
companhias c outros, bem como os objectos
de ouro, praia, diamantes, etc, recolhidos
ao cofre de depósitos, quando forem vendi-
rios cm hasta publica, por ordem do juiz
competente, o prêmio será cobrado do dinhèi-
ro obtido e não-do valor dos bens. julgou .1
acção procedente, condeinnnndo a União, riu
fôrma do pedido c nas custas.

Os privilégios de in-
venção

Ha tempos os negociantes de fumos Pina
& C. requererá in ao juiz federal ela 2» Vara
um mandado de manutenção de posse contra
a Companhia Mnnufnctòra de Fumos Veado,
relativamente n uns pacotes de fumo que do
lia muito vinham usando cm seu coniniercio
e que vieram agora constituir objecto de uma
patente ,de invenção requerida e obtida pela
Companhia Veado.,

Expedido o mandado, a companhia ré oppoz
excepção de incompetência, que o juiz re-
jeitòu.

Desta decisão aggravon .1 mesma para o Su-
I premo e este. ria sessão de hoje, conhecendo

do feito; resolveu, por dcsMpfir^ Aegar pro-i. vimeuto ao aggravo.

I „__( » ¦ V^., ^

-«O governo Hermes fof o
mais honasto do Brasil;--

affirma categorlcamenta o
senador Raymundo!

Conformo promettero bonteiii, o Sr. Ha.*
mundo «1«- Miranda oc^upeu a tribuna d*
Senado boje, na born do expcdlenle, paru f»«
.ter a .tefea do governo Hermes. Quando
S. Ex. »r levantou houve um movimento
(rrul do nttciiçno. TimIu a geute queria ver
um homem tão corajoso...

O representante alagoano começou o seu
discurso dizendo quu so levantava para pro-
testar contra a cnmpnuhn dc dlffãmnçfio «u>-
se inove contra o» nonos homens públicos,
o que nos humilha perante o estrangeiro»'

S. Ex, rctnlvn a responsabilidade dn Im»
prensa, porque esta i levada por Iriformn-
ções dc aiit.u-liladi-s publicai. Ilefero-ae 110
relutorio do Dr. Leon lloiissonliére"!, 1* de-
legado auxiliar, sobro : desvio» dc ninterlncs
dn Cenitral, o «1u.1l é urinlysado iiui coií-
junto com n carta do :)r. Álvaro de 'IVÍtV.
rebatendo as suas conclusões.

O Sr. Uayniuii.li. demonstrou, na» suas
considerações, sei- um homem do uma co-
rageni iuuuditn, o, «iiiaud.» rasgava us mniu-
res elogios ao Dr. Kdiuuudo Uitteucourt, <•
Sr. Victorino Monteiro grita lá «I» sua ca-
dc ira :

--isso c engcossaincnto..-.- Voe»* está pc«-
cando elogios...

Defendeu n imprensa «s tintou o Io dele-
gado auxiliar, porque, no sou relatório, ellc
af firmou, endossou uma ealumnia.

—• Endossou u affirmou nina cnlumni» —
apurteou lá da mesa, exaltado e nervoso, 1
Sr. Pedro Uorg»-».

O Sr. Itaymundo diz. «pio não houve &»-
verno mais honesto que o rio marechal Hei- •
mes. Conta até que este, quando assumiu o
poder c as autoridades qtiizcraiu fazer mo;»
devassa nos actos do governo anterior, o ma-
recital não consentiu,

Todos nós somos políticos •—• «li/ o Sr.-
Raymundo —, fazemos as nossas cousa» •
depois autoridades vêm nos diffamur ! Isso
não ô direito.

Os Srs. Bernardo Monteiro c Ribeiro Gnn-.
çalvcs nparte«m-a'o, o o Sr. Oouzaga Jaymr
affirma :

Mas V. Ex. so piqueee de que essa
autoridade, tão censurada, sao abriu inqu-.-
rito por si; fomos nós, íoi o Congresso que
a «ulorisou.

O Sr. Raymundo ataca o 1* delegado sn-
xiliar porque affirmou uma c.ilumiiu cou-
tra o Dr. Frontin.

Trava-so um longo debnts entre o senador
goyano e o orador.

O Sr. üonzugn .T.iyme defendo calorosa-
menle o delegado, dizendo que ellc agiu cri-
teriosanientc, dignamente. Não deu 110 rela-
torio opinião sua e sim o que apurou, ou-
vindo as testemunhas.

Testemunhas não valem nada J — ex-
clamou o Sr. Raymundo. Essas testemunhas
são falsas. O que o delegado devia f;iü»r er.»
ir verificar os factos, ver ns documentos;
podia ir mesmo A Estrada «lo Ferro, cuje
director ó outro (liffumador como ellc !

Mas o Sr. Gonzaga Jaynie persistiu no<
apartes o cm defesa ilo delegado.

O Sr. Raymundo, desorientado, diz que
as testemunhas não valem nada, »íio falsas •

O Sr. Gonzaga affirma que já foi victima
dc_ testemunhas falsas, mas não comtemncu
o juiz que decidiu de accórdo com elln.i, por-
que era esse o seu devor.

O Sr. Raymundo diz que se precisa agora
« de uma policia para- prender a policia...!

Mas o Sr. Gonzaga não o deixou, denions-
trarido que o delegado agiu bem.

Tão tonto ficou o Sr; Raymundo, que, cm
dado momento, appellou para.o argumento
máximo para o Senado. Falou »obrc o ns-
sassinio do general Piubeiro Machado, "ci
nmior dos brasileiros dos últimos tempos"!
Mas S. Ex. não conseguin o mesmo effeilo
que o obtido pelo Sr. Irineu, invocando -1"sombra augusta".

O Sr. Itaymundo termina o seu discurso
promettendo proseguir nas suas considera-
ções, para bem demonstrar que o governo
Hermes foi o mais hòoéstó do Brasil-.

A tragédia de Rio das
Pedras

" .¦»—

O estado das victimas
Até á ultima hora o estado ele Amélia llosa,

uma elas protagonistas da tragédia desonro'-
luda hoje rio llio das Pedras, era desbspç-
rudor.

Em uma enfermaria ela Santa Cnsa.de Mi-
sericordia permanecia a victima, "cm agonia
franca.

O seu marido, também ferido gravemente,
recolhido á enfermaria da Casa dc Deten-
ção, continua mal. ' .• -m-
Porque subiu o assucar

O assucar branco crystal, próprio para re-
filiar o qual ainda hontem era vendido a .?540
ti ?545, passou hoje, 11 ser adquirido 11 -$555
ÇM0 e ?õ70, por kiio. Essa alta é nttribuidn á
certeza de que a Casa Mataíuzzó, do S. Paulo,
adquiriu cm Pernambuco, dos Srs, Pinto Al-
ves & (',., '10.0110 saccos daquclle produeto, paraembarcar para a Itália-,

'1TI--. -

A celebre questão das
apólices da Ordem

Carmeiifana
O Supremo Tribunal Federal decidiu ho.pj

os terceiros eusliurgos or-postos á celebre
questão das 2ti apólices da divida publica,
do valor nominal dc 1:000$, cada uma, que,
em hasta publica) adquiriram D. Arminda
Cândido dc Vasconcellos. e outra, as quaesapólices pertenciam á Ordem Carmelitária
Fluminense, cm cujo nome estavam aver-
bailas.

Um indivíduo, falsificando a assignaturâ
dc frei. Antônio Muniz Barreto, coiiícguiu,
reconhecendo-llio a firma em S. Paulo, col-
locar as referidas apólices cm pi-açi, vindo
uquellas senhoras a ndquiril-as. Descoberta
a fraude, foram, os titulos reivindicados peln
União. As senhoras Intentaram acção, no
foro ele S. Paulo, para rehiv.rem os titulos
que haviam adquirido, vindo o juiz a jul-
giil-a procedente.

Havendo áppcllnção para o Supremo, este
rofoíinóu a decisão do juiz. Embargado o
accordão, foram acceitos os embargos. VMu.
então, a União offcrcce.- embargos ao acene-
dão, embargos que foram acceitos. lorna-
r.1111 ais autoras a pffcrccer embargos e, np

4 sessão de hoje. o Supremo os rejeita'.»..

¦ ***** 

A viagem do «Benjámin»
O Sr. almirante Garnier, chefe, do Estado-

Maior da. Armada, recebeu um telegramma dò
commandante do nayio-escola "Bcujumin Cons-
tíiiit", que aiid.i em viagem de instrucção pelo
norte dá Republica, communicando ter che-
gado ao Rio Grande do Noite,

O DIA MONETÁRIO
Pela manhã os bancos estrangeiros decla-

rárám sacar á taxa de 12 1|S «1. e o Banco
do Brasil a 12 5|82; taxa esta que, logo depois,
quasi que sc tornou geral. No correr do dia,
porém, a taxa dc 12 ó'il2 firmou-se., melhorou-
do o cambio para 12 ÜJIG d. e com estas dua*
taxas fechou o mercado; Houve negócios pura.
os esterlinos a 20^400 e para as letras do The-
souro com 5 e ã 1|2 "Io de rebate. O rjiovimen-
to em boba foi bem dcseftivòlvido para as
apólices da União, elo empréstimo de
1012, tendo sido vendidas 107 .1 '82OÇO00.
101 .1 jS22$00(l c 100, 11 praso, a 8208000. As
apólices municipaes de ÜÍl-1, ao portador, con-
seguiram -compradores para óil2 .10 preço «lc
188S cada uma. Entre os papeis de especula-
ção houve negócios a praso para 500 acede:;
das Minas de São Jeronymo, .1 27$, o pára
prompta liquidação, 100 a 2t»!5 e .*»tX> .1 26.?íi00.

COMMUNICAüOS
Acceite o nosse conselho»
Adquira os moveis e ta-
peçarias que necessita
mima casa cuja reputação

esta' feita,

A C.LEANDRO MARTINS
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.

Dr. Harbort C. RelchardtCailfa* ronm,?i'-VI» •¦«¦•<«¦» W« MIH1IW» Cjnea e ,nventa._—aafaaa—_——*********¦—.¦_¦•_—— ' ""-
riosTliiiiguiiyanii, 77. fet. Contrul 1.810.

Associação Protectora Com-
mercio a Varejo

Sede: rua da Carioca 69,sob.
Assembléa geral extraordinária
De ordem do Sr. iprcsíAcnte convido os senhores a.*-

sociitdos a se rcuniiem em assembléa gcrul extruordi-
liaria em nossa sedo sociüij cm íij do corrente, ús '£
horas dn tarde.

Ordem do dia—Discussão das reclamações ao orça-
meuto municipal c u.ssiunptos sociaes.

Itio dò Janeiro, 24 dó outubro de 1910.
Primeiro secretario

A, fcrnnudcs da C1111I14

Si Y. Er. for visitar os deposito» de venda
du moveis

RED-STAlí
terá oceasião de verificar como são graciosos
e praticou og seu» estylos, como é perfeito o
seu acabamento e como são boas as coridiçõe»
de pagamento e preço.
GONÇALVES DIAS, 71 URUGUAYAX.t. 82

Sociedade de Medicina e
Cirurgia

São convidados todos os sócio» a compare-
cer amanhã, 26, ás 20 1J2 horas, no Syllogeu,
para assistir á posse do membro honorário da
Academia, Ur. Curdaij Contes.,

KCTBIwTTm



mmmmmmmmmmmmm*
LOTERIA ramAL

llciumo do» prêmio» «I* loteria
Federal, pluuo n. XI7, «alraliido
ITttlIfl.....
ftD-tp? 11 •'• ••••#••••• iim'iiViii
•HtfJVlt |IM|MlMI|l***ltllll'
•i4Jí-i1,»»•«•••#••#•••»• -»••«#•
6 .íoi n................'«"i «-...•v
*»t-3. liiiytiiiiiMi • t • t "tVloiíé
%>*in..B,11«• t» Miiiini*tiMMi

34lti« MMItMIlMHll iVillll
I-fUilUi MlMIUMMIM • •• ••• fl «

Ihram hojt t
Anliiio .',,....,',,• UOO
Moderno  053
Hio ....... «v..1 t»»»o
fiai tendo .'.",:.'••'

fvm «moinho :

rf s_Ê

dn CaplUt
liojt) i
.«sOOQfOOO

M.-WHIÍOUW
) lOOOlUUtli iwtamni -.tmmo

tnoíiHiti
6UIIHIWI
(iflOIOAO
(OOfUIK)

Agulu
(lato
(.alio
Cabra

009 i-13

J.
007

LOTERIA DE 3. PAULO
TUíuiuo «Ios prêmios da 707» extraecão da

_!•¦ loteria do plano a. 22, reulisada hon-
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O Lopes
•»' quem dá a fortuna mais rápida nas LoUrí.i •et!**

Kce luviores vtnUgen; ao publicaCaia matriz, rua Ouvidor 151 — Filioe» Ouvidor
181; (juí-nda, 7'J; Primeiro de Março, 5.'l; L. Estacióde
W, 811; Ua.icriil Câmara, Ü0'ò. — S. Paulo; rua ij..tn-o
«te Novembro, 50.

João Guilherme Angé
[(FALLECIDO KM PELOTAS)
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Godret o fomitia, Oscar
(ladrei c familia e Armando Gadret
convidam a todos os pu rentes u amigos
pura assistirem á missa «ie setimo dia
«,ue, pelo descanso eterno de seu sim-
doso cunhado c amigo JOÃO GUI-

J.HERME ANOF/. fallecido nn ciducle dc Pe-
lotas, uo Rio Grande do Sul, será celebrada
mo egreja dc Sãn Ernncisco dc Paulo, amanhã,
llô do corrente, ás 9 1|2 horas, confess.nndo-sc
desde já eternamente agradecidos.
*m* ii ¦¦-¦¦!¦¦ iii «¦ ..¦¦. ¦¦¦ ¦

Coroas, corações, cruzes bouquets, gerbes
cm celluloidc, missangas e bisculls. Flores ar»
tificaos. Bom e barato. Ilua Sete de Setembro
n. 41 — A' BON1NA.

Ainda as hortas I
Uma representação da Socle-

dade dos Agricultores
A Sociedade União dos Agricultores diri-

jgou ao Dr. Getulio dos Santos, presidenlc do
Conselho Municipal, um memorial sobre as
hortos particulares c zonas probibidas.

Diz a reclamante quc os pequenos ugricul-
|ores foram obrigados a procurar ns zonas
l.fastadas, mos quc, entretanto, sob a capa dc
hortas particulares, outras sc cultivara nos
Jogares por ellcs anteriormente oecupados,
•principalmente nos bairros de Botafogo e São
Christovão c em ruas populosas, como Volun»
tarios da Pátria c Ruy üarbosu, fiizendo-lhes
concorrência. Os proprietários dessas hortas
pleiteam fornecimentos aos hotéis, casas dc
pasto, collcgios e até aos vendedores ambu-
jantes, offereccnilo-lhes vantagens que os
pequenos agricultoras, sujeitos ao imposto,
não podem dar.

_ Allega ainda que os agricultores, logo que
tiveram ordem de mudança, obtiveram terre-
nos na Muda da Tijuca — raiz da Serra — e
Santa Thercza, na parte dos morros. Acontc-
ce que, depois de lavrados os contratos de ar-
1'cndamento, se viram na impossibilidade dc
conseguir as licenças, sob o pretexto dc que_ Muda da Tijuca ou a travessa Affonso sc
acham, actualmente, comprchendidas na par-le urbana, o que não suecedia naquclln época.

