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0 Senado volou ha dois dias umn inodi-
fieaçiío imporliiiito dn lol eleitoral, Infeliz-
menlo ela o dc umn lucoimlitiicionolldtula
lãii manifesta que nfio podo subzlsllr,

A modificação coiislslo cm fnxcr oom quocada deputado soja eleito por um distrito
uiiliioininiil, ila nosso sislcmn umn viiitin-
join: í quo os eleitores conhecem o eleito.
A elelçiio sc passa mim pequeno circulo rea>
iiilo o Isso dlficulln as fraudes,

li' inlcrcssanlu notar quo em alguns pai-«•» •— nn França, pur exemplo — combnlem
terrivelmente esse. sislcmn, porque o nclmin
!imoM|iiiulindor dn leprczentiição uneloiial,
O dopiiliido, eleito pur aquele processo, nen-

ii por sor um oalxelro dos seus eleitores.
Para ngradiir-llies prcclza perder do vlst» o
«(."ji.iiio dos interesses nacionais.

Alem disso, hn, pur vezes, homens dc vn-
lor que não lím influencia preponderantei.m iieiiliuin distrito om especial o quo, no
uiulanlo, merecem sor olollos, Tudo is-.o* fnz
com que as figuras mnis eminentes dn po-lüita iraneo**,*. prefiram a reprezcntn.fio pro-
poroidiiiil, graças á qual csjicram acabar oom
os pequenos círculos, a que o Sr. llriand,
cm uma incláforn que so tornou clássica nn
França, chamou os pequenos charcos, "los
maios slnguantcs".

.Mas, ua França, o problema se formula*it oulro modo. Na França, uão so pousa na
fraude material dos atos eleitorais. A quo-.sino ó lá, portanto, n seguinte: "Deixado
inteiramente do lado a ideln de fraudo, qunlí- preferível: u reprczcnlnção unlnoininnl ou
j proporcionul '.'"

Entre nós, o Senado aprezcillou a questãoini lermos bem diferentes : "Reconhecida n
nossa inveterada tendência para a fraude,
ci-niii é mais fácil doheln-la: com os distritos
pliiriiiomiunis ou com os distritos uni no-
minais ?"

Nossos lermos, a resposta que o Senado
(Im é exala.

Mas ha a Constituição. Ela declara quesc fará a rcprczcnlnção das minoria'-,.
Pmlc-se dizer que nunca nihgücni ilciuleti

:i isso o que essa fnmoza reprczcnlnção ii
apenas, não um preceito, mas uma pilhériaconstitucional. Km todo cazo, a lei a mn-¦if.'i'.a. Ela não so faz por enuza dos nossos
costumes.

Si ainaiihã uma câmara composta cxolu-
ziviimontc dc deputados eleitos por distri-
tos uninominnis votasse qualquer lei, o Su-
premo Tribunal devia considera-la nula.
Nãu haveria nisso intervenção indébita do
um poder nos alos do outro. Assim, porexemplo, no rcjiiiien aluai, todos sabem queas minorias não so fazem roprezenlar; mas
o Supremo Tribunal devo supor «pio ó o con-
traria «pio ocorre. Fio não pode substituir
o seu critério ao dos deputados.

Quando, porém, n lei, a própria Lei, no
seu texto, declarasse de um morto insofi-s-
luaycl que só haveria a reprezentaçõo dns
maiorias, o Tribunal não exorbitaria dassuas funções, considerando nula uma lei vo-
tu!a por*nsscmbléa, que se constituía de um.mulo confcssadamenle inconstitucional.

IJ' bom não esquecer que na Inglaterra,
oi.de o poder judiciário não possui, ao no-
nos teoricamente, tão laias atribuições como
entro nós, processos tem havido bazeados no
rojimento interno das Câmaras. No simples
rejimento interno.

No cazo om questão, o problema so apre-
zenlnria dc um modo indiscutível, pois queli lei diria: a eleição do deputados sc fará
por círculos uninominnis, cm cada um dos
quais predominará a maioria. Só, e sempre,

em Ioda parle, a maioria. Essa Câmara
uão poderia praticar sinão alos nulos.

Atualmente, si o Supremo Tribunal qui-zosse anular uma lei do nosso Congresso,¦nl: o fundamento — aliaz bom real — dc
ouc nele não havia reprczcnlnção do mino-
ilas, cometeria um nbuzo, porque entraria
nn apreciação política do modo polo qunl se
cíi.luaram as eleições e os reconhecimentos
do pudores. Mas, na hipoteze do prevalecern decisão do Senado, o Supremo Tribunal,anulando as lois votadas pela nova Câmara,
prestar-lhe-ia uma homciiajem... Declara-ria do um modo implícito, mas claro, (pio
considerava que ela Jiavia cumprido a leirigornznmeiite. Na lei é quo estaria o mal,A niilidadc da nsscmblóa decorreria, om nl-lima analize, do quo ela era perfeitamenlelegal. Lega), dc uma legalidade inconsülu-nona!.

Si, alem dos deputados eleitos por círculoslininominnis, houvesse alguns, eleitos comns sobin.i dos votos om cada um desses dis-fritos, n objeção constitucional estaria lev.nh-toda'. Tal, porém, como foi tomada, a rezo-hição do Senado, que, em teoria, para o nos-n cozo especial; não seria de lo.lo má, éirremediável e iiicontestavclmeiilo incousü-lurionai.
Do mais, seria curlozo vôr o Senado crearlopuladosi federais eleitos por pequenos cir-ulos, deixando os intendentes municipaisdesta'_capital, eleitos ].or grupos dc oito ISeria uma incoerência verdadeiramente

disparatada, porque, aos roproze.ilantcs mu-nicipais é que cabe o exame das mais hu-milrlcs qücsloezinhas locais — o ao jiassoqiio oslo Distrito so dividiria pnrn os depu-
lados fedebais om 10 subdistritinhos peque-nininlios, ficaria pnra os reprezenlautos .mu-nicipais dividido apenas cm duas grandesou-ounscrições ! Eleitoralmente cada dejrii-lado federal por oslo Distrito valeria apo-nas um oitavo dc. intendente municipal!

Haveria nisso um dcsproppzilò cvidclc.
Medeiros c Albuquerque
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Um escândalo
NO INSTITUTO DE MUSICA

A demissão do director provocada porum despacho do ministro
-Vêüz

S, Ex. foi insólito; foi aggrcssivo — diz-nos o professor Ncpomuceno
A ali ilude assumida polo director do Iu-sliluto Nacional do Musica, professor Alberto

Nopnmuco.no, com o seu officio honlem di-
rigído no ministro dn Justiça, recusaudo-so
dar cumprimenta no despacho dc S. Gx.,respeito ao recurso dc um dos candidatos
á cadeira do solfojo daquclle Instituto, dos-

O maestro Xepomuceno
classificado e:n concurso, oreou uma situa-
ção bastante critica no terreno do disciplina,
fomentando, desfnrte, um escândalo maior
«íue o çommentado escândalo decorreula do
[•Iludido concurso.

No officio cm questão, do professor Nc-
p.cinuceno, pontos ha de absoluto contro-
vorsiu á theso quo serviu do julgamento ao
despacho do ministro, inversão essa que íór-
mn o novo escândalo, cuja epílogo resulta
com n entrega do cargo «Io director daquclle
Instituto como foz o professor Neponiuccrio,
«o Sr. Carlos Maximilinuo.

Interessante seria, pois, ouvirmos algumas
palavras do director demissionário!

Cedo procurámos S. S., quo nos disse, sem
rebuço*.

listou verdadeiramente siirprchendidooom n atliludo do Sr, ministro. S. Ex.
quer appareeer como praticando um acto doenergia, aliás já confirmando a mesma om
todo o tempo do concurso (pie vem agora
do provocar escândalo. Estranho, porque,como_ subordinado, tendo o dever de acatardecisões c recebei* ordens, sempre encontrei
por parlo dc S. Ex. um tratamento cava-lhoircsco o coinniuin entro pessoas educadas;
estranho porque me não consta absoluta-
mente cousa alguma que tenha vislumbre
do energia, oircumslanoia que dá motivo
para que se supponha haver deshoncslidnde
oii qualquer outra falha quo altinja, nãosó a minha reputação, como a de todo. os
professores do Instituto, noladamente aquol-
los que fizeram parlo da banca examinadora,
Ü despacho dc S. Ex. é mesmo insólito,aggre.sivo, o, sentindo os limites do quantoa disciplina mo impunha aeatal-o, fiz scicu¦¦le a S. Ex., pelo officio hojo publicado, dasrazoes por que me sentia inhibido dc cüíll-
prij-o, apresentando em seguida o meu po-ilido de demissão.