A União quer que não sejam toleradas as
pseudo-hortas particulares c cpie seja con-
.siderada zona prohibida até apenas a Muda
da Tijuca, permittindo-se trniòvim o plantio<ie hortas no morro de Santa Thereia. So-
bre essa reclamação o Dr. Getulio dos Santos
ironferenciou hoje com o Sr. prefeito, assen-
tando m/vós de attender ás ponderações dos
agric _oV<s.Ua-.-, ' «as-
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0 concerto da violinista
Emilía Frassinesi

Cusli a crer que uinn violinista celebre,
comi» *• linha n "slmiorlnn" EmilU 1'rnt.d-
nrsi no liroftrammii ile seu "recital", liontein,
no theatro liepublica. oulro logur «pii- nilo
esse nAo procurasse pura npresciilar-su no pu»
lillro carioca, «pie a nAo conlicclii aluda como"recilalMu". com u celebridade «loclaro.lo cm
letra de fôrma .- por couta própria, pois da
primeiro vex «pie aqui sc exhíblii a Jnvcn vi..-
linislu, «ll/oi.i. executava nncniis despreten»
ciosas pngiiiiis, nos Interviilln* dos especla-
culos dn tr.ui.fnriiiislu liiiln.ii Mlri», suu ir-
mA. Custa u crer, siml o iiiio fisoiio u "signo-
riun" liu.diiesi. «pn-, com ccrlezo, lombeni,
de semelhante forma nAo andou propositada»inentc, visto como nAo •'• admissível cm tAn
modesta nrtlsln a pretensão de um excesso «le
celebridade, diilil poder Inlcrpretar, até cm
plena ru", as obras «lu mais responsabilidade1
na literatura musical escriplo para o vinil,
no. I. min biista, para livrar a joven vlollnis-
tu dns reservas «pie nestas lhe silo filias, a só
explicação, paru o coso, do crdilhlr-sc uo cs:.-
uio «In avenida Gomes Freire, porque lá cc
acha inslolliidii a transformlst.. sua irmã, .-.
quem ticompaiihn ......ia dlscrcçào nrcjudldubl-
lisslii..... fazendo-se ouvir o quando o (|iiiiuilo,
uma única vex em coda centro clvllitado. por
onde passo Fátima Miris nos snns ruidosas"tournée.*". l'ma artista celebre, uma vio-
lini.tn celebre, Interpreto e "virtuoso", nu.ic.-i
deixaria a fossem applauillr os apreciadores
du musica puni num theatro como o Itcpuhli-
co, onde já se dernm concertos do sociedade
presidida pelo maestro Francisco Nunes, «5
verdade, mus onde também sc tím succcdido
os especlaeulos dc circos de cavalinhos... Km-
fim, a "signorino" Frassinesi deu o seu "recl-
tal" de violino, interpretando um prograníma
dc certa importunei.., com o "Concerto", dc
Sniiit-Sacns. "La Folilu — Variazlone serie",
dc Corelli, "Souvonlr «lc Moscow", dc Wic-
niauslcl, o "Govotle" e "La Chossc", do A.
Ferrari o Chiabrano, respectivamente. A jo-
veu violinista possuo real talento artístico, í
um bello temperamento de interprete o ser-
ve-sc dc seu instrumeutd com corta graça, dei-
lc arrancando hcllisslmos sons, quasi Iodos
limpos e nítidos, Ho ainda deficiências na
sun tccliiilcn, mas o seu virtuosismo já linpres-
siona. Vale dizer, com isto, que o sou dese-
nho «Ia mais simples nhrase tem sempre algo der
suave c ovocndor.O Allcgro flnnIe",do "Con-
certo", de Sniiit-Soens, e os paginas dc Per-
ruri v Chiabrano, mestres de 17110, foram iu-
terpretiidos com scnlimcnlo, pureza dc cstylo
c colorido justo, A' executodísslina pagina tlc
Wleniawslii. acima referida, essa "Soitvenlr
de Moscow", que tanto sc ouve por abi afór-.i
por violinistas dc todo peso c medida, não pn-
receu haver ilatlo u"signorinn"I-'rassinesi a be 1 -
lera «Ios seus"hormonlcos"e sua verdadeira cx-
pressão. A assistência, pequena, applflllditl
bastante o joven o talentosa violinista, «pie to-
cou alguns números cxtrn-prògrommn, e no
seu Hcoinpii.iliador Sr. Luciano Gallct, dis-
creto e sóbrio. O Sr. Gallct ncoinpanliou a"signorlna" Frassinesi até no "Concerto" do
mestre francez da "Danse mncnbre", silhsti-
tuindo o maestro commendiidnr Baroni, quc
faltou inexplicavelmente, a serio, aquelle com-
promisso, tomado, antes, graciosamente, porá
cora o joven violinista. — E. De M.

A NOITE — Quarta-fêtra,' 2!. dè Outubro de i^ti

Bf ' wKffft FpftJffltlnlrKi"io<,a..M'sel'icordm-Onera.ções.upparelliose via» uriwuias
, R. Carioca, 20, sob. Tel. 5934 C.

Inaugurou-se hoje a Camisaria
Loanda

*"3"Mais um bom estabelecimento conta anossa capital. Os Srs. Araújo & Silva, nomes
que o commercio já conhece,, pelo seu esforço,
abriram hoje as portas da Camisaria Loaneia,
a tua dos Andradas n. f>.

A nova casa dispõe dc um farto "stock"
dc roupas'brancas para homem, effectuatido
vendas, não só por atacado como a varejo.
Além disso os Srs. Araújo & Silva se dedicam
no fabrico de fôrmas para chapéos dc senho-
ra, cm setim, nobreza, linho, etc, estandoesse ramo do negocio entregue a pessoal ha-lulitadissimo, o que constitue garantia para a
prosperidade da nova firma.

' «—i I

Assassinato em Cratheus,
no Ceará

SOBRAL, 25 (A NOITE) - Em Cratheus,
Manoelinho Ferreira assassinou hoje, a tirostle revólver, Affonso Furtado. Manoel Furta-«io, irmão do assassinado, ç um seu compa-jihciro, que intervieram no conflicto, antes deManoelinho puxar do seu revólver c no intui-to de apaziguar os ânimos, foram fçridos,achando-se o primeiro gravemente ferido.¦ .-s««* >.
Drs.Leal Júniore Leal Neto
Especialistas *m doenças dos olhos, ouvido»
saris e garganta. Coninltas áe 1 áa 6—A»aerablé. n. 00.
"-¦¦ i —*- ¦

primeiraUm alimento de
ordem

N. da II. — Não foi publicado hontem por
falta de espaço.. mm— ¦
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Arrebatiidor suecesso
CABARET RESTAURANT

DO

CLUB TENENTES DQ DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179
Ponto dc reunião da elite .,-lega.ilo o inlcllcclual
e onde se exl.il.cn us melhores prugraiiiiiiiis por
artistas de valor incontcsinvol, sol. a dirccção d...

incgúalavcl cabaretier
ANDKE' DUMANOIR

Coa.orto e luxo cm um moiu chie, oiulc se apre-
cia a arte o o Bello

Montfhcgro-Pcpe  Düetto lyrico
VEKA IAS  Dansárina clássica
Arlettc Cerni",-  Cliantcuso á dictiun
Klectra .. ..".  Cantora cl.iiena
Apachioclto..'  Estrella mundial
Husitii Hodriguez  Cantora, mexicana
Flor de Cuba  Cantora liospanliõla
La Giocoada  Ointorit italo-nrgoiitina
LA S1LIANA  Cançoi.clista internacional

QUINTA-F13IHA—As-oinbrosa ostróa da lindu,
duetora e admirável LINDA llELMONTIv

I ("autora inlcrnacional che-
gada dò lltienos A irei |ielo

«Aragnáya»

.. . ¦ mmim .
I

0 caso de limites entre
Minas e Espirito

Santo
BELLO HORIZONTE. 25 (A NOITE)—Sou-

be que o conselheiro Ruy Barbosa, advogado
do Espirito Santo, renovou junto ao governo
de Minas.ia insinuação du permuta do terri-
todo cx-contestado no vallc do rio S. Fe-
dro, reconhecido como mineiro no laudo ar-
bitral, pelo território ao norte do rio São
Mathcus. Os espidtosahtenses inculcam a
vantagem de nm porto cie mar para Minas.

Interpellci varias personagens de altas ro-
das politica e administrativa, confirmando
todas ellas existirem, na verdade, idéas e co-
gituções naquclle sentido. Ha também a opi-
nião de outras personagens das mesmas ro-
das contraria a tal permuta, sem vantagens
pnro Minas, ant'republicana c dissòlvente dos
laços «la Federação;

< -«<•»¦ ¦

Ujlxi tiro

«i7#

m
ÍI7ÍA

Sv

FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
—Excellentes qualidades—¦—Recusae as imitações—

m

r-tSiW

*3f E' sabido, é corriqueiro que a boa sau-
ue tem por base a boa alimentação. Também
ninguém ignora as grandes vantagens que ad-
vém ao organismo do uso das massus aliuien-
ticias, cuja base é o trigo.

Mas — c é ahi que está a maior difficulda-
«c a vencer — nem todas as massas que inun-
«Iam o mercado, tjuer estrangeiras quer na-
«¦ionaes, offerecem as necessárias garantias de.pureza, quc são indispensáveis. Por isso, sem
.o menor receio dc contestação, indicamos os
productos fabricados na acreditada casa Viu-va DalPOrto, rua Senador Dantas 26-28, onde
o escrúpulo na escolha da matéria prima como
aio preparo é tudo quanto se pode desejar de
inelhor, dc mais apurado, impossível de cx-
ceder, aqui como no estrangeiro.». .' mvm* i ¦ ¦

A viagem do Sr. Beserra
SOLEDADE, 25 (A NOITE) — De regresso

de Coxarabu', seguiu para ahi o Sr. ministro
Beserra. Em Caxambu*, no Paloce-Hotel, o
Dr. Juscelino Barbosa offereceu-lhe lauto ai-
moço, em que tomaram parte mais o coronel
.Martinho Licio, deputados Anthcro Botelho
c Ribeiro Junqueira c Drs. Américo Pciuia,
prefeito da cidade, presidente do Conselho edelegado Silverio Brandão.' » m»m i
Dr. Edgar AbranlesífgSSgí
pelo Pnenmottiorax ~.Rua S_ José 106, ás Ü 1

¦ mum 
Um aviso aos procuradores

de possuidores de apólices
Por edital publicado no "Diário Official",

de 24 deste mez, a Inspectoria da Caixa de
Amortisaçâo, em virtude dc resolução da jun-
ta administrativa, ern sessão de 30 de setem-
bro ultimo, convidou os procuradores de pos-
suidores de apólices a apresentarem novas
procurações, para o próximo anno, cm que
sejam satisfeitas as exigências do art. 1.28'J
e paragraphos, do Código Civil, a entrar em
vigor a 1 de janeiro de 1917.

''Leopolâlisa RalSway
—%—

TRENS DE PETROPOLIS
Horário durante o verão

A começar de 1 dc novembro, us partidas dos trens
de Praia Formosa para Pelropolis c vice-versa serão:

De P. Formosa De Pelropolis
C oo ., Diário. O.oS... Diiuiu.
7 3o... Domingos. 7.30... Diário.
8..15... Diário. 8.3ã... Diário, exceptò

Io.3o... Domingos. domingos.:
13 35... Diário, exrecpto Io 2o... Diário.

domingos. 12.35... Diário, cxceplo
lfi.5o... Diário. dumingus,
1(J.2o... Diário, excepto 14.5o... Domingos.

domingos. 1G.no.,, Diário.
17;Í5... Diário. 19.2o... Diário
!o Io... Dia Domingos.

Hio de Janeiro, 23 de onluuro dc 1010.
M. C. MII.I.F.n

E quasi ludo acabou
Amorei.ii ciúmes,,, Morreria, l'in lira nu

peito e e-.liivi. tudo nenbnílo, cniiieçiimlo no
eiilunto o remorso dcllo,,,

Mus nau morreu. Depois dos socrnrrns du
Asdsiendii, l»i Internada ua Santa Cosa.

O Ingrolo laivo* volto.
r'«.l assim iiilt' Itcisu Coneolofio II.ai,., uma

pnrtugue/llo .ie W uni.os, ipie iihigaiu um
cininodo dn sobrado ii rua da Alfândega 173,
prclendcii mntnr-se.

Numa cnrla á policia, declarou quc não cul-
pi;--a- ninguém, «|ue linha sido ellu Rúsillllll a
lii/er a tolice, etc, \'. .IcIm.ii iiiiiIs uma cinta
poro um Sr. I.ollf Na« -..r, um seu vlslnho, quu
moro defronte,

l-.ssu, ninguém salto o quc conlém...
¦ ¦ > -¦¦» i
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PARA DAR LOGAR
SEXTA-FE3&A, SABBADO E

DOMINGO
a pedido instante do publico saudoso,

á cxhibição do famoso drama em
oito actos

Esposa na morte
pela mais lòrmosa das mulheres ,

L1NA CÀVàlIEBi
que durante a acção do doloroso

poema usa
41 rOIbETTESl

PARIS JENSE

vtJk\ «ia;_
VALÍOSO ATTríSTADO

A senhorita Diva Machado Ribeiro, quc me
foi apresentada pelo illustre collegã Dr. Au-
guslo Linhares, no inicio do tratamento, não
podia pronunciar as palavras mais simples
sinão eom grande difficuldade, c pouco mais
de um mez depois vi a mesma senhorita le:-
e conversar som hesitação, com toda a litcl-
lielade.

O tratamento da gagtieira pelo Dr. Angus-
to Linhares dá completo resultado.

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

A questão do Theatro
, Pequeno

O que dos diz o Sr. Luiz
EdmunJo

O Sr. Lu li Eilmtldo, um dns dlrcctores doIhenln. Pequeno, «leu-non ns. seguinte* lu-formnçòcs sobre o Incidente occorrldo bon»
lem t

•—li' Inlorossnnlo n nonuie desle coso.
Quando npresonlAmòs, á empresn arrenda-

lodo do Phcnix. unia nropodn dc cnnlrnto,entre vnriiiH, .. Sr. DJi.lina Mi.rclru oscolliejli
u iio-isn, npeznr do ser — c ls»o viomos o
saber tompn depois — a que 1111.110* vnnln-
gens miilerloes offereda. Svnipiilhln ',' Nilo•— cnleulo. o Sr, DJalmii sr.i.lii que n Then-
tro Pequeno cru uma lilén vencoilorãj (ine
l.l./li. co.iisigo a sy.i.pallil 1 ,|o publico, Co»
nheciii .. nome dos seus dlrcctores, o olr-
cul.. «Ios suas relações o linliii, com eírtes»n,
ns suas l.léas,,,

-¦(.luc iiléiis V.lá mic saber. Quando n Sr. Djalm.i
urrei.dou o IM.ciil.v 111"... l'..i paro cxpinrflf
oil empresas Iheotraes, lílle poderá dcchi-
rar i|iiantas vozes qulzcr qu'i< mio falamos
o verdade, que iiíugiicm levará u sério os
mios declarações, O plano de arrendonionln
cru para fazer fiinccioniir, ali, um (frniido
clul) de Jogo. que matasse (lcfinlllvnmonto
os concorrentes que vim fnzendo nm mal
terrível no Pnlnco Club. ao Cabaret Bohcmlns
a oo Ccrclo Federal, Iodos no* mãos do mci-
mo Sr. Djnlmo. Os jornaes atacaram o
plano, Era necessário niio se desse umn sa-
ilsfnção nos jornaes. Depois... O Theatro
Potiiionn.começou n funcclóniir. Não tardou
muito, porém, quc 11 m amigo «Io Sr. Djalmu
nos procurasse c, multo inriibnsainenlc, no*
(llssossci —Ora, isto pnr mpii seria uma
bcllczu si se fizesse, cm cima. no "fo.vòr",
um salão d., ensino, como tia Europa; com
um rotulo dc sociedade civil, um joíuinho,
umn rolelusinho, 11111 baccaralzinho, um sele
e meio "chie''... Vo"ò. só tcriüin a lucro."
com isso. porque o Djnlmo c cavalheiro...
Isso dc thoairo não 1.0.1:1. Numa noite uma
banca do haocaral podo dar vinte contos..,
Vticús são crcnnçiis, não conhecem as diffi-
cuidados tia vida.. .

Mcphisto não terminou a scena de scdii-
cção. Fizemos calar Mophis!.. : —Não. Ah-
M.luinonti- não. 12 nccresccnttiinos: nem nd»
niilllremos que esse attcnlneío sc verifique,
mesmo quc aqui dentro não estejamos.

Ilesullado — nina aliuosiihera de reserva,
de desconfiança c, depois, de hostilidade,
por parlo dn empresn nrintidntnrin, paru
comnosco. S. S. havia lonindo o pião nn
ui.bii... Pouco no< importava. A empresa
estovo viclorioso. lírn ..-m setembro. No dia
30 o nosso livro necusavn n ronda tlc 85 con-
tos bruto. Ern nm triumpho !

!•* elles ainda nclnvam pouco!Si o "rolelasinhn" p.idi» dar isso em
menos de dous dias!... Ivlllfim, não Inrd.t-
ram as rcprcsnl.lns para nos desgostar, para
arruinar a empresn, para nos atirar â rti.t.
Pelo nosso contraio, elle, arrendatário, obi-i-
ríara-se a pogor os nossos r.niiuncios no'
jornncs, Os jornaes começaram a recêb
cm voz dc Ires, duas columnas, depois um.,
só colum.ia. Em pouco — havia jornaes quc
hão recebiam nem uma columnn dc on-
núncio.

Ninsnem cnnlnstn n llrni'cm larga do"Jornal ún Brasil". Pois no "Jornal do Brn-
sil" o nosso sócio não nnntinciova. Por ve-
zes, outros jornaes deixaram (por esqueci-
incuto...) de dar nnntllicio dr.s nossos espo-
ctociiios. (O aiininicio ficava na secretaria
do tlioatro...) Claro quc s.ilfremos iinmcn-
so, 00111 isso. A campanha de descrédito,
entretanto, continuava. Os amigos do Sr.
Djnlmo iam aos nossos artistas, ua caixa, c
insinuavam: —Isto vae acabar... Vem
para aqui o jogo... Vocês, artistas, devem
procurai- oulro theatro, isso omouanto é
tempo. O iictor Olympio Nogueira, poi
exemplo, nbaiiilònou-nos não se julgando
.'i.rantido. Os obstáculos cresciam din a dia.
Os nossos amigos, jornalhtns, tinham dif-
ficuldades na poria de entrada; frizas "do-
bradas" eram vendidas — por engano, ou-
trás não appareciam.

Mas os senhores não reagiam?
Para que? Nos esperávamos, com inlel-

ligcncia, que 11 paciência dellos sc esgotasse
antes da nossa c que delles viesse a primei-
ra violência.

Hontem o Sr. Dialma chamou-me e pediu
o theatro paro nclle, sexta-feira, improtoji-
velmcnte, estrear a companhia Fátima Mi-
ris. Não era unia pilhéria. O Sr. Djalma
dava-nos o dia de hoje para "evacuar a
praça", generosamente, c nos pedia cpie não
esquecêssemos :: larga generosidade que clle
havia tido em nos "aturar" por tanto
tempo. Fiz-lhe ver que era impossível: Io,
porque não se põe unia companliia, assim,
no meio da rua; 2o, porque tínhamos cnn-
trateis c compromissos moraes com os nos-
sos artislas. Pois sabe (pie o Sr. Djalma
me respondeu ? Que não tinha nada com
isso, quc os compromissos não eram dcllc
o que, por bem nu por mal, havíamos dc
abandonar o thealro. Que nós não tentasse-
mos reagir porque c.ile nos levaria de von-
eida. querendo insinuar pu tinha dinheiro
(o Sr. Djalma disse "os caraminguás"),
amigos, juizes, e que a impíensa seria fácil
vencer...

E o senhor respondeu?Que, sem sermos millibnarios, como
elle, sem a amisade de juizes vennes, tinha-
mos do nosso lado, posse do tlioatro, a razão
c a sympathin publica. O Sr. Dialma sorriu
Não sei por que, mas, depois desse sorriso,
eu fiquei fazendo um mão juizo da in tel-
ligcncia do Sr. Djalma.

Moreira-
inglczas — Ouvidor, 171), sobrado.

Alfaiate, provii.o nn*
seus froguezBs (jiio
rcooheu grande senti-
menlo tlc casi.niras

Doenças do appare.ho diges-
ílvo e do sistema nervoso. —
Halos X. — Dr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4.

As festos do estômago

0 banquete de hoje dos
odontolandos aos seus

paranymphos
Os o.loiitolumlns da Paeiildode dc Mediai»

nn, ein... Já l'»i iiotlrlmln. elegeram parnnym»
l.h.ii do turma quo 10 graduo esle anuo us tiiu-
fessoros Henrique Carlos Corpcutcr o Lul,*.
Carlos «l«> Oliveira.

1'orn eoinmcmi.rar ossn eleição, quo repre-

0 MERCADO DR CARNE VERDE
No niiitsilouro de Hai.U Cri,

Aludidos I10JO ! .v.H rciei, iil noreai ucarneiros » ;il ,-ltelus, f ' ¦»
Morohiiiiles: Camliilo lí, de Mcll.. <ui
a im Ourlioll é. c„ 11 r.j a. M«Biii«_C. «fi r.t.p.i l.lmn S PlITios. 89 , ,*.*e II v.; Prnnolseo V, Goulart, ei r ii «'¦v.! J.ifli) 1'lmcntii dc Abreu, !íl r VoiL'.a Irmão* ft C. 108 r.. i; p'. , ft\W»,Jl0.,fí,,íí!l^i?-v',,«(S:. .d0....M«".'i«i<!«, J

__K "** ^H ___s^ _¦Wrf7 Ural • fl

Os Drs. Henrique l'.orp"iiler e Luiz Car-
Ios dc Oliveira

senta umn justa homenagem no* dons profes-
sores, os mesmos gradunudos cm odontologia
offorcccni-ilics hoje, ó* 30 hora* ,110 snlãn d.i
Coso 1'aschoal, um bonquelc. A dota de bole
lembra lambem o fundação do pi. vil hão de
odontologia «lu Faculdade de Medicino.

Durante o banquete haverá tres d i seu rs»*:
o «Io (id.ii.tolando ('.l.istovão llerbcróo, quc sau-
(i.irá ns puranyiiiphns, o os destes, quo agra-
deceróo n dupla homenagem dos seus «lisci-
pulo». ¦ mtm ¦

Itiinpiidoi' c polliloc universal

EIW TODA A PARTE
0 Instituto fluminense tratou

do Contestado, do Congresso
de Geographia e da mudança

donomedeMaxambombd
Em sessão presidida pelo Dr. Simocns dn

Silva o Instituto Historie. Geográphico Klti-•~|"ncnsc resolveu, por proposta do Di-.I.uiz Pai--r, representar aos ullos póderes do Esta-
(Io contra o mudança do nome dc Maxam-
bomba para Nova lguassú', c, por indicação
do Sr. presidente, que se telegraphasse aos
institutos dç Santa Catharina c Parnnái e uo
presidente da Republica, congrnlulnndo-se
com os mesmos pela assignatura do accordo
sobre o Contestado;

O Dr. Simocns da Silva fez o seu relatório
sobre 0 Congresso dc Geographia reunido na
Di.hin, offorecou vários livros ú bibliotliccu e
apresentou varias indicações «lc sócios cffo-
divos, além tle participar que o Instituto se
foz representar no desembarque do Dr. Luu-
ro Muller pelos Srs. Drs. Teixeira Leite, Ra-
moh Alonso e Luiz Palmioi'.

Pelos Srs. Etiripcdcs Ribeiro, .loaquim de
Mello, Luiz Pnlmlcr e Dr. ItOmon Alonso, lu-
ram propostos para sócios cffcclivos os Srs.
almirante Gomes Pereira, deputados Hanulpho
Cunha o Mendonça Pinto, Kranklin Coutinho,
?,laltos Cardoso c Dr. Lacerda Nogueirii, c parasócio correspondente o Dr. Nicoláo I). bane.

TR1N0Z
Deposito-

¦¦¦«•¦<?>¦¦ ¦ 1 ¦ -___

ERNESTO S>
llyspopsio. Más dig .
ti|ipotoncia, ciixaqu.roa, ,,i— bicões figa Io. Intcilinos-'ruiuriru de Março 11

.. ¦<>»-

Associação Brasileira de
Estudantes

Como de costume, foi aberta a sessão peloSr. Raul da Rocha, quc, cm seguida, convidou
o Sr. Mario tle Araújo Jorge, secretario, a
proceder á leitura da acta dá sessão anterior,
approvada som debates.

No expediente foi approvado o requerimen-
to do Sr. Nestor tle Figueiredo; pedindo quea Associação Brasileira do. Estudantes lim-
casse em acta uni voto de solidariedade aosestudantes gregos, polo protesto pacifico que,cm nome dn verdadeira civilisação, acabaramde fazer contra o oecupação dc suas Tniver-sidiides pelas forças bcliigeranlcs dos exerci-
tos alliados.

Por acclainação foi pela assembléa appro-vado o requerimento.
Tomou posse depois o Sr. Arlhur Thomp-son Pilho, sócio effeetivo.
O novo associado, ao prestai- o compromis-so de praxe, ele se dedicar com ardor aos in-toresses da associação, é saudado pelo Sr.Nestor de Figueiredo, quc fala cm substitui-

ção ao Sr. Edmundo ela Luz Pinto, oradorofficial.
Eu^ resposta á saudação que lhe é dirigidalc o Sr. Thompson um eloqüente discurso'.
l'or ultimo obtém a palavra o Sr. RenatoSegadas Vianna c pede a inserção do seunome na respectiva acta, para n.i próxima ses-são fazer uma conferência eom o seguinte li-tnlo : "A orientação e o vehiculo primordial

do, :il r.j Norberto llerlx, 5» r.i p 
'li!n\'

Oliveira & ('.., •!! r.; Pornnndes tV,,;'?de*, 7 p.l AliBlistO ,M. du Moit... '..;',,,"?.•
'„':C Awí7,l,V V* •S"1"'i"l"'• a "•: s,;.t'i!,

1'orom rcjellodn*: 'JO .'18 r, e 7 vF0111111 vendida* : !lü l|'j i„ ,.„i„ uj^ kll
No entreposto de S, Üloxo

O Irem chegou com o atraso de M „inulos. *¦"•
O* preço* foram o* segiiintcs: ri>»« .1*•-•¦•»» e 8tl80i pores u l^lid; carudro» ,' .a vilclli.s, de $800 o 8000) "*'

< urinH ¦iiiiittliiilu*

Caldeira »-i Pilho* nbalcrnin Iiontem uc.a c":;,!.,"1 ii,v"°e ,,,m'»«u ««í.
Dos destinado* ú exportação f„| releltnd.uma. j-iinus
O Irem chogou com o oi raso dc li. ,. _minutos, devido ã matança. ' **

~*~"~"" ' ¦¦¦¦» _

Oaôo preio laglâo t
Desappareceü no sabbado pnssndo ..... m.do «ato preto pelludo (macho acabodui d, íu.Chile 88, restaurante, o .leve ser encòntrS!nos quilitaos próximos da rua São Josi ra».""•""¦¦ *'•. Castello. dando-se boa gratlficsciSquo o entregai" ao dono. íw

morro do
á pessou

CABO FllBB
—•. •

MISSAS

Resiuii»S8 iiinanhii :
I). Miithilde Piquét Villnçii, as u \-< ;)a ,„,.triz da ülorla; Joaquim «le Burros Arautol.iiiiu, 11* y 1|2, im egreja do Rosado; Oswal»'.!" (,'10ll.,e!. dt AnsunipçAo, ãs 8, na matriz út_> (.brislivão; João Antônio Vieira, .U y ,,»egreja tle N. S. do Parlo; Portunato LÓomPereiro, ás !», nn matriz dc Santa llita- je.ronymo Alves Martins, ás 8, na capo!),', docemitério de S. João Boplislii; coiiiincidadurterreiro de Mello, ás 9, na matriz do Sacra,mento; Manoel Augusto Pedreira, ás 9 namesma; Manoel Fernandes Rodrigues, ás ynu mesma; Domingos Pereira Gomes, ás lu'nu egreja de S. Francisco dc Paula; D. Ma'ria domes dc Arruda, professora, ás 9 VI oamesmii; D. Brazllla dc Oliveira Goolnrt, ás 9na mcsmii; Guilherme Joaquim da Costa ái!», na mesma; Lourcnço Delgado ás ]u'i.amesma; Xislo Alves Teixeira, ás ](), tio t'"rc..in dn Candelária; D. Carlinda Snddock deFreitas, ãs !) li*.», na mesma; Joaquim José Lo-pes «la Silva, ãs ÍI, no .Santuário de Maria árua Cardoso no Mcyer; capitão FranciscoGuerra Pires, ús !) 1% na matriz do SantaCruz; D. Maria Jannaria Fernandes, lis S naegreja de S. Pedro.
ENTERROS

Foram sepultados hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier: Ma-noel I-.Iiadiiz, run tiapii-u* n. 115; Jayme Ha»mos- rua Frei Cniieca 11. 553; Joaquim, filheUc Mariano José Silva, ladeira do Faria 11. 23:unlblua Ilonoriiu do Amor Divino, morro diI-avelln s|íi.; Iracema Fernandes Pereira, ruaDesembargador Isidro n. PU; Iracema Mariaeo (.outo, hecco do Rio n. 61; Antonietta d»Amaral, rua Bella de S. João n. 119; AlbinoMorino, hospital «le S. Sebastião; Alice-, filhaele Josc Joaquim Ferreira dos Santos e lii.biano dos Santos Pinto, rua General Cama-

í!! 'l' .^h Cas,a ITI> c 'm' l'1,bo de saúde dll bota huo do 1° regimento de infnntarllLauro (.asado de Lima, Hospital Central dí
perclto; alferes do Corpo dc Bombeiros An.tomo-Figueiredo do Souza, estrada do Portotlc Mana Angu* n. 089; lüduordo, filho de AI.berto Rodrigues Monteiro, rua José de Men-car n. líi; Dolores de Almeida Bulhões, ruiS. Cláudio n. 15.