Mas, nossas mesmas razões lia pontoscontrovertidos, que perinittem vários juízosentro superior o subordinado.Sim. Tanto quanto podia, querendo nm-
pliai* o mou respeito ii • hierarchia, procureidemonstrar a S, Ex, as inconveniências dodespacho eni questão.De que modo, 'então, assim agiu?Abi sou forçado a falar. Fil-o velada-mento, mesmo por um dever dc cortezia.Assim ó que o Sr. ministro principia porter feito larga divulgação do seu despacho,
fornecendo copia á imprensa, sem adduzir ada minha informação no processo.,.Mantém a classificação, quo talvez aoja
dada pela parle recorrente, á Exma. Sra,il. Roberto Gonçalves dc Souza Brito, aht-unia laureada pelo Instituto, de amador do
splfejo pnrn o Sr. Octavio Bévilacqua, das-
sificado cm primeiro logar, quando este moço
é profissional conhecido, livre docente domesmo Instituto ba tros annos.

E' S. Ex. quem declara quo: "Dc facto,antes dc começarem as provas, já circulava
o boato dc que seria proposta ao governoa nomeação do mencionado candidato, peloque resolvi que os trabalhos se realisossom
cm sala da Escola Nacional de Bollas Artes,
que comportasse grande auditório fiscalisá-
dor, assistindo eu próprio á tudo."

Ora, os boatos que então corriam, e tive-
ram franca divulgação na imprensa, altiu-
ginm tão somente á candidata desclassifi-
cada no concurso, D. Maria Clara Menezes
Lopes.

Diz S. Ejfc que resolveu a realisação do
concurso lia Escola de "Bollas Artes, quan-do, ao contrario, em amistosa palestra, fiz
scienlc a S. Ex. da impossibilidade da roa-
lisação do mesmo concurso no Instituto o
até no Lyccu, onde pensara também, lem-
brando exactamenle a Escola do Bollas Ar-tos, sendo approv.da a minha idén. Logo, eu
eslava eom S. Ex., sob o ponto de vista
do ampla fiscalisação.

0 Sr. Bévilacqua dou sylinliàdás em latim— diz o Sr. ministro. Syllhbadas, não; syl-
labada, pois, elTcclivamonto o candidato
pronunciou mal uma plirttse latina, cousn
que o não desmerece, por isso que até na
nossa lingun os mestres commcltcm syllá-
bodas de toda a sorte. E o Sr. Bévilacqua
pódc, si o Sr. ministro quizer, sc sulimet-
tor a um exame daquella língua, como iá
o fez, examinado por Forluualo Duarte, quolhe deu plenamente gráo 9.

O Sr. ministro faz umn gravíssima aceusa-
ção á banca examinadora, quando diz:"Cada dia, depois da retirada minha e do
publico, declarava-se que as provas conti-
nunriam no dia immediato, cm hora diffo-
rente, dc sorle que chegavam os assistentes
depois dc examinado Bévilacqua. Tentòll-SO
afinal proseguir nos trabalhos nas salas aca-
nhadas do Instituto dc Musica, ao que mo
oppuz com energia, exigindo que a hol-a do
começo das provas' fosse previamente anmni-
ciada pelos jornaos."

Oh! Que coinmcntnrio posso adduzir a
isso ? I Jamais fiz declarações sobro o ini-
elo das provas que não fosse perante o pu-
blico o os interessados;- jamais foi o can-
didato Bévilacqua examinado ás occullas I
Isso ó gravíssimo, e altlngc á reputação d
todos os professores I

Sobre a prova do contraponto, âllegs ainda

S. lvx., Ucvllacqun foz dous esboços. Effc-
ctlvnmcnto foz, mas ao mesmo tempo quo
os (limais candidatos faziam um só, e, pas-sado para a lousn. eu fiz declaração nu mosn
do «pie só produziria cffcllo para classilica-
ção o primeiro esboço,

Condoiniia ainda S. Ex. a prova ile fuga
livre. Tanto esta quanto a de contraponto',
são provas facultativas, «pio não dizem do
fundamento substancial do concurso.

Quando so refere á provo de piano, S. Ey,
insislc cm classificar dc amador o Sr. Uo-
vllncqua, o, ciitretnnlo, o prova dc piano não
requer nolabllldadcs o conliccímcnlos pro-
fundos, lilla está adslrlcla ás condições cias-
sioas exigidas, e o candidato opprovado ex-
cciilou-a hrllliontqiiieiilc, Bnstarln para con-
seguil-o qualquer alumno do 4' anuo do
piano.

O candidato cm destaque é ainda, para
contrariar aquella asserção, exímio eoinpo-
suor; não que soja oslo o meu julgamento,
mas o do maestro padre Josoph Joi.nuvr,
orga.',islíi da Cathcdriil dc I.uçon o director
dn grandiosa obra «pio se edita aclunlmchló"Les ninitrcs contcinporains de rorguo",
na qual collabora o Sr. Bcvilacqun oom va-
rias producções musicaes (4o volume).

Emfipi, o Sr. ministro agiu com tal vio
Icncin e injustiça, desconsiderando as razões
que oxpondi ua minha informação, quo >H1-
tra atliludo ou não poderia tomai* quo a do
nie não considerar mais director do InsU-
luto Nacional do Musica. A decisão dc S. Ex.
foi insólita, foi nggressiva.

IMPORTANTES DECLARAÇÕES' DO
SK. MINISTRO DA JUSTIÇA

Era mister egualmenle pedir ao Sr. mi-
nistro do Interior, Dr. Carlos Maximiliano,
mais nlguns esclarecimentos sobre o inòi-
dente. S. Ex. teve a gentileza de attender-
nos, declarando o seguinte :

E' a primeira vez que veja um pedido
de demissão publicado antes de chegar ao
ministério. Aliás, da própria publicação so
deduz: Io, que a nullidade que dc promptome levou a nniiullnr o concurso foi a de-
corrente de sc não dar nota má a quem
errou em contraponto, perniittindo-sc, no
contrario, que o candidato transcrevesse no
quadro negro segundo esboço; estando ainda
este errado na sua primeira parte, serviu
de base para o candidato ter um voto pnra
primeiro logar c cinco para segundo) '2'.
deu-se o primeiro logar cm fuga a (piem
apenas tinha feito uma fuga livre; .'Io, a
hora do inicio do concurso era mudada a•cada dia, é só não foi do edifício por oppo-
sição minha.

Não será dada a demissão ao maestro
Nepomuceno ? — perguntámos a S. Ex.-—i Esle senhor não pediu demissão, pro-priamenlc. Declarou que não cumpriu a ur-
dom, o (pie eqüivale a deixar patente que,ou se declara valido o concurso, ou elle não
pôde ficar no Instituto. A primeira h.vpo-
Ihose o irrisória. O despacho apenas resii.
miii irregularidades. Ma outras! existe um
pequeno erro assignalado, a lápis, pola com-
missão na prova de ditado e no alto eslá
escriplo: "som erro'. Apezar disso, liávéii-
do a mesma nota — "sem erro" — em ou-
trás provas, Bcvilacqun teve quatro votos
para primeiro logar. Ainda mais: O relato-
rio final não foi feilo no praso da lei, queo exige, para evitar exactamehte appellos deamisade, acompanhados de lagrimas, tão
eommuns em casos como este. '

O governo recebeu podidos a favor de
candidatos, especialmente da bancada hahia-na ? — indagamos.

0 governo teve innumeros pedidos, masexclusivamente a favor de Bévilacqua. Umdeputado bahiano disse-me que fora solici-
tado )iara intervir pelo mesmo candidato,
porém, recusara, por saber que não admltlosolicitação do amigos quanto a julgamentosde concursos,

De facto, a minha rectidão em taes casostom sido comprovada em mais de doze vezes.Não serão as camarilhas irritadas que me fa-rão recuar.
O SR. BÉVILACQUA QUER A EX-I1IBIÇÃO DAS PROVAS

O Sr, Octavio Bévilacqua dirigiu ao Sr.ministro do Interior o seguinte requeri-menlo :"Exmo. Sr. ministro da Justiça e Negóciosdo Interior — Octavio Bévilacqua, a bom dcseus direitos e da moralidade dos concursosrequer a V. Ex. a exhibiçãò cm publico das
provas escriptas do concurso realisado noInstituto Nacional de Musica pnrn provi-monto da cadeira de Thcoria e Solfeio. Nes-tes termos, pede deferimento. — Octavio Be-vilacqua. Rio, 2G de outubro de 1910."