• 77 No.CttnUerio de S. João üoptista : Hen-nctlc Olgii Mathilde Malclier Sei-zedeilo, ruaDr. Mala Lacerda n. 4G; Lucilia, filha do Ma-noel Pinto Fernandes, rim' Leoticio de Albu-querque 11 20; Dooündn Cândida Castro,Hospital Nacional de Alienados; Alberto fl.llio «Ie Alberto Augusto da Silva Borges,' ruaChristovão Colombo n. 70. casa VI j Maria,filba de Alfredo José Pinto, subida doLeme s|n.'— No cemitério da Penitencia; Raul Nar»cizo Jorge, ladeira «Io Senado n. liã.Teve hoje logar o enterro do negocianteJoaquim Magalhães Leite, que foi sepultadoem carneiro perpetuo, na ueoropole de .SãoFrancisco Xavier.
O ferelro de 1 classe, saiu da rua D. AnuaNery 11. 49_.Será Jnhumado amanhã, no cemitorio deís. Francisco Xavier, o innnccnte Djalma, filhode Octavio íuiimarãcs, saindo o pequeno es-quite as 10 horas, do rua Moriz e Barros 391,

Um aspecto do banquete com que os Srs. Vil/e/a & Oliveira festejaramo primeiro anniversario da «Gruta do Norte»
íJTAs festas do estômago devem ser as mais

alegres. E' dos livros c cí da tradição. Quando
os homens sc reúnem em torno dc uma mesa
para comer, e comer do bom, do dcliciosamcu-
te condimentado, esquecem-se dc todos os pre-
calços dessa existência mais ou menos amargu-
rada cpie todos atravessamos. Ila nesses mu-
mentos, que a loquella dc sobremesa chama
de solemiics c cm que uma digestão agradável
inicia as suas primeiras phruses, uma tendeu-
ein accentundn para ver todas as cousas pelo
prisma cor de rosa...

Pois foi essa a sensação agradável que ex-
pciime.ilaram quantos tiveram hontem o pra-
zer c o honro de participar do banquete com
que os Srs. Villcla ut Oliveira, os beneméritos
proprietários da conhecida "Gruta do Norte",
á praça Tiradcntcs, soJemnisnram o primeiro

annivorsario da fundação desse ofamndo res-
tiiurante carioca.

A festa foi a mais justa: eram os estorna-
gos que prestavam merecida e carinhosa ho-mcnngem aos seus bcnifcilores.

A "Gruta do Norte" é uma instituição na-eioiial; que conserva as magníficos tradições
da cozinha brasileira em geral e cm parti-cnlar dos pratos nortistas, como a suo própriadenominação suggere.

Não é preciso dizer que aos seus proprieta-rios foram prodigalisadas demonstrações deapreço c estima, a par tlc calorosos votos poruma prosperidade que não é bem sua apena.-,
porque é dc todos quantos a freqüentam csentem com isso renascer a saúde, n alegria, a
gloria, etnficu, de viver... iivees de dvspe-
psias..,.

THEREZOPQLIS
Pequena fazenda

Vende-se uma com inagnilicns arvores frutíferasvaccas leiteiras, aves de raça, otc. Tratar com o Sr. Se»vero Dantas, rua Sucliet 11. il). /

0 imposto sobre
o calçamento

»-ii
A LIGADOS PROPRIETÁRIOS

REPRESENTA AO CON-
SELHO

11 m l-g1-1 -(lo5 ?r?Pdetnrios dirigiu ao Consc-lho Municipal uma longa representação contra-ila a disposição contida 110 art. 213 e para-giapbos do projeclo de orçamento.
«n\l^°fCHaCÍ\° nssi-I,al11 "»•-' desde o tem-po tio prefeito Passos o processo dc cobrançaelo imposto dc calçamento usado pelos" empre-
rT,„.Sin"i T municipal, já que a incoiistitu.
m IlèZ i'"" 1"Tsl0 ,ó t':,lvu c l>or ««Ml»«nnnlfcsto, tem sido o dc prendei- a ecrtidiio
t .'!!." i,Ç"." Cl"n,í, Pn.'èitüra do immovcl que
d % o 

"( C -\'C,ldcr atim tic cómpcUIr o ven-dcdprjnecessitado, para poder ter o seu nego-uo liquidado 11 pagar nesse instante, no maiscias vezes aftlietivo da sua condição cconomi-to, aqu.Ilo que por outro processo monos nr-) trario, violento ou capeioso jiuniiis seria co-1 í.ido e pago. Diz que os intendentes não po-ciem encampar esse expediente, fazendo ago-rn dependei- do pagamento tio imposlo dc cal-çameiito concomitante do imposlo predial, queco que se projecto no paragrapho 2» do refe-rido art. 213.
A Liga refere-se lambem ao art. 21õ nuoquer obrigar, sob pena ele „.,s" dc multa o pro-prielario o conimunicat* por escripto, devida-mente se lato, 110 agente do districto todo avez que tenha de lazer limpeza tle pincel 0111qualquer casa ou dependência delia ;,eccn-unindo o absurdo dessa medida. '

—¦ > mtm _,
Recebemos duas amostras de algodão hv-

. o doUhÕhlrn-m'a,,í0"U; pl,ro- "«-«nuo indica-toes do Dr. Carneiro da Cunha. ,

Aos Srs. capitalistas oempresários theat.«aes
„ U.5!J- niafi"ifi£'0 terreno á rua 21 de Maion..il)i), entre as estações de Riachueiq o Saiu-paio, no melhor ponlo (edifício do Club,.2iao Alaio, com palco, platéa e mais benifeito-nos), vae a pifiça no dia 2« do corrente, «»U boras, A rua Menezes Vieira 11, 152 {Fo-rum) um executivo hypotliceario que se pro-cessa pelo Juizo da 1» Vara Civel - cujaavaliação e de 1!):8U0$000.

(Vide "Jornal do Commercio". da dia .1cto corrente e cditnes).

líxnmes.

Consultório Medico
-»"¦ m 1.1.

inldneSl) 
responi3e a carta3 assignados com

O. C. R. — Operação.V- 1. L. L. A. R. 1. 1*. a.F. 0. R. L. - Não ha de que!"a. 1. Al —• Nao se pôde responder i J»«carta jiclo jornal.
1 •' iM* °,*,(le s* A- — Calomelonos, Resina

-- ,',¦«-• 1,\*-'sina dc sconimonéo, Goinma-gut.ia.au ü,0o. Para unia cápsula. N. 7. Tome unispela manha, em jejum.
*„?' 1 ' ?• í?.1 ~ Extrocto fluido de hydrnstllcaiiadensis fintura de álcool, fui 211 gr. Codcl.na 0,40; lome 20 gottas duas vezes por dia.I'or duas semanas.
„ \\\ P* A,,„F- — Rimo. Sr. "teneiiic-coro»

\f "ti ~\i scutcoso c pura exame.
¦ -" A ~ Exame e umas injeeções «e

suggcslao. O senhor é um espirito fraco, aba-lado pela moléstia. Mas pareco-me tratar-sedc cousa insignificante.
¦ •W> AV,,^V- ~ Doí-lil A 800$ cada um - <!««nqiieza! E' preciso exame.
„—' 1?i,\h- J.' U- s* ~ Bloduròlo do hydrafgino, 0,01; Biodureto de sotlio (1112; Cacodyls-to dc so.l.o, 0,10; Agun distill. 2 gr. Para umaompoulo esterilisada. Mande fazer 40. Uni»ni.iecçiio «liaria.

J. O. V. I. N. o. — O sen caso é precisoexame. Lssc "artliritismo'* talvez tenha outivnome.
. ']¦ ,0.- ^r- ~ Arseniato da ferro solucei Xaiu.
ncllctti (iO-üq injeeções). Supprimir o café »
os banhos mornos. Afastar-se tio mar.Al. (,. A. — Quem fez o o.;._....'.;.-a ds "*
btc não poderá tratal-o?

. !,'• .~ v' 1'rcciso exameA. F. W. F. — Idem.>'¦ — Muito obrigado.
S. A. p. E. —• Essa dilatação depende *

causa interna. E' necessário, e talvez urge.de,o exame medico.
DR. NIGOLAU CIANC10.

« mmm —
,;V. R. COLEMAN participa a sens Illustre*clientes que mudou o seu gabinete dentáriodo prédio n. 100 da run da Asscmbléa psrt»

dc n. 104, na mesma rua.
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soclodudo modorna

DON JUAN
Pungente clne-ilrama tia uCacsaf-Pilhi»,

(.•in seis partes c quatro
episódios :

Sediicção,
Paixão,

Capricho
e Exniação

No papel dc protagonista :

MARIQ BONNARD
¦" '' ¦

Ü «arblterelegantiartim»

O Briurícl tia scena italiana

D. JUAN', o grande heróc de aventuras,
prosegue na sua carreira

victoriosa em desafio ao amor,c década
pugna amorosa arranca

um novo trophéo paru a sua gloriosa
panoplia dc eterno vencedor

^'irxjmmfktxmwfm-miwmi h.mtmtMmummMtmmf»'^

Pelas associacõe
|>"**->"*,*'^<"*^f*,s*»*^A»^»^^^^v%>v^VVVVV^/^VVV^^^ -
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Sociedade l(U>c,ramlcns<>

cinpnssar.se no
i nova directoria
l|IIC. ficoll iISMIll

Foi ilcilíi hontem, deveud
din 8 dc novembro próximo,
da Sociedade Itiogrnndcusc,
constituída:

Presidente, Dr. (iodofrcdii Xavier da Cunha;
vice-presidente, Alfr.ido dn Sjlvn Cundinln;

1" secretario Francisco Sá Antunes; '2' secre-
tarlo, Vicerilo Coussirnl; Ibcsouroiro, .Murei-
lio Belchior Oliveira; mordomo, Anaclclo dn
Costa linrcellns; bibliothccnrin, Custodio Gon-
(alves lielchior.

Conselho da administração Domingos da
Silva Pinho, capitão lípiiiniunudns Teixeira
Guimarães, Dr. 1'aulo (ieniiaiin llasslocber,
Dr. Kcuiito 1'ncbcco, Dr, Domingos 1'illar Ri-
bns, Germano Hoetleher, lípnminnndhs Soares
liaiTellos. Dr. Fernando "Incintlio Osório, Dr.
Pedro Weimnnn Filho, Dr. Arlindo Caminlin,
Lndisláo A. I.eivas e José Clciiienle da Costa.

Supplcntc ilo conselho dc administração
Júlio ViHelíi.

Cninniissâo dc contas - - Affonso Vl/eu, l*ru-
etnosu Anlonio Botelho c Custodio .losé liste-
ves.

— Rcunc-sc amanhã, ás 'JO horas, á rua llcal.
Grandeza, o conselho consultivo dn Associa-1
ção Prolcclorn dos Cegos 17 de Setembro. >

Escola oe Direito, Ph -rmacia
e Odontologia do Ri d de

Janeiro
Conforme foi deliberado, ren

tem a reunião dis alumnos desti
dc orgauisorcni o progriiiniuu da
lação dc grão dos odiiiilolandns

A referida eoliaçán terá lognr

isnu-se iinii-
escola, afim

lesta dc eol-
deste aiiiiii.
im ili.i 8 dc

dezembro próximo futiiro, com Ioda a solem-
iiidildc. Serão convidadas as altas nuloriila-
ilcs da Itepublica, assim como todos os re-
prosenlonlcs dos jornncs desta capital.

Será iuíingurno no dia 27 dc moro
o retrato ilo direcior dcsla Escola, 1 . Pedro
Pnul.i Aiilrnn, li:i do seu uiiniversnrio nata-
lielo, offereeimelilo dos iilumnos do li- anil i
de odontologia.

— - ......I . ¦ ,—. —.. If—**-lXl Sj JS-* . ¦ . — -..-. I .—. |W«

Da píatéa
AS PRÍmÍTrAS

'A nmor", nn Carlos Gome»
15' linbllo dns imsiws omnrosns tlienlrnos,

ulcPhr Jeacn JSAOI.NüNüNüNLILlDOOAATil
.liando niiniiiicliim i|iiiili|iu-r peca nova, faze-
«•ni.n o con, reclamos, como cites In sudlçosi'ilcsluinbranti' iiionlagem", "milKlllflcn guar-llll roupa", "e.xeollciilo desempenho", ele, SI

lm "Irniipe" 
«|iie possa iimic ile «Uivlto, sem

li.vnr. desses «itiiilllirullvns pnra as sun. pecase n dn Kitcn dc l.lsbon, ora Iriilialbiiiidn eomsuecesso nn Carlos ÜOIllPK. FlTctlviiineiito, os
«Micelnrulns ipic cila nus (em «Indo não sc
rcsonloin da fnlln desses ilciiicnlns valiosos
para o seu exilo, lí por essa rnifio «"• (pie mes.
mo iiiiamlo apparcoo em scciin, por elln levado,
um urigiiial ipie não se.li llio Interessante,
o publico npplniide, .'iiiiiii iieonlcceti hontem,
ii in "<i amor", a revista, cuja "premlire" se
reallsnu, Sim, porque nfin furo u "mlsc-en.
scéue" liilclligciilc do Jaymo Silva, ns scena-
rios do Pina, lieis Fillm c Ite.viialilo Marliii'.,
esle um novo que proinellc, n qual lem duas
sceiuis de effeito - • a dos amores perfeitos e
a npolheo.se im amor ¦ o luxuoso giinrdn.ron.
l>n o o desempenho eorrcelo, a revlsln dos Srs,
Arnaldo helle c Gnrvnlbn HiHwsn nenlinHn ,»or
ser pouco siipporlovcl, caindo nn monotonia.
li' ue Justiça dizermos ipn pnrn esse cl feito
liiinbeiii llvcrillll sua ciillaboraciiii cfflelcillc ns
luiiéslrns Manoel Figiuirrilo o Cnldiiroii, que
llzcnini pan, a "O nmor" nina lindii partliu-
ra. d Cario. Gomes npiinlinii d uns o.xccllcntcs
casas, que npplaudirain com Justiça os urinei-
tines Interpretes 'In peca: Carlos Leal, llenrl*
que Alves, .loão Silva, .losé Mônaco. Klivo San.
lo>, Miiiina de Souza o Margarida Vollnsn.
Outros papeis foram Interessnntcinenlo renre-
lenlndo. |ior Celeste de Oliveira, Mar.v Soílcr,
Aincllu Pastiehe o Rnroli Medeiros.

NOTIGIAS
Ok profiram,nas cineinntnarniihlciií)

Amanhã no Odeon linvehl novo progrnmmn,
c bem iittrahciite, Além dum novo trabalho de
Pianccsc.! Ilerlini. "Culpa alheia'*, a enipresil
desse cleginilc cinctnii farA, cm "reprise c a
pedido, ii cxhlhlcno dn fila de grande sueces.
so "Tigre llcal", cm que Pina Meniehelli e
a protagonista. No cine Pulais cniillmin a ob-
ler grande e.iiln li fila dc iictlialidndc, "Portu-
giil o.i guerra", cm que sc desenvolvcin bel-
los exercícios das tropas lusitanos, ns quites
loram assistidos por altos membros dn guvor-
no da Itepublica irmã e addidos militares es-
Irangciros.
A (Irsprdiihi de Fali ma Miris «Io Republica

Dá hoje seu ultimo pspccl.iüiiln no Itepublica
a apiilnudida transforniisln 1'alimo .Miris, que
iicnbii dc ali fazer nma brilliiintissimii tempo-
raila, aliás pequena. Fu tinia Miris se despedi-
rã com H mesmo prngriimmi' que hontem ob-
leve extraordinários êxitos "A Geislm", um
neto de variedades c nutro nelo sobre ns m.vs-
lerios ilo trnnsformi.smo,
\ primeira de hoje no P

"D. Junuilii". a velha i
de Suppé, vae ler hoje
i dição pela companhia

Amanhã ODEON Amanhã
CONCURSO IMS I.STIUI.LAK IU <:i\IM A I Olilt AIMIIA ! •
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Francisca Bertini
é "VW"*>.S'W \

Pina Meniehelli
(a soberana da cinemntograpljin)

§**"-* 

\h!^km WêiY"' S-V~;/

&JLPr-i ALHEIA
•sii mtr.:x$.-u t&e*Um,uyí2t*jTrimri*ii£.'évm

iioiiAXt r. in. AM"ii i; SACiiiricio

Altcntleiulo ú*; inntitncins solicitações
du suns :)(linii-;i(l(ir,is ;iprcscntni'*se-;1

AAIAMIÃ «-in
TIGRE REAL
(Reprise s«'iis;ii'i(iiiiil ü)

rn

Duas artistas <*io [-(muma mundial n'urn sti proflramma

SPOHTP

Ince
fclejiida prnil

uo Palaee, unia
e opcrelns Vllal

ííí*. EyfiÍEú"íBÉao WaBweir-ífie
Docente dn Faculdade c da Acndcmla dc Mc-

diciuu. Cuidados cspcciacs á pelle. Tratamento
ila lepra, s.vpbilis c molcslins vencreas.

Consullnrio: — Av. Gomes Freire, !)!.¦, dns¦> ns I. Teleplione: ]'2u'2. Central.

Dn Casa Moura recebemos o ultimo numero
da "Moda de Paris", figurino feito nos mol-
des das melhores revistas no gênero que se
editam em portuguez, Dê aspecto agradável.
n "Moda dc Paris", impressiona bem logo á
primeira vista, lal ;i suii feitura cuidada e
que nada fica n dever ás suas congêneres cs-
Irnngeiras,

ss,s,s--s"W"-Í"^

4 _ i';  r. V.
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1^ Wk .1'à'da famosa cot /M 3 „ ? j
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p:
esla a distribuição: Renato Dufóiír, Uiuletn
Cesti: Pctrlata, Maria (liunun: Douglas, Idlu-
urdo Tomar; Iticgn Mnrviego Ângelo Ciivcstrl;
li. Olyinpiii, Angelina lltibilc; D. Pntuponlo,
Halo Bertini; (iiislflo Dufour,'Carlos Cipraudi;
(iil Pulo, l.uigi Ootlar.ll.
A eslréii dn Curara lia

]¦.', finiilmcntc, nmaiihií, :i eslrén nn llepu-
hliea. da grande companhia ilallaiia de opere-
Ias Scogniilliiglio-(!arailllia. A festejada "trou-
pc" appureeerú no nosso publico eom a «ipe-
rela "A duquczn ilo Ila! Tobnrin", cujos prin-
cipnes papeis estão entregues a Sleli Csillug,
Nelly .Inny, Waller Oraiit o lírico Vnllc.

-A companhia Alexandre Azevedo, para :it-
tender II instantes pedidos, vae fazer uma "re-
prise" do engraçado "vaudcvillc"" "Vinte dias
á sombra", peça com que estreou com suecesso
uo Triannn.

—12' provável nue a transforniisln Fátima
?i!iris vá dar uma série de espcctaculos uo Ile-
creio, dc combinação com n "troupe" Alcxnn-
dre Azevedo.

—Bspctítliciilns pnrn hoje: Pnlncc, "D"; .lua-
ii ti ii"; Itepublica, Fatimn Miris: Itccrclo.
"Mentira dc mulher*'; Carlos Gomes, "O
amor"; S. losé, "O Cariinbainba".
, » ajaw 

Amanhã, sncculenta feijoada
í?TA Casa Assembléa. riviauranlc dc primei-

ra ordem, tem diariamente o mnis variado
;'menu" e os melhores vinhos. Una du Assem-
liléa 7!) Proprlclnrin Oltomnr Moller.

Gorrhís&s
As ilo próximo domingo

Dcrby Club organisou limitem o seu pro.
grainiun para as «'«irridns dc domingo pro.vi-
nm, que se compõe dos oito seguintes parcos:

- Kscopclit, Dictiitliir.-i, ilibe, llcrndes,
iviiulela Diamante, Conqiiistiiilorn, Aiglon e
l-abuln.'J- llalila. Histórico, Bliss, Poeta, Sicilia,
Vanguarda e Kullto.

li" • • l.ord Ciiimiiig, Insígnia, Ivnnuclle, Ale-
gre, Senmp e liealriz.

•I" Velhinha, Amgoii, Dínnéa, Miss l.indn,
Majestie, llellc Angevine e lloyal Scolcb.

:<" - ("umpo Alegre, Argentino, Marveilous
i Cuido Spano.

ii" Mogy (iuassú, l.ord Cauniug, Paraná,
(ioylacaz i Monte Chrislo."/" Plerrol, llaltcry, Sultão c Fidalgo.

S' Niiidn, Pislnchio, Minas Cernes, Itnc-
nos Aires >• Friinein.

Sjpoi-ls aihlefticos
Fèdernçüo Rrasllclra dc Sports

Rslá convocada pnra ninaiihã, á'. -ú hora:.,
uma reunião do couscllio dessa associação, afim
de Ira lar:

a i da eleição do cargos Vagos nn sua dire-
ctorlu;

li) da filiação da Federação
Sports Náuticos;

ei de importantes commniiicnções
elo ria,

BSoft5cias-5o
(I "Aciopliili-."

OUlÉ:l^l . • •

Atirou-se ao mar
Tentou suicidar-se boje, pela manhã, nn

•rampa do Mercado Velho, ntirniuto-se ao mar,
indivíduo nacional, pardo, de nome Krr.ll*

cisco l.uiz dc Albii(|iii'r.-|iic.
Salvou-o nm cabo do Corpo dc llombclros,

que passava im local com um cabique.
A Assistência soecorreu o quasi suicida.

¦ o» 
MACNESIA PARA OS DYSPEPTICÔS

in especialista a recommendn cm lugar de
ilrosns

"f* "IJnlcnmenlo aquelles que s(. acham
conslnnlcmcnlc no lado dos que soffrem do
indigcslão c dyspcpsia podem avaliar intei-
rnincnlc o mal que ocensiona :: uso iode-
vido dc drogtis c digestivos artiflcines". Ii'
esta a obs.'i vação que fez rctcutcmcnic um
especialista, nccrcscmtnndo: "Hu quasi min-
ca rccommendo o i,sò dc drogas rio tinia-
menlo dc perturbações digestivas nu enfer
midades do estômago, pois, na quasi lolall
dnde dos casos, tenho lido n prova de ipi

i<A Noite Mundana
MMEH8AM0S

1'ar.om annos nniiint
(U Srs. Dr, Leonel ItOclin, delegado «»•

kiiuiIc dn 1- districto -anlUiio; coronel Hva-
rlsto do FlHiioIredo, Dr, Ablonlnq Forrar!,
çilmto noslti riipltal! |)r, Daniel llennln«cr,
li'nlu «l.i liscolii Polytochnlciii I). Ang*t<i.a
Pinheiro da Folisecii. esposa dn Sr. JoKÒ l't»
iiIhIio Uit Fonseca,

—¦ Fn/ein nnnos boje i
Os Srs. Niiivisu Muni/, plianuacciitlcn'!leiienli- ,losú do Me,nl.iiu.-ii .. Silva, Ot.rloi

Antônio .Monteiro funivlonnrlo da «• delega*
ela (lu saudei Mlle. Daliia Vasques lio Frei-
Ias, 11 u. da Fseola rirndentes; n menina(iiiiiiiuar do Carmo, filha do tenente Der*
uarilii du Carmoj D. Julia Nogueira, esposa
lio Sr. Aiilouiii Alves Nogueira; u uionino)
Maurício Machado Cardoso, lllbu dn Sr. Ma»
uoel Mncliudn Cardoso, negociante.
CASA MISTOS

';  MHe. .Illliela Melillo, fllhn do capNlalisla paulista Sr. Miguel Melillo. neab.i
lie conlnilar ciisilincntn o Sr. Dr. .layme
Padieiinssii, clinico iu;ta capital o pcrtcn-renle uo corpo medico do l.loyd llrnsileiro..II enlace matrimonial seni renllsndo cm Sò'»Paulo a 'Já de dezembro proxiino, ilepnls do
que i iiibareaào os nubeiiles para a Kurnpu, jcn vingem de nupclns. As lamilias dos nol- 

*
vos. da "elite" carioca e paulistii, lém sido
muilo cumprimentadas,
1I0DAS

FcRlejam nnianbã 7i! annos do casados 4
br. corom-i Trnjniio Alencar o sua esposa,
I). Somlramls Snbola Alencar.
FESTAS

A lesta nrgntiisadn pelo Aldrldge Collcf»
c que tem sido ndlada tres vezes, cm eofi-seqüência do mão tempo, teulisar-se-á sab-
bailo próximo, as Cl horas no campo do HioCrlcUel, em Icaralty, Nictheroy, fieand.»liaiisii-riilii, si chover, para o dia '2 de dc-xembro próximo, dntu do encerramento do:i  Icctlvo.
ÜASCIMEXTOS

i) Sr. .losé Santiago c D. Kugcnln Saft-Hugo tem o seu lar cm festa eom o nasci-
mento de sua primogênita, quo receberá o
nome de Maria do Lourdcs.
UF.CEPÇõES

Mlle. Maria Maura Pinto Lima, filha (to
Sr. Dr. Augusto Pinto Lima, advogado nonosso foro, vfi passar amanhã sua data nn-
tallcin. Não podendo rnrta.*-sê As provas de
estima que llio serão levadas por suas ami-
giiinbns e pelas liiliumeriis relações U9 seu»
pães, Mlle. Maria Maura Pinto Uma est«M
em casa, á lurdc, dando assim oBBOrtunti
dnde para qiiu a missa sociedade elefanta'sc reuiiii im lindo pnlcccte de residência da
lamiliii Pinto Lima, no llumaytú.
ENFERMOS

'nramicnsc de

dn dire

Appareecráj pór estes
numero dõ 

'"Aeropliilo",

do Acro Club llrnsileiro,
será unia biihicnngcm dc

No mesmo

K

programma :
COMO SE EDUOA EM PORTUGAL
Film pedagógico mostrando o Instituto Moderno du Porto, c o sempre

interessante
&ê&mÚMEB? *aí«e*>JRLlM/^\I--, apresenta DÜELLO entre

duas cidades repiesentadas por DUAS LOCOMOTIVAS, além do «FLüMÍ-
NHNSE JORNAL» que edita : ¦

Juramento da bandeira peles» woüunfarãos
«

Muzambinho entregue á
sanha de desordens

MUZAMBINHO. 25 (A NOITE) -- Repelem-
'sc os conflictos e tiroteios nos nrraabldcs du
cidade. íisse estudo constante de desordens
deve-se á insufficicnciu dc força policial, cujo
destacamento não satisfaz as necessidades ilo
policiamento.'.

A população desta cidade continua a pedir
R)rovidehciiis uo governo mineiro contra a fal-
ta de soldados.

«aa» . - -
Tabelllão NOECÍll) Oft SILVEIRA

«UA DA ALFANDWiA 82.— lelephone tilli
<mí ¦

Caiu do bonde,fracturando
a base do craneo

O operário Álvaro Aufiystò Nogueira, de na-
Olonalidude. portugiie/u, ccin ''1 annos, resi-
dente a rua Engenho de lu. t: n. 59, quando
hontem cerca das 21 bola procurava limiar
na praça da Itepublieu i • .mude linha An-
duraliv, o fez com lauta i. ..licidiule que caiu
por tel-ra, fraCturándo a base crancana. Al-
varo foi soecorrido pela Assistência, sendo in-
tiernndo cm estado grave nu Santa Casa.

'Í3'A moríe de Oíes:ario
Pinto

A morle do jornalista mineiro Olcgario Pin-
to, bontein oceorridn cm .luiz de Póru, rejire-
senta nina perda scnsivel para o jornalismo
daquelle listado, quiçá do Brasil, pois elle ora,
sem nenhum favor, um polemista completo e
vigoroso, cuja energia jamais litubiou, por
mais furtes quç fossem as campanlias eih que
esteve envolvido — c foram muitas — duran-
le a sua longa carreira jornalística. Adversa-
rio intransigente, mas leal, Olcgario Pinto era
um cioso das suas convicções, não raro sof-
frendo ns injustiças dos poderosos, cujos des-
Uses cllc combatia energicamente, nno re-
cumulo mesmo ante as mais affroiitoslis niiieii-
eus. Kundou c dirigiu vários jornaes no grau-
de listado; havendo sido um sincero c dedica-
do companheiro de Azevedo Júnior, cuja me-
moriu cultuava com extremado carinho. Ura
um bom e honesto porfisslonal da Imprensa.

a "aULPIW" i

CASA GUILHERMB
llua Chile lltl, em finnln do llulel Avenida (antigo e

i:eli'liii.'ltl-'.ST.\l'IIAN'l'Ml-.MNKN^i: no inrgo ilu Carioca)
Ifbsiatiriiut inai< |iu|iulur nu ltin!
Cosinliíi aihninivcl il" Iodos os palililnics!

PREÇOS MODERADÍSSIMOS
Aproveitem o menu amanhã quinta-

feira, no almoço e jaatarül

Os produetos da ilha Fernan-
do de Noronha

HKCII'!', '2.< (A. A.) — No vapor 'Tianhy"
chegou ile Fernando de Noronha o Sr. Sa-
ninei ltios, administrador do presidio diiqucl-
Ia ilha. I--111 conversa cum nm rcdnclor do
"Diário de Pernambuco"', o Sr. ltios disse
ijne nada de anormal ali sc passa e que nc-
nliiiin fudnmentò houve para os boatos aqui
divulgados por uni jornal vespertino, O Sr.
ltios trouxe no mesmo vapor um cnrregainon-
to dc produetos daquella ilha no valor dc
19:000?000.
-"- ¦"! —— I mt»m* >

Terrenos -
lotos á run br. Ilo;
iliirnliy e Cnpiicnbmiii

.1. Sonna, á run ilo Ciir-
mo li. i'i('i, 1- iiinliii-. To-
lepli.iiic n.R.iS N. Vmnlo

i Unos, Ciilleln.JocItüv Cml), An-
a prijcns rn/ónveis.

O Rio inundado de bebidas
falsificadas

A propósito de unia nossa reportagem so-
bre as falsificações dc bebidas, citámos um ne-
goelnnle que cnlrctém avultados negócios dé
taes bebidas com as praças do Espirito Santo,
Bahia, ele, de nome .1. Domas, Fomos hoje
procuiados pelo Sr. .1. r\. Dantas, pliarma-
cenii.-o, que, allegando wi 'cr grande com-
merciò com oi mercados dniiucllcs dous Es-
indo;, iin-s pediu ioi-.i.ioíon.os publico eom cllc
não sc entender a nossa local.
MMMM—atr—iim II—H—«I

próximos dias, o 1.1"
a excellente revista

A sua capa, a cores,
licada ao spnrt lilill-

tico. trabalhada por Amaro do Amaral. Nas
paginas- ilii texto rigurarâo bem elaborados ai*-
ligns, firmados por conhecidos críticos do
sporl brasileiro, bem como i. "enmpte remiu"
da aviação mundial. O 111" numero do "Acro-

philo" estará á altura dos antecedentes.
.IOSF.' .HSTO.