A NOTA SCIENTIFICA
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e opor qne üosabe.
tos devidos á syphilis

Acabamos do receber umn Interessante no-feia sobre trabalhos rcallsndos nos "Svphili-
cninios Colónlncs" italianos a respeito do"rim dos syphillllcos", Desses estudos rosai-Iam, evidentes, n interpretação de alguns f.i-
Cios o algumas conclusões. Entre essos fnciòBo mais importante é o mecanismo polo qualso dão os abortos cm mulheres s.vphiliticas, oa mais imnorlnnto das conclusões é quu sedeve considerar benigna e de fácil cura Ioda
i\ syphilis quo não provocar abortos,

Sabe-se, desde Ifloã, data da descoberta domicróbio da syphilis, que esle micróbio pro-

Wl0mléP&>wv'*n il' l'g "** r^TQ \_ _y
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Rim sgphilitico com as respectivas cupsu-
Ias supra-renaes (*)

fere para o seu "habilat" as cápsulas supra-
rcnncs, Dahi as numerosas lesões renaes nos
s.vphi 11 ticos, inclusive a calculose (o «íue mui-
la gente ainda ignora) e a sclerose das arte-
rias fo <iue muita gente ainda contesta).

Dadas as "nuanees" chromaticas quo ns nl-
tcriiçòes das cápsulas supra-renaes produzemna pelle, todo syphllitico deveria apresentar
uma marca OU vestígios espéciiics para o dia-
gnostico. Dir-se-ia que um hábil medico prn-tico, olhando bom, e sabendo "lor" sobre a
pelle do doente, deveria, som oulro exame,
diagnosticar a syphilis só pela physionoihla!Ora, sabemos como o quanto todos os sympto-
mas variam om intensidade e fôrma nas di-
Versas moléstias, e quantas moles lias podemdar o mesmo symptonia I

E si os collegas se quizerem fiar muito nes-
so principio serão levados um dia a diagnosli-
car syphilis alô no pobre Pão de Assucar, quode um lado apresenta algo de parecido com
usses signaos c, no entanto, estamos certos dc
que elles não tem duvida alguma sobre a sua
immuuidadol

Os trabalhos seientificos a esse respeito ti-
nham sido dc exilo não muito feliz. WirchÒw.Ciaffutelli, Horxheinier, Dominioi, Lorrano,
liaronsprung, liulioi*, Hibadeau, Iloohor, Buhl,
ríeiínig, Riinge, Dumas, Birch-Hischfcld, Pnter,
Berli, (Üerlie, Mosso, Caini e outros so tinham
ÕQCupndo da questão. No "Wirchow Archiv"
(volume 211, fi\sciculo -\ 101-1), Simmonds
trouxe á luz 18 casos com lesões dc cápsulas
supra-renaes.

Agora a questão apparece sob nova luz. A"pcrhyperneplirite" do prof. Simmonds ad-
quire nm aspecto mais geral. Os casos são liu-
morosos c verificados por muitos seientistas.

A faltã dc espaço nos obriga a resumirmos
tudo noslcs termos:

Não ha ser syphilitiío que não tenha mi-
crobios dessa moléstia na» cápsulas supra-
renaes, eniquanto que esses micróbios podemfaltar no rosto do corpo e até no sangue.

Si fosse possível, para o exame da syphilis,
em voz do sangue deveriam sor utilisadas as
cápsulas supra-renaes. Os casos de insolação
dar-sc-iam do preferencia em syphiliticos, O
aborto dar-so-ia por um mecanismo dc dupla
nrplirito ou, antes, do dupla "perhyperne-
phrite": do organismo embryonnrio e maior-
no. Sobre esle ultimo caso nós já publicamos'mii.1 ''nota" aqui mesmo, ha tempos. Q facto
era conhecido cremos que desde..1918; A nc-
phrite materna causava uma intoxicação do
organismo; Essa intoxicação era fraca paramatar a gestante; mas era bastante forte pnra
qne suecumbisse o produeto da concepção. Os
estudos de lioje vêm pôr cm evidencia que¦tão só a gestante syphiliticn tem nephrite cs-

jsòcifiea; o foto ou embryãò também a tom.
K não sc sabo qual das duas tem mais in-
fluenein sobre a sua morte; acredita-se quoseja a própria do foto.

A ausência do aborto é indicio, como já dis-
somos, de bonignidade da moléstia e de faoilidade de cura.

I v Dr. Nicoláo Ciando
¦ i i ***** .

O Congresso argentino vae
reunir-ze extraordinária-

menle
BUENOS AIRES, 20 (A. A.) — O governoresolveu convocar o Congresso Nacional pnrao dia 15 de novembro próximo, afim de, omsossoes extraordinárias, discutir c votar o or-comento para o exercício de 1917.

ij

ASSOMBRAÇÕES
Um jornal de Minas refere o caso de umamo<;at que enloqueceu em conseqüência deestúpida partida pregada por um irmão. Fi-zerajn-ii'a ir á horta, de. noile, buscar umobjecto qualquer, e o irmão, qúe a esperavaenvolto em um lençol, salta-lhe na frente,e a abraça. Tal foi o susto da victima que.perdeu o juizo.
Esta brincadeira é muito vulgar cm toda

parte, e nem sempre à innocente para os au-tores, qua ás vezes se tornam victimas da
própria trama.

Em S. João da Chapada, Minas, havia umsapateiro que blazonava não ler medo deassombramento. Uma vez combinaram pré-gar-lhe uma peca. Um dos cúmplices mel-leu-se numa ride e entrou no arraial, aohõmbro dc dons sujeitos c acompanhado poroutros, a cantarem. E' assim que sc trans-
portam os defuntos naquella região. O "ca-
danei" foi coltocado cm uma casa vasia noextremo do povoado, para ser enterrado nocííYí seguinte, _ o sapateiro intimado a pro-var sua coragem fazendo quarto ao mortodurante a noite.

Lá foi,
Para não perder a noite, levou a sua banca

a nm bule dc cafâ, afim de sc conservar
desperto.

A' meia noile eslava elle a bater sola,
quando o morto se. ergueu no esquife c disse'
com voz pausada e lugnbre 'Quando se está deante dc um cadáver
não se bate sola I...

O sapateiro teve um arrepio; mas domi-
noir-se logo e, vibrando uma martellada re-
soluta lia testa do defunto, respondeu:Quando te está morto fião r# fala.

Chegam a Lima os restos
rtiortaes do ex-presidente
peruano Sr. Billinghurst

LIMA, 26 (A. A.) — Chegam hojo, a esta
capital, os restos mortacs do ex-presidente
dn Republica, Sr. Guilherme Billinghurst,
fallceido em Iquiquc, no Chile, em 28 de
junho de 1915, repatriados por ordem do go-verno do Pcrú, que mandou considerar do
luto nacional o dia de hoje. Todos os esta-
bclecimentos e repartições publicas estão fe-
chíidos, tendo também o commercio cerrado
as suas portas. Por oceasião da chegada se-
rão prestadas ao corpo'do Dr. Billinghurst
ns honras militares devidas aos chefes doEstado, formando pnra esse fim toda a gúar-nição da cidade. O governo tomará parteem todas as homenagens que serão tributa-dns ao fallecido presidente da Republica.• -iii*1 ¦

Uma triste rememo-
ração

O 1' ANNIVEHSARIO DO
SINISTRO DA BARCA

«SÉTIMA»
Ha um anno, na data de hoje, oceorreu naüu.iilabara a tremenda catastropho da barca.Sétima", quo ainda está nn memória dc to-dos o da qunl jamais sc esquecerão quantosnella perderam sou filho amado, sen irmão

querido e seu parente estimado. Sabe-se comose deu tamanha tragédia, dando a "Sétima"
numas pedras e afundando-sò, breve, levandoem sçu bojo centenas de creanças do CollegioSnlesiano do Sanla Rosa em Niolherov o qualincorporado viera assistir, hcslq capital; ao iu-bileu sacerdólal dc S. Em. o Sr. cardeal Ar-eoverde, indo fazei* depois um passeio pelanossa bahin. E sabe-se também que dc tantasvictimas do afundamento daquella barca 23morreram afogadas, morrendo com cilas o pro-fessòr Octacilio Nunes.

O Collegio Snlesiano de Santa Rosa comme-morou o primeiro annivcrsario do tão trrigicoacontecimento, hasteando em funeral, desdehontem cedo,-o, pavilhão do Collegio, celebrou-do hojo todos os sacerdotes missas por inten-
ção das victimas, sondo n primeira ás (i horaseom cânticos, communhão geral u preces c nsolemno ás 11 horas, com "Libera-me" o dis-curso do R.vdo. couego José Antônio Gonçnl-vos, inaugurando, ás 13 horas, no pavilhão
central, o retrato do pi'oí. Octacilio Nunes oindo todo o Collegio, em bondes especiacs emromaria ao cemitério de Muruhy. '

As «min subterrâneas
"""¦', '""^^v^>.^>^^,-\».-v»n^xx>.

Al»
A INTRANSIGÊNCIA 00 SR. FER-

NANOES LIMA QUANTO AS
JUNTAS GOVERNATIVAS

15* pequenino aquclle listado de Alagoas,
mas tem dado que fazer á política da Ca-
muni, tão grandes são as ambições que nli
movem os porlidos! Os representantes dns
duas maiores bancadas, os Srs. Antônio Cai'-
los c Álvaro do Carvalho, cada qual a puxar
para uni lado, parecem querer esboçai cor-
rente á futura suecessão presidencial, (.'ou-
foronoiain, se espreitam, medem forças c at-
lllllllcs o, numa roda viva, ás voltas oom
os deputados alagoanos, tratam do accordo,
Quando so pousa quo. a situação está resol-
vida, que o accordo foi acccllo, um grupo sc
arrependo de mio haver pleiteado maiores
vantagens, o resolvo apresentar novas bases,
que são logo depois rejeitadas anlc novas
prelonçõos dos outros. E' esla, polo menos,
a impressão gorai, aliás rcflcctidn nossa con-
vjrsaçúo que cnlrctivcmos com o Sr. Ecr-
nWndcs Lima, o cuja publicação vem a talho:— Sim! Não padece duvida que se relaciona
com o problema de suecessão a altitude daCâmara nesse caso dc política de meu lis-
lado, si ó que as npparcncins nno mentem.
Nem de outro modo so pôde explicai* o faetodo so ngitm* a questão do accordo, 011 dllintervenção, num cnso onde não existe dtia-
lidado de governo, num Estado que está sen-do ha anno c meio governado rcgularmoii-
le o cujo concorrente no poder, si ó queexisto, não pisou ainda torras de Alagoas.

^ A demora do accordo — proseguiu o Sr.reinando:; l.imn — é mal de que são cxcli-sivamento culpados os adversários, os quaes,depois dc haverem concordado com as lia-ses do mesmo, quo parecia definitivo, oom-
b nnram novas exigências, lembrando a mo-ilifioiiçáo de renuncia dos netuaes conselhosmunicipaes, cujo mandato expira dentro dodous mezes. Esses senhores, depois de tan-tos annos de Republica, tiveram a pitto-rosca lembrança de- pleitear no accordo à
creaçõo do juntas governativas !

Si nós repollimos tal idia ó porque aachamos inconstitucional e destinada a feriia autonomia do município, viciando assim oorganisação dos novos conselhos municipaes.
O Sr. Fernandes Lima diz que ó malan-dro e percebe os planos :

Querem com isto manter a situaçãodando logar a uma série dc "habeas-eoí-
pus" 1 Creia que não ó outro o motivo queos leva a desprezar todas as garantiaseleltoraes, que daríamos até por 

' 
escriplomediante a condição de não se bolir nos go-vemos municipaes; creia que não õ outraa razão que os leva a rejeitar os cinco se-nndores e doze deputados quo lhes offorc-

ce.mo.sv_. Mas, o amigo pode estar certo de
que não transigiremos nesse ponto.Como lhe indagássemos dc suas relaçõescom o Sr. Baptista Accioly, uma vez que ícorrente estarem ambos em surda divorgon-cia, o Sr. Fernandes Lima leve esla' ex-
paiisão :

Boalos ! Boatos ! Eu c o Accioly so-inos como carne e osso; somos amigos dcvinte nnnos o lauto eu estou convencido de
que elle deixada o governo tão somente
para não sacrificar à minha velha amisa-de como elle eslá certo dc quo eu, rceipro-camente, pelo mesmo motivo, abandonaria n
política.

Tres nomeações e
conducção em to

uma re-
linas

BELLO HORIZONTE, 2G (A NOITE) — Fo-ram nomeados delegados de policia das co-marcas de Monte Santo e Uberabinha os DrsMiohelot Navarro e Helzlchio Azamor, o iuizmunicipal dc Rio Josó Pedro o Dr. Tliómó
Freitas. Foi reconduzido no cargo do juiz mu-nicipal dc Barbacena, Dr, Josó Coura Filho.

UMA GRANDIOSA OURA PATRIOÍICA

i.e o ne para p si
li a [íni[al«áo cos ser-

**\jm\ AfclWa»iÜE'\#*»*/«jOtfi^na^aW

O Dr. Duarte de Abreu

O QUE NOS DISSE O DR.
DUARTE DE ABREU

lia quem nffirmo, absolutamente cònvcncN
do, quo a verdadeira obra pnlrlollca, o prUmordio du mais efflcicnto campanha nacionii*
lista, está oMictninoiito uns Impulsos de dCf
fesn sanitária geral om todo o pai/, tão dis-
cutldos nesic Instante, Ila quem não cesse do
ratificar a opinião dcsiissombrndn do alguns
dos seientistas que vôm concorrendo á nossa"enqiiòlc", a respeito, expondo rudemente us

condições d;}
hygiene no

i n l o r i o r icampo ondo
vn mus bus.
car o cle«
ineiito dc de-
fesa na hora*> a p r e m a,
pnrn o prei.cnchlmenlQ
de fileiras.,
Aquellcs quolèiu revelado
tal estado dc
cousas mos*
Iram, oulro-
sim, o onml"
nho fácil pa.rn a obten?
ção do uiiiíi
nova condi»,

çao no saneamento geral, decalcando Iodos os
planos nn eentrnlisação dos serviços para sòconseguir pratico resultado dos Ir.ibalhos.

Em varias rodas médicas temos nuscultado
a opinião unanime nesse particular e ainda
geral á campanha «jtio so agita.

Numa dcllns, hoje, conseguimos provocai!declarações do Dr. Duarte de Abreu, clinicaem Juiz dc 1'óra, o ex-dcptitado peln Estadode Minas. Referiu-nos S. S. o seguinte:— Agora que, com o regresso dn commissão'do médicos que foi á Argentina, tanto sc lenifalado sobre a necessidade da ccntrnlisaçãq eunificação do serviço dc hygicno, convém lem*brar quo existe nn Câmara dos Deputados, ha'annos, um projecto sobro esse palpitante as»siimpto.
Esse projecto foi por mim apresentado c sçfbaseava no que se faz nos Estados Unidos, rcísolveildo assim a questão do modo completo'.Km discursos quo então proferi, para jlistí*ficar o defender o citado projecto, tive afran*

queza do declarar, si não me falha a inemorinY
que as idéas nellc contidas, a sua orientação
scicntifica, pertenciam inteiras ao Dr. Oswal-
do. Cruz. •

No citado projecto, dc liuipla visão, erean.do-so a noção niilònomd da Directoria dc Sau-do Publica a Iodos os Estados do Brasil, cn-contrrim-sc os recursos necessários para a pro-phylaxia da iholeslia de Chagas, do anliylos*loininse, di. paludismo o dc tanta:; doònçaá
que, quando não inalam, anniquilani physica omoralmente as populações ruraes do interior
do Brasil.

Ainda mais: apresentei á Câmara um outro
projecto do lei autorisando o governo da Re-
publica a conceder prêmios aos seientistas Os-
waldo Cruz e Carlos Chagas, a exemplo do quena Europa sc pratica com os seus filhos hene-méritos, o em discurso que proferi lembrei aconveniência de aqui sor crendo o Ministério,
de Saude Publica.

Nesse discurso referi que cxislo esse depar.lamento nn America do Norte, cujos resultadostom sido os melhores possíveis. ¦
Lembrei até o nome do Dr. Oswaldo Cruz

para n gestão da respectiva pasta o, assim, eni
pouco tempo, estariam saneados a capital daRepublica o o interior do Brasil.