______ » **•»>-
KtBFt m a M o-

a causa
rada di

determinante a

—*.um'7z.ím
MOVEIS A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade
» <n» ¦

O ei-tesm -@
Assistem ácerimonia quaren-

ta mil pessoas
ASSÜMPÇÃO, '2á (A. A.) — Rcnlisou-sc

hontem, após a celebração dos officios func-
bres na C.ithcilial, o enterro do mallogrndp
aviador paragua.yo Sylvio Pctliro.ssi. A ecri-
moiiia teve extraordinária imponência. Du-
ranle a passagem do enterro, á qual assisti-"
ram cerca dc -lll.UOO pessoas, as senhoras luil-
çnriün flores sobre o carro que conduzia o fe-
retro e que sc achava coberto de innumcras
coroas de flores mi turnos.

••«»
CERVEJA PARK BIER

Aiuilynila nu l.iilmriiloiio Nnçioiilil ile Anulvses snh o
ii. 3.7Ü5 om 9 ilo setembro ilo idltl.llccòmniemliiila pelos
médicos ús r.nsí us iincinicns c cspccliilmontii m sc-
iihnnis. ICnconlrn so á vêiiiln cai lailns ns eusiis ilo pri-
meii-ii ontem. Deposito ú pruça Tiriiilentes n. 27. Telejili,
n 008 Ccnlriil - J. Fericiru

iiinaçao exage-
i rn- acidns no estômago e a conscilionlc

fermcnlnfflo dos iilimcnlos. 1'ortniitn, em vez
de drogas, como anteriormente se usava por
toda parte, rccpmmcndo invaWnvcIinetnc o
uso da iiiagnesia jiurn neiilralisar a nciilcz
c eliminar li lerinenlação dos alimentos; os
maravilhosos resultados que tenho colhido
durante os últimos tres nnnos me comei-
cerniu ile que não ha melhor Ira lamento
pnra indigcstôcs, dyspVpsins, ele, etc. Con-
vêm, no entanto, frizar desde logo que en
não emprego nem recommcmlo a mngiiosia
sob a fôrma dc citrntos, ocçtntos, '.ulfíilos,
etc, por isso que esles freqiienlenienU fn-
/em mais mal do que bem; apenas a ma-
gnesiu. "bisurodn" pura, pois, ou seja a tor-
ma receitada pelos médicos, deve ser usada
para nculr.ilisnr os ácidos no estômago; li
não é difficil se oblel-a; de fado,' vci iPcn
que encontra-se á venda em Iodas as prin-
cipnes phurnincias. Meia eolhcrinhn de ma-
gnesia "bisiiradn" ililuida em uni pouco
d'ngua, tlopois das refeições, é gcrnlnicnte
mais que siil'1'icicnte para instanlaiie-imcnle
ncutr.alisiir a acidez e eliminar a fermenta-
ção dos alimentos, conscgiiindo-SQ assim
uma digestão natural sem incnnimodo, mc^-
mo para os que soffrem dc uma maneira
chronica.

A magnesia "hisurnda" deve sempre exi-
gir-se em um frasco azul. pois assim se con-
serva nt indefinidamente."

¦ ^»— «

bevou uma surra de
páo

A nacional ile cor preta, com ãã annos, sol-
loira, e residente na estação de Burros Filho,
queixou-se á policin do "Ja" districto de qüe
suas visiiihas Mareellina e Cleincnlina, por
questões sem importância, após forte dis-
cussão, deram-lhe uma surra de páo, produ-
/•mlo-lhe contusões lielo corpo.

As aggrcssornii cvndlram-so c ii policia
inquerilo, medieiindò-sc a victima em
pliarniacia local.

bUARÍNÊ
para

Aeba-sc enfermo o Sr. Flnvio Vieira, no»»
so collega ilu ".lornal do Commercio", quelem sido muito visitado.
CONFERÊNCIAS

o pf«r-
na h>

Segunda-feirn próxima, ás lli horas
fcssiir Kcrnnniln Magalhães iciilisarú
cola Dmiiinlicn uma conferência publica, so-
bre o themn: "O instineto".
MISSAS

horas, no altar-
ncisco de 1'aulu.

ihrin
uma

limpar meíaes.
¦ ¦ ***** ¦

Falleceua mãe do Dr. Lucas
Ayarragaray

iUENOS AIRES, 2õ (A. A.)

(7-1) FOLHETIM

A COLUMNA
í: Cm.. — Km ile Jnneiru

louco.
„________-___________. dizia:

agora

|_M_|___||||__|||||||M1__MI |M-"É1lllllll|IIW"tsW|-llMWW*~Wn

2õ (A. A.) — Falleccu a
Sra. 11. Edwlges Busuvilbaso, mãe do Dr.
Lucas Ayarragaray, que foi ministro da He-
publica Argentina junto ao governo do lira-
sil c ultimamente foi removido para a lega-
ção tlc Itonia. A morle da veneranda senhora,
aqui muito estimada c ligada pov Ibços dc
parentesco a ímiilas das principnes familias
da nossa alia sociedade, foi muilo sentida.

mo—Ha—¦—¦¦¦wmmMm-mmmm

Sabbado próximo, ás 21
mór da egreja dc S. Yr;
será celebrada uma missa cm coaime**iora-
çiio ao primeiro annivrsario ilo passamentodo major de engenharia Dr. Heitor de To-
ledo, qut. foi assassinado na cidade, dc Ca-
cores, no Estudo de Matto Grosso.No iillur-mór da matriz da Candelária
resou-se hoje n missa ile sétimo dia poralma da 1'xmn. Sra. I). Maria da Gloria
Machado Lisboa, progeuitora dn Dr. Arro-
juilo Lisboa, director da K. de lí. Central
do Brasil. A cerimonia religiosa, esteve bus-
timte concorrida.

Por alma dó Sr. .Tose Agostinho liar-
bosa Çlucn Florislii), I). Jlaria de S'Miza
manda celebrar uma missa amanhã, ás U
horas, na matriz dc S. José.

¦ m»m i . i i

Dns. H. Aragão e A. Motes
(do Instituto de Manguinhos)

Exames de sangue, escarro, urina, vacoina»,
etc. KüA DO ROSÁRIO >*. 131, próximo á
Avenida. Tel. 4480 N.

¦« •mtm< »
Centro Eleitoral do Com-

mercio
Communlcnm-nos :
"O Centro Eleitoral, ató honlem apresentou

os documentos cm numero de SãO para serem
alistados eleitores o continua a nltchdcr aos
que pretendem alistar-se, diariamente, das Vi
ás 17 horas, á rua do Cattcte n. 154, com o
V. capitão Carlos Schray, thesoureiro deste
eèVtr.o,

l\"éve.mcnte o presidente do centro promo-verá uma série de conferências de. propagan-
da para os empregados do commercio alista*
rem eleitores para a próxima eleição de in-
tendentes municipaes desta capital."

¦ M»» in

EXPOSIÇÃO
A' rua da Carioca, 67, acham-se hofe

expostas lindas mobilias que a Casa Martins
,vende a dinheiro e a prestações, por pre»
ços sem competidores.

1 ¦ -M*m ¦ 1"União Postal"
Mais 11111 excellente numero desse periodí-co eslá sobre a nossa mesa. E' o numero 86,

anno 'I", da "União Postal", que traz, como
de costume, leitura variada o interessante, in-
formações de utilidade, bons artigos redneto-
riaes, desenvolvido noticiário, correspondem-
cia dos listados, actos offieiaes e magnífico»"clichês".

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

 MU—"

2a PARTE
A terrível aventura

1+1
Será uma rainha onde estiver!.,. Vensc ape-

nas no seu interesse... Tenha, pois, a de-
cisão de. dizer-me: "Senhor Feind, serei um
dia sua mulher!..." Uusta-nic isso: um dia,
nâo lixo o din, c, entretanto, eu poderia fi-
xal-o, pois que sou um vencedor o o senhor,
afinal de contas! Busque, pois, ti forca, por
favor, de dizel-n !...

F começou a olhnl-n cnm menos uffeclo e
um tanto furioso, pois que ella parecia estar
pensiindo em cousa muilo diversa...

Por que não toma primeiro nma laça
dc ebampagne?... Dè-me a honra de bebi r
cònimlgo um copo do excellente, espumante,
erepitanlo vinho de Clinmpagliel... 15' ver-
dade, sabe cpie Ioda a Çliampngne vae se tor-
uni' iillcmã?...

Julieta pronunciou maldosamente, mostrou-
do-llic as presas do um cãoslliho que está
prestes a morder:

E a lua-'...
Feind achou a resposta adorável.

E a lua!.., 12 a lua!... Como disse
isso com graça!... lí n lua!... l'ica lão en-
graçndinha assim, tão eneolerisadn... 1'rel'i-
ro-n quando eslá zangada... Não gosto de
vel-a calada!... li a lua!... 12 o lua!.,.

4üitUo ú lual

12 approximura-se delia, mais próximo, bem
mnis próximo; o seu joelho ruçava o delia;
o seu olhar tornara-se. menos furioso e mais
apaixonado. 12, ao erguer o seu copo, esse
olhar fixara-se no delia.

Ü eapilão inclinara-se sobre a cadeira; esta
miiiitinhn-se unicamente sobre um dos pés.
Bastou a Julieta um gesto para fazer gyrar
sobre si mesmo o "hoiiplmunn" do modo o
mais ridículo...' 12 ella recuou eom vivaci-
dade,

Que tem? interrogou cllc. muilo vcxndo
por esse movimento de recuo, coiiio o ficara
polo gesto com o qual Julieta retirara a feliz
posse, de sua encrintodora mansinha nn ocea-
sião em que, muilo amavelmenlc, elle que-
ria cobril-ii de beijos... Que tem?... F.starci
eu lhe mettendo niedu?. ..

Sim. retrucou Julieta... o senhor me
causa medo.. .

1211c calou-se por instantes. Ern faeil per-
ceber que. o eapilão tentava vencer uma cole-
ra sempre prestes 

"ii explodir!... Desconfiava
da ira, má conselheira que impede de refle-
ctlr, e disse, depois de pensar:

Comprelieiido, meu amor!... I2stá com
medo iioriiue eu lhe havia dito anles: "Esla
noite será a rainha escrava!..." Eu estava

é preciso perdoar-me I Não sabia o que
foi provocado pela machadada,.. Mas
que a vejo razoável e que eu lambem
mais calmo, declaro-lhe que Mailame
deve ser respeitada!.. i Ai dc quem

locasse num cabello de Mailame Feind! Ai
dc Feind si tocar, esla noite, nn futura Ma-
diillic Feind! Sou" capaz de cortar a minha
própria mão. São esse-.; os costumes de um
homem eivilisudo! Tenho uma faniilia honra-
dn "que aguarda a sua vinda!"

Ah! disse Julieta... a sua faniilia está
á minha espera !...

Com certeza.!... A' sua saúde, mademoi-
sellc Julieta... Por quo não come, por que
não bebe?... I2u sou acliinlnieiite. o guerrei-
ro, preciso beber c comer!... Isso não impe-
de o sentimento que dispenso ao objecto da
minha grata affcição, pela encantadora Ma-
daitic Feind!... Siirprehcnde-n saber que te-
nho uma faniilia que está 11 sua espera!... A
minha velha mãe, o meu velho pae, minhas
iliiiis irmãs Berlim e Carlota... Ah! falei-
lhes a seu respeito c, juro-lhe por Deus, que
estão 11 sua espera como tenho ii honra de di-
zer-lhe... -:

Onde? perguntou Julieta com os coto-
vcllos sobre, a mesa, queixo encostado nas
mãos, olhos fixos nos do capitão.

Onde?... Ahi Ah! mas começa então
1 falar, 11 entrar em conversa com o seu npai

, 1

com muitos relógios dos pobres

Ihiis bem! ellas 1'slãrtxonndo capitão?..
simplesmente á sua espera, cm Mclz!

Em Mclz?...
Sim, cm Mctz!... Bem vê que não é

longe. I...
Mus, eu suppunba que sua faniilia fos-

se de Curlsrhiic!
Certamente que sim, amável crcãturn;

mas fui eu que. o sinstnllei em Matz, por va-
rias razões!... lím primeiro logar, será abi
que receberão os meus preseiitcsinhos..."listarão assim mais próximos do lucro da
guerra"... Ora! ora! ora! comprcheude, não?

Sim!... sim... Ah! comprcheudo...
Não c verdade?. . . lím caminho, ficani

perdidos muitos dos taes presentesinhos...
Eu fiz com que a minha faniilia alugasse Ires
grandes aposentos que estavam vagos... Oh!
não tardarão a ficar repletos!... 12, como vè,
temos onde hospcdal-a. Comprehende?

Coinprcliendo quo seu desejo c carre-

gur ainda,
francezes!. . .

12 as suas mulheres também!... querodizer, pronunciou o "hiiuptmannV desatando
a rir, que darei todos os relógios e todos os
presentes de guerra pelo sorriso de uma mu-
Ihcrsiiihii como Mlle. Julieta!...•. -- Sim, mas eu não estou sorrindo I disse.
Julieta.

Pois faz muito mal!... Sou «lelieado
bCimsigõ, sou amável, salvo-lhe u vida c sou
paciente! São estas razões bastantes para queo capitão Feind mereça uni sorriso!

]2xi,ltara-se desta vez mais do que o dc-
sejiira... Achava-se tão paciente, que essa pa-ciência, ao rcfleclir que tão mal ern recom-
pensada, acabou por enfiireeel-o de novo. E,
nervosa mente, fez o copo em estilhaços so-
bre a mesa.

Julieta estremeceu.
•— Ah! o senhor pregou-mc um. novo silí-'to!...

Pcçb-lhe que me desculpe... foi uni ges-,to ridículo c absolutamente imligno de mim!
Julieta pensava: "Vidro.,. .1 uma posso»

ponc-se. matar com vidro... com um pedaci-nho de vidro no pescoço.,."' Terá ella a co-
ragem de cortar o pescoço ou dc abrir as pro-
prias veias com um pedaço dc vidro?... Esse
gênero de supplicio puiveia-lhe muito com-
plicildo.-- O senhor dizin-me, eutão, que seus pãesestão A minha esperi ..

Sim, sim! em Mfctz!..;¦—Elles estão em Mctz? 12 cm que logar
dc Mctz?...

Oh! num excellente local!...-- No quarteirão da cathcdral? indagou
Julieta, que sc recordava de ter ido muitas
vezes com Gérard visitar a velha tia Veiou-
zc, em uma dessas pequenas ruas estreitas
que conservaram toda, a poesia melancólica,
todo o perfume do passado.Não!, não!... Não, no quarteirão cheio
de mofo da cathcdral!... Mas, deixe «ísse
copo socegado... E' eupaz de cortar-seI...1
Mas, que teimosa!... Deixe esse copo...One tom com isso? Vidro branco, traz
felicidade!...