Mas para esses úteis empreheiidimenlos fnl-ta sempre dinheiro, não faltando, porém,liara desperdícios de construcções dc VillaSProletárias e outros lautos sorvedouros... EJó por isso tpio ainda está na Câmara o proje*cto dc reforma da Saude Publica.

Os allemães contra=atacam
furiosamente em Verdun...

¦¦¦mas são repellidos por toda parte
A NOVA BATALHA DE VERDUN

-a»*»»
A situação

:*.¦§»=

PAKIS, 2(5 (A NOITE) — Os allemães con-¦tia-atacaram desosperadumente as novas po-sições francezas ao norto do Verdun, visando
principalmente a reconquista do forte de
üoiiaumont. Todos esses esforços foram in-
uteis. Os francezes mantiveram todas as suas'posições e, em certos pontos, contra-atacan-
do, fizeram mesmo pequenos progressos
conquistando novas trincheiras ao inimigo.

Um official ferido, quo acaba de chegar a
esta capital, diz quo os contra-ataques alie-
mães assumiram por toda a parte unia vio-
len.ia inaudita, Conta também que o coin-
mandante ailemão do forte de Douaumont,
um major, foi encontrado escondido, entre
caixões de munições, numa das dependências
subterrâneas da fortaleza. Os allemães ti-
nham provido os subterrâneos de relativo
conforto, naturalmente seguros de que nunca
mais os francezes reconquistariam essa po-sição;

O numero dc prisioneiros capturados pelosfrancezes no norte «le Verdun ultrapassa de'1.500. Ha, porém, ainda outros nas trinchei-
ras de communicação e quo não foram trás-
ladados para a retaguarda em conseqüência
do fogo dos allemães.
As informações officiaes

PAUIS, 2tí (Havas) — Communicado offi-
ciai de hontem á noite:"Ao norto dc Verdun, nas regiões do nau-
dreniont o Douaumont, dirigiram-nos os alie-
mães tres suçccssivõs contra-ataques sem rc-
saltado algum. A nossa frente nosso sector
foi conservada inteiramente intacta.

Continuamos á progredir a liste «lo bosque
de Fumin e ao norte do Chcnois.

O total dos prisioneiros validos que fize-
mos na acção de hontem eleva-se já a mais
do 1.500 homens.

Nos outros pontos da linha de frente a si-
tuação não se allerou."
O desastre do kronprinie

como um só homem e uma só vontade, afinido expulsar o inimigo desse caro pedaço dií
pátria".
A rendição dos defensores de
*" '" ¦——¦ in.i .i i**mm****mz

Douaumont
LONDRES, % (A. A.) — Dominado o fortede Douaumont pelos francezes, quatrocentosallemães, entro o.s quaes também officiaes.

quo defendiam a praça, renderam-se som dai'um tiro.

A SITUAÇÃO INTERNA DA ÁUSTRIA,
HUNGRIA

—— —¦ gp » » ¦ U** i ***

Divergências políticas
ROMA; 26 (A NOITE) - Informações d<5Berna dizem ijue as divergências políticasentre Vienna e Budapest augmonliun de diapara dia, Nem os acontecimentos militaresconseguem amortecer as discussões om quiestão envolvidos os jornaes das duas capí*taes do império,
Rcorudescçu cm Budapest, com grande r<>-

percussão om Vienna, tf campanha contra ftbarão dc Burian, presidento do conselho com-mum o ministro dos Negócios Estrangeiro.!do império. Acredita-se, por isso, muiío pro-vavel a próxima demissão do barão daBurian.
Adler não tem cúmplices

LONDRES, 20 (A. A.) — Novas noticias
sobre o avanço dos francezes cm Verdun che-
gani, a todo o momento do continente. Os jor-naes oecupam-se largamente do caso, dizendo
que soou para o exercito do krohprinz a u.1-
lima hora. "Neste nionienl.o os defensores de
Verdun, refeitos d.\ heróica defesa, que con-
li-a formidáveis forças allemãs, sempre rono-
vadas o dispondo de boa c abundante arti-
lliaria pesada, fizeram da gloriosa fortaleza,
vão atirar-se sobre as conquistas allemãs

LONDRES, 26 (A. A.) - Telegrammas <táAmsterdam, dando noticia dc Berlim, dizem"ter-se ali recebido informação official de!Vienna dc quo o juiz, encarregado de dirigi]?:os trabalhos do processo contra o assassinodo condo do Sturglcli, communieou á corte'que o jornalista Frederico Adler não temcúmplices.1 •**> ****** *****
A SSTUAÇAO NA GRECÍA

A previsão dos francezes
LONDRES. 2« ,A. A.^Tniegrninmas de Sa-tônica dizem que os francezes occiinmonte LycaUottus, que domina toda a cidade doAthenas.

O rei cedeu mais uma vez
LONDRES, 2(1 (A. A.) — CÕmnnmíciím (Io.

Roma tino o "Corriere delia Será" noticia quei> rei Constantino da Grécia declarou ás auto,
lidados militares aluadas acecitar a reducçád'
do exercito grego, o qual ficará apenas com
30.000 homens, inteiramente cm pó dc paz,. J,

• M U T l L A D A
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tcos e n_r/Matfes|A situação no Pará parece
F.Nsn Intlccornim poli t tangem de Mnllo Grojl-

üo não o snnienlo uma vcrgiiulin niielonnl, pcln
, íamcntavol Inlin de cultuni política e do pro»

firlo hciiNi» ('iiniiiiiim «ini» rovclnm os «eus re-
nponsavels; d Ininliam uma nffronln A Nnçiin,
jieios prejulxos poeunlnrlos que vno acarretar
nos colrus públicos, oin uma Kllunçn. de ml-
m-rla. do penúria exlrema, iuinitilo ho eliogn n

,temer pela h.vpotlioso de' nflo podcrmiiH sol-
,ver nn dia os compromissos com os novos
(credores externos I

i Km «pie ko resumo com orfcllo o liío rnlnuo
. «roso dc Mnllo (iros«n V Nu prclrnçüo dn As-

,'iiombli'u cslniliial cm processai' e deslllnir o
«residente «In Estudo, o Sr. líonoro) Caclano
Ile Alhinpierque. K por quo n Assembléa RC
resolveu n cliegnr a oisn medida exlromn, uni-
ca nos nnnnct da política brasllolrn V Porque
— (lixem os amigos da Assemblín — o Sr. i(c-
Jicrul Ciietuno de Albuquerque delxóll de çtlin-
jirlr uma ccrla e dotermliiiidn lei. Quo lei o
essa liii> linportanlo, cuja falia de execuçíi.i

,Inciiri.tnrn pum o presidente do Estado n no-
nn innxhnn '.' (is amigos o ilòfensoros da As-
bemblén não fazem multa questão em cxpli-
car; qual seja a lei, pônei» Imporia! o pri.tci-
juil pnrn elles e» que O general Caclano deixou
tlc executar uma lei c por Isso «leve sor do-
ginsto 011 lleslltllldo, 15 «piem iiconsclhou
A Assembléa assumir essa uttIlude enérgica .'
QilOin -fio os seus defensores aqui no llio V
Quem se balo tenazmente pnra que ella exer-
ira ns muis prcrognllvas coiisliluclonnos ? Quem
i ou «itieiii súci esses enérgicos, denodados e
llnfnlignveis cnnneões da moralitlndo polillen
«ile Mnllo Grosso, das leis de Mnllo Grosso u
Mas gnrhntlas constllucibníies da Assembléa
.natlo-grossciise ? O Sr. senador Azeredo, aco-
Jylailo pelos deputados Toledo, Mavignier _(•

tCosta Marques! Não parece pilhéria ? Nno
parece pilhéria o Sr. Azeredo o esses «lcpii-
itodos arvorados em defensores dn moral ad-
üiilnlstrnllvn ou política dc «piniquei' parle que
iseja 1 l'ols então o Sr. senador Azeredo, de-
pois de ler apoiado calorosamente p governo
•inarcchnlicio,, epie comniclleii todos os ntlen-
todos, epie cnnnllsou os dliihclros publico*

jjiarn ns ulglbuirns dc seus amigos, quc gastou
'sem nulorisnção legislativa cerca de um nu-
Ihâo elo contos de réis, «pie rasgou todas ns
'leis, que espcslnlinii s.vstematicn c nf-
fronlos-ninenlc n Constituição, que desgraçou

io Brasil por muitos 011110:1, fazendo apenas a
felicidade de meia dúzia de parentes c nmi-
't»ns, npparece A ultima hora como zeloso tle-
fícnsòr dns leis dc Mallo Grosso ?

R esses elcputndos epie ngora gritam conlra
os desmandos do general Caetano, por quc
lino protelaram contra os escândalos, os nl-
tentados c o eslado de sitio permanente de» go-
yerno ninrcclinllcia 1 JA sc viu nlgumii voz
coiilradicção mais flagranle; in.incerldndc
mais clamorosa ?

Pois é pnra apoiar essa contriidicçnn e çssa
.hslncoridode c|tic dos cofres públicos^ dos
nossos depauperados cofres públicos, vão ser
retiradas centenas dc contos para custear unia
ínppnrntosa expedição militar, com uma caixa
de pagamento, composta ele fiiiiecinnnrios dn

.^Contabilidade da Guerra, vencendo todos pin-
gues ajudas de custo!

Si o Sr. presidenle «In Republica gosta lati-
to do Sr. Azeredo que esln disposto aos innio-
ifcs sacrifícios para salvar o seu prestigio cm
fMatto Grosso, não seria preferível quc S. Ex;
•encontrasse outros recursos pnra ir 110 encon-
'tro dos interesses dc seu nlnigo quc. esse dc
gastar centenas dc contos com uma expedição

jinilitar ? Si S. Ex. fosse franco com o gene-
j-al Caetano, não seria acreditável que o presi-
«lente de Multo Grosso desistisse ela altitude-

:<lc resistência cm que sc tem mantido ?
1 Si c assim epie S. F.x. pretende regenerar a
politica nacional, estamos aviados com essa

!rcj£_fjçrnção...
_ • __ «

¦ Entre as varias cartas que recebemos a
propósito ele uni "eco" lin dias publicado, rc-
cebemos a seguinte do Sr. senador Pereira
Lobo, qiie publicamos porque nella se rcsii-
me tudo quanto vem dito nas outras :

"Sr. rednclor. •— Sauelaçe"ics berii nffectiio-
pas. Embora respeite muito e reconheça nin-
ila mais 9 cultivo inlelleclual, a illuslraçno c

fi 
saber dos competentes rcdaclòrcs desse bri-

hante c apreciado vespertino, estou no dever,
nliás muito rudimentar, coom sergipano que
rou c representante elo seu povo, «le contestar
ii ligeira noticia constante elos seus "ecos"
cie bòntcin, relativamente ao meu extremeci-
ido Sergipe.

Não quero acreditar que haja 110 compe-
tente corpo de redacção d:\ A NOITE quem
'ignore que Sergipe já possuo uma estrada ele'ferro ligando Aracaju' íi Bíillia c no extremo
Jnnrte do Estado — Própria. E* a empresa'Chcmins ele Fer Fcderaux com n estrada de-
'jiomiuada — Timbó a Própria — com ramal'para ri Capclla, importante cidade central no
Eslado.

Ainda, Sr. 'rednclor, 
para maior admiração

,c!os que pinico querem conhecer Sergipe, pos-
jso affirmar, para que não mais commcttam
!a injustiça de julgal-o desprovido de tudo,
Itjue Aracaju' esta illuminaila n luz elcclrica,
! abastecida dc água, provida de esgotos e
tanibc-m já possuo bondes.

Tem suas praças ajardinadas o calçadas ai-
ÍBlllhas das suas ruas principaes; c para que¦ rão dizer aqui que melhoramentos outros

existem epie ele todo não desgostarão a vista'dos "touristes" seu visitantes?
Com estas linhas, Sr. redactor, cuja publi-

cação muito me penhorará, só tenho por fito
evidenciar aqui o bom emprego elo dinheiro
com a publicação dn mensagem do seu illus-
tre presidente e com esse serviço procura-

. mos evitar o curso ela ignorância das cousas'«laquella boa ícrrinha, informando nos quc
se interessam em instruir o povo e guiar a
opinião, dizendo ele verdade luelo quc in-
itcrcssar possa no avãiitnjamento do nosso
progresso c bem estar, dever máximo do jor-'iialisnío patrício.

Cíéià-jnc, Sr, redactor, cada vez mais cheio'jjrle admiração c sympatliiá por esse brilhante
órgão de publicidade c seu ali", amg. — Sc-

1 lindai' Pereira Lobo. "

ELIXIR DB NOGUEIRA'do sangue.
¦—¦¦¦¦¦¦  * i«-__S<&_gfc--

Para impureza

Meias americanas ^Zi^^Z sSí
c tilfjoililo, oiVos iiov;i:i o tecas, gronilo clili-aliillilaelò.—Cãbii Cai'-
rnvnl ile Vciike. Ouvidor, 13G.

fr-_n-Cq^rt3Cfcw -¦¦ 1 11

Os gados da província de
Buenos Aires

-'BUENOS AIRES, 26 (A. A.) — O Sr, Lix¦Klcll, t-x-consul da Republica Argentina no
Piio dc Janeiro, que já se acha compleU-
mente restabelecido da doença que o obrigou•A uin demorado repouso, reassumirá por cs-
Ses dias a presidência da commissão cucar-
regada dc receríseámenlo permanente' dos
gados dn província de Buenos Aires.

-_}Q)|i l'

â M €ap!!ale,
; O meliior sortimento tle artigos finos
para homens.

Riu a do 0___yã_3ís_», íSí
' ¦ -<i<»a°—o

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculistap, Largo da Carioca 8, sobrado,

aggravar-se
•

A rcclclçAo do Sr. Enéas
6 os Alarmas da popu-

laçAo
O governo federal, «lendo que o (longresso

parnoiiso «llscullii a reforma cunstlliicloiial do
.ieu Eslado v «pil* incluir uma «IlHposIviio nu-
üiiiculaiiili» o iiiniiilulo do giivcriiiiibtr, iiiunl-
ic-.imi tv rulirulmente eoulru <|iial«|iier ostra-
liigomas de «pio redundasse a pcrpeltildado 110
poder, O Sr, Enéas Martins, «pie nsallU cpicrl.i
Ficar lior muls dous 1111110.1 sculiulo n eurtil go«'ornnntuntal do Estado, ncnboti se conformaii-
'li- com a doutrina nreslde-iicl.il o n rcfornia
OOnstlluelonn) do ParA se fe/. sem o dispositivo
transilorlo (pie lhe «lava mais dous uiiiios de
governo. 1'ieou, enlretanlo, o dispositivo per-
mnueula liitrinluxldn 11a Constituição do fará
polo Sr, Augusto Moiileucgro e uo «piai sc
piTiuittln n reeleição puni e simples,

. O .Sr, Eni'-ns cedeu 110 caso du prorogiiçâo de
luiiiiiinlo, ma 1 foi lentamente .-e orgnnisaud.
liara so assegurar na reeleição.

(llicgaudo ngora ao termo do seu mandato,
começou a trabalhar junto do Sr. Wencesíáo
Ura/, pura «pie esle nlirlsso mão das suas dou-
Irmãs, tio «inc este se mostrou lircdiictlvcl.

Como entretanto a despeito disso, continuas-
sc o trabalho em favor «Ia reeleição, dirlgiit-se
o Sr. WenceslAo pessoalmente 110 Sr. Enéns,
congratulamln-.se com 11 noticia, que alguém lhe
dem, dc «inc o Sr. Euéns desistira da sim rc-
eleição, coiiforuiniiilo-se com us boas praxes
republicanas,

O Sr. ICni-as ficou quieto, Tangido, solicita-
do, interrogado, acabou respondendo no Sr.
WenceslAo, satisfeito por ver quc este lhe fi-
zero justiça, visto quc nenhuma aspiração pn.
111 lea o tomava neste momento, e se qualquer
aspiração lhe fosse permlttldu seria a dc vollnr
pnra o seu mitigo posto no sub-sccrclnriado dns
Relações Exteriores...

Ahi, quem ficou quieto foi o Sr. Wcii-
ceslão...

U Sr. Enéas continuou n preparar a rccle-i-
çno. Adiou n convenção do seu partido pnra .as
proximidades do limite dn dcsiiicoinpatibiliüw-
ção c mnntem-sc firme no propósito de rcelc-
Ccr-se.' 