Ahi na sua terra dizem, isso! ...
' 
AÇon<iniia."V.
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ÍS5000, com pi (O! ile 1 ou 2 kh>;.
/.r.i nncontrnroii tambsrn tabellà" par»

gymnóiticn fluc-tu fl^regra'! para exerci-
(.'103, com pequeno» pesos, n 2S o to ei
t>; mem* para a vomo cultura pliy-«ma. Romtttem-it f.an o interior me-
d.ante rale po»ial Não cf.*uccae* da
copsorvacllo dn vo>« iiiudo, deixando d«
(-"crcvri (mmedlatnmpnlo, pedindo i" pro-

iepòetos ou inlormuçiioiiilrcumstanclndru.
Nào ic iinceiln imiiortnucln >.m sclloi
11 ('iitro dlip&o também de giiblno-\<- pnrn massagens, Allendu a ciiumu-

iii' a domicilio. Tu. A Alei,

X NOTíÊ^-guíirtíí-fara; 3 fl^OMifôvfl W1$to

CASADOJULIO
jPk mjr\^m.0^r*?etJii?*i£¥r»

SEM COMPETIDORA I
33 o 34 - AVEMiDa iNEWI DE SA' 33 o 34

<wsm
llnrmilorioi "Otn ¦.•'.•sn nn tinlnuilro fim ft pí-çn*!, dc pnrobn, do fiun$ n
Hii.i» n#ij| liulj iiilut, com <> pnçH», dn perubu, doftô S a. ...... >¦
llltn* i-úi.i idlomfln, «nn ti peru», do pciolin, dn fifltij ,,,
Sala* .1.1 jantar ei nn lOpcçai, o«lylu n.lcninii, dn Q8o*>n
Iilli» do i iiturcuni lOpcçii», n-ivin lioiliuuliii, dn '....$ 
II*! mobília parn lalAo, Opcçin, .0111 estolo, dc II*. 
Ipi dita puni inlflo, !• pi'i;iM, aiinploi, de InuS 

Louças d.' lollollo, Oücnrrn.icli-ni, halda*,jorroi n imiitoi ¦iuir..,i nitip.i)*

MoSfloo
li ...$<|. II
,'iSi'S.KIO
h.mf' mi

itlll hlMill
1 ;'ii$oou

TosseBrcmchltes Asthma
O Peitoral do Juriiá dc Alfredo dc

Carvalho,cxcliiWvnmcnto vegetal, .'•..
quo miuor niimoro rotino de curas. In-
números ulUntlnitos medlcnsodo pos-
soas curadas o llfflrmnm, A' venda uns
lioas pnarmadns a drogarias d» Itio
c do* listados,-—Deposito, Alfredo de
Carvalho A- r.-liim I* do Marro. 10.
-_-_-M_-___-N___--__-----_M_H__i *''—''fMMtst^mvm

MASSAGENS ELE-
CTRICAS

n sljiooo por schhórn habilita-
da; vae ao domicilio.

Avenida Rio Bianco n, 9, 2*
nndar. — Telephonc 3.178
Norte.

i MAJESTIC 1
Charutos finíssimos leito1* n'

Irnão 
com superiores tabacosI

do Java, Havana c Bahia. I

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva.

n. 4**—1° andar |

Aos Srs. Veranistas
i A Aghncin Pnst.inn, como no* anno- an-
ferioresj encarrega-so do inmur ;i domi-
(ilio nr--ta rapitai a bagagem dos .Sr-;.
Veranistas, .- entregar também a domi-
filio em Pctropolis, Priburgo, Campo?.
licito Huiizonlc, Juiz do 1'úra o .Sín. Pau-
JOj a la.xaa muito reduzidas e por con-
traio com n Cenlral do Brasil o Lco-•lòldiiia, assim como para as oslhçõos dc
iiguas, Caxainbfi, Liunbary, Cambuquira,
Caldas 1: outras, vendendo biilicles para
todas estas estações com direito a aba-
limento nos-fretes da bagagem, e leitos
j.ara os nocturnos da Central, o I.copol-
llilKl.

65, rua do Carmo, 65
Teíèphone Oi'2 Central.

Com os preparados para 11
pelle. Usem sóa PEitOLtNA ESMÃL-'iii, unico quo adquire o conserva
a belleza ila cutis. Approvado peloInstituto do Hello/11 do Paris e pre-
miado i.ela Exposição de Miiano. l'rc-
ço HSOOO.
Eliconlrii-so á venda em todas aj

perfuiiiarias aqui o em S. 1'nnlo.
¦»¦  1

Ultima novidade
Apparelho para machina de
costura OATSAG, simples,

forte, barato e econômico

QUITANDA 64

MRSI-S3--!!I1!M
JLgMp^pPROVÃõÃoi würUmW

MEDICINA DE PARIS

Pílulas e Xarope
BLANCARD

/%&»,^a do PARIS I
HB^^. ?^C__7 A"i8a*t<lr» 9 ^''"•¦_J|Bli
Mi/tf} ^^^-U-**3""^ vordo. ^____H«Y*_VmmWNÍ)M.\ umii a JJ J.l \lfflal

_H_-M-l-__(iínll*t-L__l__ii--i

I ma lllilcn ..ppluaçào do
FRAGOI. (PO'J basta pura
tii7..r deuniipnrecor INS-
rANTA.M5AME.N7B B 1*011
'.O.MPI.KRI todo O qual-
quer fii.ir fiHi.10 do corpo
(pes, ..xlllas, elo.) A* von- _

da na perfumaria A NOIVA, rua llodrigo Silva 11. 36, c nn Iodai as
drogarias o porliimiirint,—1 níxii -iVliO, nelo Correio í!$õOO

Suor FeliÈ fíil
A NOTRE*DAME DE PARIS

Grandes salâos em toslas as
sec Õ2S a preços sem prece-dentes.
OJMclna de costura e tallleur

pour úames

w

RACAHOUT
dos ÁRABES
DELAMGRENIER

O melhor alimento para as Crianças,
para oa Couvalescentes, para ob Velhos
o para Iodos ot quo precisam do lortifioantet.

10, Ruo dea Saints-Pérce, PARIS e Pliarmacias.

ri
1«^___* *___i

massag sta ma-
NsCURA

Diplomado c chegado agora da Turo-
pa, especialista 111 rnassàgenj vibralp-
.rias, ele.-tncaso mnnuaes, nn rosto. No-
vo sysloma, ])'.ir exliucção completa dos
jpellos sem dor, cm cinco minutos
1'bdiciira. Uiia São José n. 12-2, \- andar.
Tolephune :í..!!'.i Conlral.

* iSilis
l''«Z-íe qualquer postiço de
arte com cabellos caido.-
Ponteado no salão
(Manieuro)— Trata-

monto ilusunbas
Massagens vibrato-

rias, npplicaçâo
Tinlyrn em cabeça
Lavugens decabeça

a 

85000

3§000

2SÒ00
20S0UO

'JÍOOO

m=

Perfumarias finas pelos mo-
Ibòres preços

Salão exclusivamente parasenhoras Casa A NOIVA,36
run Rodrigo Silva 30, antiga
Ourives, entro Assem!) éa c
Sele de Setembro. Telephonc

1.027, Central

Hontem, hoje e
aan

BARATEZA
¦¦¦

Casa Leitão

Curse Normal de Preparatórios
As nulas desle curso, vantajosamente conhecido pela POXTCAl.lliAI)!*, ASSI

DUIDAUE !¦: C011PKTKNC1A de seus professores, funccioriam com a máxima re-
gularidadc.

. Corpo doccnlo: Dll. CASTAO KUCII, I)!t. MESCIIIK, 1)11. R. Cf: BA-
DAJ',0, DR. OLIVEIRA DE MBNKZBS, Dli. llliY PINHEIRO, professores do F.xler-natal) Pedro II; DRS SRIIASTIaO FONTES o AUTRAN DOURADO, professoresda Escola Militar; DR. HENRIQUE DE ARAÚJO, o DR. FERNANDO SILVEIRA
rtocenlcs da Escola Niirmill;'Dlt. PEREIRA PINTO, iirotessor do Collegio .Militar
Dlt. AUGUSTO ANESI, niilnr.de valiosos trabalhos didactieos; e outros.

Aulas praticas de MATIIEMATICA o CIIIMICA. Dous pro essores para o estudo de
uma mesma lingua.iím da parlo theorica c outro da pratica.As notas de aulas são
polygrnphadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o NOCTURNO.

Aulas de repetição para os alumnos que se matricularem em atraso.

A sede rio curso foi mudada da rua dos Ourives 29 para URUGUAVAN-V 30•2' nmla.1 — JURUENA DE MATTOS, professor o director.

"O sangue viciado « a causa latente de
iodas as moléstias" — (BOÜKDi_.U)

Depurae o vosso sangue usando a

TAYUP1RA SILVA ARAÚJO
Licor exclusivamente vegetal

¦•>;

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL
Rua Tlieopliilo Odoni n. 34

Tojcphõnc Norte 'l~,7i

asceram e vivem
sempre unidas s

BARATEZA
Casa Leitão

U\m\m á nrlusim/a
l li.UL DA OABAJlAflR0C#OJeloplinnn a H7a .>..m«

10.1 Rua «Io Rosário io5, entro
Qtiltnndiie Avenida

CASA M\11117 - lei-pli \,m Noilí
Irit, llun do ll,.-pi..|..

(.'.mi • .'-i niii da Ciiiirliànl
AMANHÃ AO ALMOÇO I
Siilinlii de trios ;'i porlliAuexA,

Iciiiniil.i cm ciiiioa, liii)>n.i Rio
Grande com li.u.ilas, polvo
fresco com nno?.

AO JANTAR:
Sopa pui é á Ia conde, caça

au saliniii, liacalháo nas hra-
sas, perna de porco com farofa

Tudui ot dins oitrni rroVcnt, rtioxilhdo-i
e eflCMi

Adegnsoberba.
riiopn iiu llnnseiillcn.
Indiscutivelmonto as pri*

moiras casas no gênero.Manoel Fernandoit Barrooaü
CAFÉ' SANTA RITA

vH______l ^__K _» ^_R_C_r
^_P WVmmm7^mm&*^M^tVmmmT

Rua do Acie n. Kl. louphono 140-1 Noite
o rua Marchai Horiauo, 22, Toiephono
1,218 Norte.

Compra-se
fiuali|in>r qunnildado (té jnias velha<

v-.ini ou .sem tndras, do qualquer valor e
laulehisdo «Monto de So.-corro.; paga-eo
nem, ua rua (ionçitlvus Dias n. ilT.

Joãlheria Valentim
Tclqphono lllll Contrai

DINHEIRO
Emprcsla-sc snbrc jóias,roupas, fazendas, metaes,
pianos, moveis e tu.io

que represente valor

Rua Lujz de Camões n. 60
TELrPIlÔMÍTsTa NORTE

(Aberto ilns 7 livras da
manhã ós 7 dn imito)

.1. LIBERAL &C.

Loter ias da CaDiiãl Federal
CimpiBhli iê Lstirlti Naelinau

do Brasil

rxlrneerien pnlillevi, «.oli .1 fii" li
niicfui dn .'uwiiu. l.-.l.-r.il. In S I .' u
1101 ...1I1I1.i.'i... íi'. .'I Iiiiimi, 1. nm

VKriiii.le do Itiihiiluliy 11. 15

AMANHA
315- tv

2011600
Por 1S10I) om meio-'

Siibbadoj aS do corrente
A'j 5 libras da t-mk*

50:OO0$O00
Tor 4S00DÍ «n quinto**

Os pedidos do hllhetcs dn into-
rlor devem ser ncoiniinnliiidos do
mais QUO ivii pnrn o porto dn Cor*
niii c ilirlülilo., nos iii:ciilcs ¦'erne.i
Nazarotli & C, rua do Ouvidor
n. 91. caixa 11. 817. Tcloí. LlJS-
VEL (-. 11:1 cusn P. íiiiiinarair,, Ho-
sario, 71, esquina ilo beco das Ciiu-
eell.is, caixa do Corroló 11. 1.273

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Casa especial de bordados, plisses etc.
Itua dos Ourives n. 13 —Sobrado

Pont à jotir c picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato, accordeon c machos cm
pregas finas c borda soutache
cm pé.

íi »
PANEI.1.AS DE PEDRA

MINEIRAS
DELICIOSA COMIDA

Ohtem.se i'ozlnhandu>n nas ararnnilas
pancllas do pedra «.Mineira » deposito:
niiziii Villaça.—¦ 126 rua Priú Caifeca.—
Louças ferioj*ens, tintas o trens de eo-
zinlui por menus 20 •[. que nas outra-'
casas.

Malas
A Mala Cliincza, .'i rua do l.nvrnilio

11. 01, t: a casa quo mais bamlo vende,
visto o grande sortimento que tom; chama
a attcncáo dos Sèlihiiros viajantes.

- CAÜÜPESTRE -
Ourives 37, Te!. 3.é66 Norlí
Amanhã ao almoço :

Colossal cozido.
Rabada com agrião.
Sardinhas ent canoa.

Ao .jantar :
Leitão á brasileira.
Camarões torrados.
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variadissirnò.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas frescas nas

brasas.
Preços do costume

I^SãM
TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, júitiga ou recente.
Vende-se em todae as
pharmacias e drogarias

Conserve r.na* ronpas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar nsmnnélias
dos vestidos, tapetos. sedas, luvas,
etc. Yondo-sò om todas ns phar»
ma-ia*- ISüOüovidro.

BETEILLÍT& COMP.
Agonlelj

Caixa do Corro'.) 1007

Liquido- e comestivei- finos.
GR NDBAR EROTISSERIEPROORESSF

Largo S. Francisco de Paula, 44TELfPHONE 3814 NOR.TE
«José Miiitiei/. Domingues

0 mais cdnljrtavel Ealão. Cozinha l'ri-
morosa.

Menu
Amanhã a almoço:

Mayoimiiiso dn peixe.
Vatapá A li.iliiau*.
Cozido á niiiilri una.
Carneiro ao mit sauce,

Ao jaritari
Peru á brasi eirá.
Supremo Irániço á bahiana.
Grande peixaila á poreira.Ostras Frescas.
I.eiiumes paulistas o frios de Petropolis.
Mimosa ji-rráloira.

RestaoraatLeão de Ouro
Casa especial em pitéos íi portugüe/áe peixadas á bahiana.

tSsSÍ ___?^í*1*-^?*'*' '.*?*_\tÈSSHBBrBKs??''- :" ;.|"\*^mWmB&t%: ¦ ¦ 'Êk
^kFji!Ims£2í< iJm " '__a\.t«v* y_Hu5''--aPk " ___Hc*N.

.-._-,— ---- ammmímà _ mmmmmmf

Hotel Miramar e Babylonia
«Nec plus ultra !». — Sirn. Em
situação ideal, conforto, ares
puros do mar e da montanha,
tratamento, etc— Preços mo-
dicos.-— Rua Gustavo Sampaio
n. 64 (Leme). Tel. Sul 972.

11>jjc au jantar:
Capão com talharini.
Cozido fiimiíi.ur.
Perna do porco íi americana.

Amanhã ao almoço:
Aristú do carneiro.

Ao jantar:
Feijoada em canoas.
Frango á moda ne Braga,
Além do prato do din, o rnonu t:

sempre variado com os preços marcados
ao alcance do todos.

Vinhos deli'iosos de Alcobaija.
Aberto até l hora da noite
Avenida Rio Branco n. i83

(Junto ao inanon)

HOTEL AVENIDA
O maior c mais Importante do
Brasil. Ocupando a melhor Bi-

tuiifião da
Avenida Rio Branco

Servido pot elevadores electricoa.Freqüência unnual de 20.000 clien-
as. Diária completa, a partir domsooo.
End.-Telcg.~-AVENIDA

«10 O.fi JANIílHO

Curso (le preparatórios
Mensalidade  25-booo

Professoras do Pedro II: obteve nos exn-
me* do anno passado iii approvações.
Nfirilium dos s. us alumnos foi reprovado
Rn. Sete do Setembro n 101, 1 and f.

— CASA ELITE —
Agencia dc loterias

Commissões e descontos
Pagamentos dos prêmios no mesmo dia
RUA VISCONDE DE INHAÚMA. 36Rio de Janeiro

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dentis-

Ia pela Faculdade do Medi-ina do Itio
dc Janeiro, com loiígn piiilica. Traba-
Ihos garantidos. Oonsullas diariauieiito
C.insullorio, rua da Quitanda u. /IS.