.0 Sr. Wencesíáo continua declamando con-
tra ns reeleições. O Sr. I.nuro Sodré, egual-
mente contra cilas, foi para o Puni, ver cm que
paravam ns modas. O Sr. Eiiéas o "tapeou"
até k ultima hora c ngora já blnsona tranqúll-
lamente n sua reeleição, como aspiração legi-
tiniu do povo paraense.

Tudo isso seria profundamente ridículo si não
houvesse o aspecto perigoso : a conflagração
dc mais um Estado brasileiro.

E' o quc se pode esperar do estado «le espi-
rito a «pie chegou n verdadeira população «lo
1'nrá, agitada deante dn possibilidade dc nina
continuação «le um governo nntinnlliieo c irei-
tnda com a longa série «le manobras occultns
com que foram alé agora ludibriados o presi-
denlc «Ia Hcpiiblica, o Sr. Lauro Sodré e todos
«mantos se deixaram embalar pelo Sr. Enéas.
A situação pode ser considerada como grave e.
com ò apoio dc um official da guarnição de
üclém, mantido até Oi esfris lioras numa com-
missão dc quc se está utilisnudo pnra fins
políticos. A esse respeito tivemos cõulicciiiicn-
to do seguinte tclegramnia, recebido hoje nes-
In capital :

DELE'M, 2G — A situação eslá se tornando
grave coin .1 insistência do governador Enéas
Martins em reeleger-se. Tém chegado «Jo inte-
rior diariamente indivíduos coniralndos para
rea li sarem unia grande manifestação, cujos in-
tuitos são dc assaltar as residências «los prin-
cipnes chefes lutiristns.

A' testa desse movimento está francamente
o major Alberto Teixeira. A população, por seu
turno, está ngitadissima, sendo dc temer gra-
ves conflictos. Acredita-se quc será nítida pro-
lelada a 'convenção do partido do. Sr. Enéas,
propalando-se que esta recebeu tclcgrnmmas'
tlnlii acenando com esperanças de quc o go-
verno federal modifique sun attitudc. O Sr.
Lauro Sodré tein tido repetidas conferências
com chefes políticos aqui. Sabe-se ter a mnio-
ria da bancada paraense telcgrapbado ao Sr.
Enéas Martins aconselhando Paes dc Carvalho
ou Eloy Simões como solução para o caso, sen-
do ambos repellidos pelo Sr. Enéas, o pri-
nieiro por inelegibilid.tdc c o segundo poi in-
conveniente k politica. Esperam-se graves acon-
tccinientos por oceasião da passeata orgnnisa-
da pelo major Teixeira."

. **•—• »

«4 OONPLAQRA^AO OA BUHOPA
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manobras do Exercito
ARUMANIA NA GUERRA'

«nn» 1
Na Dobrudja
-—_-__________. i.

I.ONIIUKS, 30 (A NílITE) - natllográplmm
de llurarest, eom «lata d» hontem _• noltei"A «liuiição nn Dobrudja melhorou dur«n<
te o dia «le hontem, duvido 4 rhtnrmlii de »•
forcai russos. Os tciilo-liiil.aio» detiveram-
«• «o lonito da estrada de ferro de Constnmt*
a Cernnvoda, que oecuparam hontem de tar*
de, t» onde estão conslruindo entrincheira-
iiiontiis,

A artilharia (eulo-bulgara está bombar-
«lrnndo, sem nenhuiiN flim mllltiirci, ns nl.
delns indefesas c cidades da mamem «squor-
da do Danúbio, destruindo • Incendiai!-
do-os."

Na Transylvania
LONDIIES, Sil (A NOITE) - Iiiformnçfics

«lo Uucarest dizem que nn frente neste as
forças rumaicas nviinçnram e capturaram Ires
officiacs e 108 soldados auslro-allomães. Nn
valle do (lilnz tnmbem foram capturados l.v.)
allemães, liicluiiulo selo offlcthos o tomados
dous canliOos, um morteiro u cinco mcira-
llimloras,

Também na Transylvania, segundo sc In-
forma de lineares!, n sllunção melhora, ,
Os teuto-bulgaros cm Corna-.

voda f
DASILEA, 2B (Havas) (Via Nova Pork) -

Tclcgrapiiam de Itorllm rommunicando a lo-
moda «le Ccrnavoda pelos teuto-bulgaros,
Outras noticias *.

Foram hoie iniciadas asTOspreços dostelcphoncsl0 cornmcrcio a varejo seme-scprejudicado com os "brindes"
das fabricas de fumos

¦
Uma PòproBoniaçSo antonsuIlioMunii.i,,',,0'

Os sócios do Associação 1'inli-ci,,,. ,., ,.inerolo « Varejo raüiilnun-i. hoje. ,, •""'•
sido (melai, nn flSBOlllblon «ernl «¦ nmi, . Hnt
por iiumilmlilaile n t.cKiilutc n„,,-,•„ '',', 'í"!
Imjo ontreguo ao Conselho Munleliml '• ' ° 'ul

LONDRES, 2S (A. A.) - Um radloitrani-
ma dc líucnrcst ü\r. quc n lula se está Inlcil-
slficniido a leste o, sul de llasova, empreitun-
do os teuto-bulfínros firandes esforços pura
tomar esta cidade, que está sendo bombar-
deas pela artilharia pesada.

Os rumaicos, porém, respondem com ener-
«in, Iinvalido violento «lucilo dc artilharia.

LONDUKS, 20 (A. A.) — Os rumaicos, qucsc tinham retirado pnra Cnramurut, comba-
tem nesse ponto com ciicariiiçainento, «leten-
do dc nliíuui modo ns avanços dos teuto-bul-
B.irs que dispõem dc tropas tres vezes supe-
riores nos atacados.

LONDIIES, 21! (A. A.) — Esta confirmado
quc os niistrò-allchiíi-s soffrer.ini cin OH117.
uma grande derrota infllífldn pelos rumaicos,
que obrigaram os inimigos a repassar a
fronteira.

Foram feitos muitos prisioneiros,

A PIRATARIA ALLEMÃ
•¦¦¦_¦

A destruição da marinha no-
ruegtieza
LONDIIES, 2G (Havas) f-í Os allemães mct.

ternm a pique os vapores nonicijiiczes "1)11.15"
"Annafíiirinc" c "Gnnbaldi ' o iiicendiniani n'
barca "Randi", da mesma nacionalidade.
Outro vapor norueguez apri-

sionado .
LONDItES, 2fi (Havas) ¦— tclcgramma aqui

recebido informa que um navio dc guerra aí-
Itinão aprisionou uni vnpor-postal norueguez
entre Bergen c New Castle.

¦_» -ae> 1— 1

EM TORNO DA GUERRA
A «transformação» da Universi-

¦•^ff_igr«»T.'.-g-H-*-^r-»g

EmulsãodeScott
TÔNICO

*& INSUPERÁVEL

A desorganisação e os es-
banjamentos na chanceüaria

argentina
BUENOS AIRES, 2(1 (A. A.) — O Dr. José

Luiz Muraturc, ex-ministro das Relações Ex-
teriores, enviou uma carta ao actual ministro
daquella pasta, Dr. Carlos Bectt, pedindo-
lhe que esclarecesse as declarações epie fizera
a um repórter do jornal "La Vanguardia",
sobre a desorganisação c esbanjamentos vc"
rificados na chanccllaria. O Dr. Becu re-
spondeu a essa carta dizendo epie não rati-
fica nem rectifica as suas declarações, pois
na referida reportagem não foi mencionado
o nome do Dr. José Luiz Muraturc

,-., , -.,-.-.,¦.— ,- | --CfiQfcf- *****

"POUR LA NOBLESSE"
Nova c finíssima marca do cigarros ncondicionados cm cIr-
pinlcs c dislinetas cikinlins do 20 cipin-os maiiipulndos com
fumos 01'ic'iilacs escolhidos o comliinailos culro lis mcllicrcs

qualidades
PREÇO )§000 A' vcridii poi' Imln a parlo.

CIA. SOUZA CRUZ

dade dc Gand
' mm i _.»-_____—

PARIS, 26 (A NOITE) — Telegrapham dc
Amsterdám:"A* custa das mnia horríveis ameaças con-
tra os professor?» e aluirmos, von liissinir, o
odioso governador allcmão da Bélgica, con-
seguiu inaugurar na segunda-feira n Univer-
sidade Flamenga de Gand, qne por sua ordem
foi "transformada", isto é, germanisadn, poiso ensino da lingua franceza foi excluído.
O reitor da nova Universidade foi obriga-
do a enaltecer, num discurso previamente
censurado por von Bissing, a "transforma-
ção" da antiga Universidade cm Universidade
Flamenga."