Fazei como S. Thomós
Ide ver para crer

BARATEZA
Casa Lei?~o

Panificação Primor
109, RUA SETE DE SETEMBRO, IOO

TI-I.TCVTTOTT*-. '..' i.flll fl

Pâo Rico Petropolis
(REGISTRADO)

A'S QUARTAS E SABBADOS
Diariamente forrobodó, bolo* especiaos c dc rn;tn-
dioca pub.i, grniídò variedade cm bisíòutos—varia-
das qualidades cru pães doces — Pãò de Graliam,
pâo allemão, pâo centeio, rosquinhas de leite

c manteiga
Diariamente, da-i 5 t|2 cm diante, Pão Primor,

registrado, o melhor do mercado
ÁLVARO DIXON & O.

Enci-gil poderoso tônico
Novo nnti-rlicumntico
lini'i)jil depurutivo agradável
liei dos taxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda cm todas as boas pharmacias e drogaria:
M.Pacheco, Granado & C. c Araújo Freitas & C

•J.

A Medicina Vj^et?!
MOTORO

Poderoso depuratlvo do sangue exclusiva-
mente vegetal

1-Ua _a*iv«, —Méa, 52—'B.vta"Rvie-vos ^'wes, __\
^.wa aa Qviua*\*ia, 51 c t\xa "ftxxe-ftos ^'vtes VS_

CASA UM IO á i

41, Rua Sete de Setembro, 41
Tem sempre salames, mortadcllas. línguas defumadas e

todos os frios de Bãrbacenac Pctropolis, das melhores qua-
1 idades.

Uma porção-i.**-000. Saborosos ai moços, jantares c
ccias feitas pela cozinheira viennensc. Todas as'terças, quin-
Ias c sabbados, o celebre «Strudel de maçãs.), especialidade
viennense. Chopp da Brahma a 3oo reis.

Edmundo Urich, ex-socio da Casa Assemb'éa

CASA MORENO
1044. RUM OA BAHIA, 1044

(Bello Horizonte)
Profcriilfi poln Esmo; Sr. Dr/ Linncu Silv.i, lentn da Fn-
ruiilado dn Mcdiciim de Bmlo Hiirizonlo, ilisprin de bom mon-
tadu olfiçinn pura ¦oncortos du óculos r. pinco-iicz, e avia

tnnibí.-m qiíulquor rcciiitiiMATRIZ No tdü t)E «JANEIRO
142, rua do Ouvidor, 142

Tres gerações o
confirmam s

BARATEZA
Casa Leitão

(iilqui.ri.ilii ou hoiediíãrin em todas as
maniiniítaçõei. Itlioiunutismo, Reze-
ma-, "Jlecius, Tumores, Dores nuiscii-
lares n osseus, Dores dc cabeça nó-
cturnlis, oti. o todas doença-, resul-
lantes du impurezas do sangue,
curam-se inliuliveiineiite com _.

Unico que com um só frasco faz desapparecer qualquer manileslação. üma
colher após us relciçôes. lim tudus a< pliarmacias.

WÊ Uri
DIGESTIVO INFANTIL

(V BASE DE PAPAINA)
Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador das

funeçoes gastro-intestinaes das creanças •
Peçim prnspectos á
= PHARMACIA SILVA ARAÚJO _=

Rua Primeiro de Marco n. A 1

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : oa

rua Gonçalves Dias 37

Joalherii Valeitim
Teleplionc ti. f!M - Ccntral

ALTA NOVIDADE
Jí:m

LOTERIA
DB

S. PAULO
Oarantida jpeio ijovc-iio do

estado

Sexta-teira, 27 do corrente

taolooo
Por i$8oo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericas.

Cabarct Restauram: do

Folhinhas e Blocks
para -1 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

Kaloplasler
A verdadeira descoberta -mi*.

ricann parn <>s callos. R' prodi-ioso c ntn'iivillioso ctt? teme-
1 o, |..Io1- seus elffitos mns
apidoi certo* e t-lti ar. Unico
it: supbriint* .11 dous após n

applic içao. Dcsnocoa callos em
tres dia*., o cjuc ate hoje nçnhutn
(iimo faz. N..o se illudnm nem
botem o seu dinheiro fora com
outros, A líjijfio. A' vinda nas
ptiarmáciiu c drogarias, Ot»;
ves, «K, Andradas, 43, S:l<-
Pedro, .Sn.

A Sjplijlll vimcl.lil |».l fir.UK. ilí.
iiln-lio |.i.|o nm.'. fr.rliiíii

MANCCOI.
Sniicüo «Ir.vcl, **lorlli«nii((> i-
injciiuv.l du iVi-riialviiriinii, c.\r*.
lilll.-lllll.lll '.'lll Ml I..-MI ||U:i ||Of•
pitnci S l.oiiiu, luvinjiifi o antros

il>. I'n , .1 iiuüii.j» Aliei

~ 
FI ADO ' ~

Largo do Estacio dc
Sa n. 73

A IMmiAVERA
l'lor«< niilui..ci .- inliíi. jii,.j t„.¦ ^,

cruzo*, liouqueln, nn-nras <• curacOei
Kilo cuiniircm tem \i»i'íir h m

C.'1-.l.

Leitura Portugueza
Aprenite-se n ler nm "0 liròfí .¦;.¦

mi-iii linrii poln nrlo miirnvil'h...-a do
(•riiiuli pneln Ijrinn Joiio ilo Deus,

Vontii.lo <¦ nicinorín, <• luilim ni.reiiilcm
um 31) lições, liuinciis, senliiiras <: cw-
iiiiriu. K.vplicudores; Santos Urngae Vio-
lota lllll;.'.!.— s. josi*' r.?. —

f Finados f
Grande, variado e lindo sor-

timento cm coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
c ornamentos de túmulos. Ven»
d;is por atacado c varejo. Pre-
cos sem competidores.

A Fabrlri de Flores
Viuva Pinto Gomes

38, Riiíi lui/ ile Camões 35,
JlUEIMIíi.M' NORTE i.Mi7

Cliapéns de sol e bengalas 
''¦

(.1 mai> variaitn sorliincnlo ciiivjiilra-
sn nu CASA lurtllOSÁ, prata''lira-
(I011I03 n. 0, juiitu A 1'amisaria Pró-
grosso.

.N. 1'.. — Nesta casn cobrem-se
nlmníios '¦ lazein-so concertos com
nipidi-?. e pcrleicíio,

lis de wá\ wà
para carinlisacrir de águas

y-RLiípN, MòKXiXiXa; & comi*
Praia dn Cujú li. 08..-r Telep. Villa 1011.

Fiihrieá ile Vigns .'na^ .1.; cimento ar-
Tii.ido, vergas, liigeotus pnrn ríivisíesj
nuiis lovns e co.ijll.iiniòns ác. quo. ipiai-
rjüêr outro artigo similar.

Vigas-iiiadres massitás e postes para
cercas.

Mb Mb
Ficureis com o corpo (jue quiücni.*»,com o Irulainento unico e garantido .lu

Mino Clara?.. Extnieçâo d.' pcliós 0 em-
bellcüi.iricnlo do rosto.

Cari.i.-ii n. 38. — lias ' 1 ás ir,. Sii
tratado sciilinras.

CALÇADO

(III!
Travessa S. Fran-
cisco de Paula 3E

-—«o» —
E' a casa que sempre tem

novidades em botas e sapatos
para senhoras c meninas, ul-
limos modelos, o.s mais chies.

BENZ01N i
Para o embellozaincritò do rosto e

das mãos: reiresca
o pelle irritada pela navalha

Vidro 'ISoou. Pelo Correio >i
f.Sooo \

Perfumaria Orlando Rangel'
MMOM

Restaurant Recreio
Casa de pétisqueiras á por-

tugueza. Tem grande çaraman-
chão em ar livre; preços mui-
to baratos. Rua Luiz Gama
n. 43 (antiga Espiriip Santo),

Oleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana í
Mais brilho, mais. duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to

dos os armazéns.
Depositários geraes: Costa

Pereira, Maia &: Cia.
Rua do Rosário n. 65

CLUB MOZART
HOJE 1-:-SEMPRE

A oleganle lionln iiiiii-ro da rúaCliilo, 31
Todas as noites, ás 9 horas, surcesso

inogualavel dá « troupe » contratada ex-
pressamonte para aíc. caliarer, cm São
l'milo o Buenos Aires pela Agencia Thoa-
trai Ingleza.

A sympnthica cubaretière LACHA
OltETlii (Única uo gênero).

1.0S MINEBVÍNÍ;
Os irmãos FUBNTES, bailarinos hospa-

nlines
I.A K0XS, cantora c bailarina liespa-

nhoia.
AKl.inTK.Ucmbiaiuit-Pelitc llollandaise.

Brovcinonte—listréa da nova .i troupo »
de vaiieilades especialiíií-ntc conlraía.ia
em liuenes Aires pela Agencia Thealral
Indicia.

Variado corpo de baile sub a Uireccão
do pi-olessor CCO LVDllOlt

Orchestra de tziganos sob a direcção
do pruiessor orasiteiro ERNESTO NERV. I

Hoje, ostréa. i

PALfi CE Tíá_A'lRE
' 

CVCÍ.~0 TlTÜATRAI. BRASILEIRO
Grande conípanliia italiana do opc-

relas ETTOJtE VITALE
II0.IIÍ — Qúartii-loira, 20 - HOJE

Primeira representação da po-
pular opereta ern ires actos

DONA JUANITA
r.lusioa dn maestro F1UÍN7, SUPPE'
Brilhante ilosompenbo de UlíHTIM.

Gllil.lKTA CESTlj MAlllA GIOÁNA. e
ClPHAiNOI.

Toma iíarle toda a companhia. Ile-
5,'pnln da orchestra, maestro t. Mon-
eavero,

Bilhelòs á venda na Avenida Ilio
Branco n. UI8.Telenh.ine 573, Central,
Ca-a Lopes, Fernandes & C, das IU ás
0 da tarde. Preçi s do cosulmo.

Sexta-feira, 21 de ou/ubrn, jrranilc
iv ila do gala, homciiagcm a .SS.
lilix. os Srs. I>i--. (-'olippe Sdimiilt o
Allbnso Camargo com a novis-iina
opereta em lres a tos—LV LEGüIiiNOA
ÜBLI.E AttANCIE.

'¦IM WW—i—_—¦——|

-iílema-.bea.ro S. -Icsó
Empresa Paschpal 'Segréto

Companhia nacional; fundada em I de
inibo de 1UII—llirecção sceniea do
actor Eduardo Vieira—Maestro director
du orcluslra, José Nunes.

IIO.IE-2.*) ile; outubro;:. rl'n > 1916—HOJE
Tros sessões—AV 7, 8 3,'-l o 101/í

í", 5" e ti™ representações dá peça bur-
esca em Ires actos, do conhecido arti-t«

o cscripior Annibal Mattos e musica do in-
spirado mae<tro Archimodea oe Oliveira.

0 CARIMBAMBA
Brilhante desempenho .lc ALFREDO

SILVA; João de Deus, Carlos Toros,
l.ino llibeir.., J. Figueiredo, Frimkliíi de
Almeida, Beruardínu Machado, Vi.-eme
Celestino, Pedro Dias, Cecília Perto, Bca-
triz Mailin-, Jiidith Rodrigues, Luiza Lo-
pes e ileniai- arti-tas.

Os c-pe la.-ulos começam pela oxhibi-
çãii de soberbos lilms cinciiiatògrapUicos.

ATTIÍNÇÂO — Nn especUiclllo da I!'1 ses-
são, isto e, a das 10 1/2 horas da noit-,
os ini.il res que <e apresenlilrcin tarda-
dos terã. direito a ". I -j.ua tihutimento
nas localidades da platca.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

a Tournée a Cremilda d'Olivoir.i

HOJE: HOJE
GRANDE ÊXITO

A's 7 3/4—Duas sessões—A's 9 3/4
A ongraçadissima comedia em tros actosiTii de nua

Protagonista, CREMILDA D'0LIVEII*A

Mobiliário da Marcenaria Urasileira

Peça ab-olulamentc moral

Amanhã, ás 7 3/i e 9 bV-t — MENTIRA
DE MULHER.

Em ensaios, a notável i_«a—*U40NE,
tle llcnry Brieuj;.

»_«!«

Theatro Carlos Gomes
Empresa TEIXEIRA MARQUES

Gerencia de A. Gorjão

Companhia do sessões, do Edõn-
Theairo, de Lisboa

HOJE HOJE
á's 7 3/4 è 0 3/4 da noito-Duas sos-

SÕCS
O maior suecesso thealral desta

teniporáda — A fiiutii<.iu-rcvista em
deus actos e novo quadros, originai
dos oscriptores portiiguezes Arnaldo
l.eile eC.arvalli) Barbosa, musica dos
maestros Carlos Calderon e Manuel
Figueiredo

O AMOR
Picò-Picò 'compère),CARI.OS 

LEAL.
Caminheiro, Ultimo amor, HENRIQUE
ALVES.

Hoje e todas a< noite -O AMOR.

imUitO l(L['IJBI,(\
Empresa OLIVEIRA & C.

HOJE- A'7TJH -HOJE
Dosnedida de FATIMÀ MIRIS 

'

Pela ultima voz
Reducção do famoso -omposilor JON'l!

STi.M.KV Soberba ereação de FÁTIMA
Ml RIS.

Ms. «Si m> lí «ss, n-n JFV\.
Mimosa Osuma, celebre Gcisbii, For-

leck, oilicuil inglez, llionville, 2 oillciai
mgloz, O mnrquoz Inialy, govornadõr,Miss Molly, Wun-Ke. Jnliette, Moinou eiiil-íninceza, Ktitiuui. capitão <.U guarda,('oishas, Chiniis, mudas, etc, etc - Ta-
kamini.

O imii plus ultra—OS MYSTERIOS DOTRANSFOHMISMO, revel do- por decom-
çói-i traiispnrenlcs. Neste trabalho o pu-blico verá o sy.-lema que adoptn FÁTIMA
MIRIS pura obter a rapidez em mudaros seus voln.uios para as Iransiormacòes

I.AS r.OUlNDRINAS-Grandn symphonia
do immort.il mae-iro Uzandizagu, dirigida
nélu eminento \iulioi-t,. F.MII.IA IRAS-
S1NESI.

Graiiile theatro de variedades, crcacúesde FÁTIMA MIRIS.

ÇARVRET RESTAURANT DO

CLUB DOS POblTiCOS
RUA DO PASSF.I0 N. 78

IÍ0JI*-'-C.rnii(li. so «luvesso da in.-gua-
lavei «troupo » de artistas sob a dirêcção
do elegante rahnretier brnsileiro 'unico
no gênero), JULI0 MORAES

FERNANDA BRIAiND, cantora á voz.
1RMA MORA, a graciosa cantante Ítalo-

argentina.
I.A N1NETTE, som rival cantora fran-

coza.
LA HlERIA.a rainha dii baile hcspahliol.
l.INA DORIS, cantora 1'railceza.

Artistas conlra..'.do- expressamente pel*
Empresa A. PAlUSl & C.

Orchestra de Iziaanos, sob a direcçàfl
du popular PICIC.MA.1N.

Drcvenicnto—Novas cstráas chegadas d*
Buenos Aires e S. Paulo.

ARTE! li! rr-' \.i i \ . DRI.I.F.7.À! pio*»!*»

n y T l L A Q A J