Terminou a subscripção do
empréstimo inglez
NOVA YORK, 26 

"(Havas)" 
— Está conclui-'

da a subscripção do novo empréstimo Inglez
dc tresentos milhões de dollnrs, do juro de5 1|2 °j°.

Como os prisioneiros allemães
são tratados
LONDRES, 20 (Havas)' — Na sessão de iion-

tem da Câmara dos Conimtins declarou o Sr,
Nield ter chegado ao seu conhecimento que o
governo tinha fornecido tnpctes de fibra de
coco ao "Alexandra Palace?', para qne os pai-sos das scntinclas não perturbassem á noite o
repouso dos inimigos internados no edifício.

O Sr. Nield perguntou ao governo si era
verdadeira essa noticia c bem assim si tal for-
necimento tinha sido feito por conta do Esta-
do. O Sr.* Forstcr, sub-secretario financeiro
da Guerra, explicou então quc no "Alexandra
Palace" havia pavimcnlqs dc madeira por ei-ma dos logares destinados no alojamento dos
prisioneiros, c como a resonancia dos passosdas scntinclas era augmentada por estes pavi-mentos e_ ainda pela natureza da construcção
dc edifício, resolvera o governo o anno pas-sado mandar collocnr os referidos tapetes..-

-_a>——atjQtf n|B—- «

-» -_K>__»
SHW©2

?
Os Drs, Queiroz Carreira «? Luiz Bahia fo-

ram hoje entregar ao Sr. prefeito um relatório
sobre irregularidades que, dizem, se passam no
matadouro de Santa Cruz, principalmente no
serviço do matança para a exportação. Nc3se
relntorio se fazem varias aceusações no actual
director, terminando os Drs. Carreira e Bahia
por pedirem (?) a supprcssão dos logares de
director c chefe de serviço da matança da
tarde.

notu—

Foi designado o dia para a
entrega da bandeira ao

Tiro n. 7
fr O Sr. presidente da Republica communi-
Aou no ministro da Guerra haver escolhido>to próximo domingo para ir assistir, no cam-
)m de S. Christovão, k solemnidndc pátrio-. flhca dn entrega do pavilhão nacional, entrega
me cadernetas c juramento ela bandeira pc-aos reservistas do Tiro n. 7.
j.0 chefe da _ Nação comparecerá ncompn-.^tindo do miiiislro da Guerra c coronel Tas-,Po Fragoso, .ás 8 horas.

CASA VIUVA IIENItY —
(Fundada lia 50 annos)

[as finas de todas as qualidades só seencontram á rua da Assembléa lai.PRÓXIMO AO LAItGO 1XV CARÍOCA
«MM»
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h »r i t-, .... __,
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Tiro Naval Brasileiro
Communlcam-nos: "'"'"
"Ficou resolvido pelas autoridades superio-

res da Armado, que o Tiro Naval Brasileiro
formara ao lado das forças da Marinha quevão desembarcar a 15 de novembro próximo,continuando, por isso, com crescente enthu-
siasmo, os exercícios no Arsenal dc Mnriuha.

O Eslado-Maior da Armada entregará a 19
de novembro aos voluntários do Tiro Naval
Brasileiro os cartões de "reservistas", cartões
esses que serão posterlorimcnte substituídos
pelas "cadernetas", que isentarão do serviço
militar obrigatório, si forem npprovados nos
exames de habilitação n que serão sujeitos,"

-I _MB_ |
Farinha Flor...^..,.,.)
Mentelga pura nata [Biscoitos te»! Sanlos
Ovos frescos )

NA FRENTE OCCIDENTAL!
A situação *'

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA. __
sangiMj ¦- - •-. - - • ^íara o

LONDRES, 2G (A NOITE) — O máo tempo,
quc continuou hontem, prejudicou um poucoas operações no Somme. Continuou, entretan-
to, durante todo o dia, violentíssima a luta de
artilharia.

Na frente brltannica os allemães contra-ata.
caram com grande violência as novas posiçõesinglezas entre o redueto de Schwabcn e a nl.
deia de Le Sars, sendo por toda a parte repcl-
lidos com enormes perdas. .

Na frente franceza, entre Lcsboeufs c o ."rio,
pequenos contra-ataques doa allemães também
repellidos.

Ao sul do Somme, vivos duellos de artilha-
ria.

A actividade aérea foi muito grande. ;*
O bombardeio de Hangon-

dange
LONDRES, 20 (Havas)' F= Anntincia-se . Óf-

ficiajmcnte «pie uma esquadrilha de aeropla-
nos inglezcs, composta de onze apparclhos dc
bombardeio e cinco de protecção, lançou so-
lire as grandes usinas de Hangondange mil è
tresentos kilogrammas de projectis, causando
diversos incêndios.

Os observadores inglczes notaram os cxcel-
lentes resultados e os grandes prejuízos cau-
sados na noite precedente -pelos aviadores
francezes.

¦ • > ¦

O ministro da (iuorra visita os
acnmpamontos

Inlclarnm-Ko Imjo nu manobras hnmiAcs do
Rxerelto, com doitloonmonto dos dlvonòi cor-
po» <Ioü i.ciih respeotivoi «itiarlel» paro o»
(irampainento lio» eninpns ilu mauoltriiH.

O .'!' retilmeiitn «le infantaria, conipONtn
«Io» 7n, 8» o 0» lniliilliõi'1, liem como o no' o
Ml" de oflóndoréB, aognlu em Iren» cingclnot
dn Central, cinli.ircniidn As r»,l.r» da ni#hfl e
(lescmbarcniido na csiucfui du Deodoio, „.•
tiiiindo dahl para o Campo «los Affoimoit, n
pé. An cinli.iri|iic do !l" rei|liiionto, onde ei-
lão iiicorpnrailos ns volunlurlos cnilocas,
compareceu «rande numero do famílias.

O general Tito Mscoliar, comninmiuiite dn
0' lirliculii, seguiu em carro especial dn Cen-
Irai atd Deodoro, ondo -Jli estava, o giiier.il
Caclano de Faria, acompanhado dos .eus nju-
«laiilcs de ordens.

Os generaes Faria o Tllo Bseobar segui-
nmi dahl a cavallo para o Campo dos Aí-
fon.0.,

NO CAMPO DOS AFFONSOS
Jí.slc foi o local escolhido para ns evolu-<;ôes «lu fi' brigada de infantaria, cujo com-

innndanlo cm chefe í o general Tlto Escnbnr.
A'«|iielle ponto chegaram uns após outros o
f»Su e 50* de caçadores c os 7», 8» o 9° bn-
liilhòrs «Ic infantaria, entre us C l;_ c 7 ho-
ras. Ksln brigada tem o cffecllvo de 1.718
homens, dos «pines 098 voluntários e 87 of-
ficiaes.

Após breve descanso, começou o trabalho
de levantamento «Ias barracas, dirigido pelosofficiacs, tomando parte neste serviço todosos voluntários.

O general Caetano* de Faria, acompanhado
do general Oablno licsnuro (que lambem cs-Inva nu local como comniandnnlc cm chefedo Iodas ns forças) e do general Tito Esco-bar, visitou dcmorudauicnte o local do ocam-
punicnto.

Dahi seguiu o general Caetano de Faria pa-rn o logar cm quc acampou a 4» brigada decavallaria,
A fi* brigada de infantaria cumprirá o se-

giiinle thema orgnnisado pelo general Titobseobar:
Vanguarda — Comniandnnlc, coronel je-suíno. Tropa: 5G» dc caçadores, 1> companhia«le metralhadoras (hyp.), 1" pelotão (menosoito homens dc cnvall.) hyp. Grosso (c ordemde marcha) — Comninnduntc, coronel Abi-lio. Tropas: 1 sargento o 8 homens cavall.b.vp., 3' regimento de infantaria, 55» bata"-limo de caçadores. 1») Destacamento inimigo«Ias tres armas estacionou esta noite emCampo Grande. A brigada dc cavallaria nt-tingiu-.Rangu'. As tropas da 3* divisão vãose concentrar na Villa Militar. 2°) A 6* brigadade infantaria segue para Deodoro, ondeaguardará ordens. 3») Vanguarda partirá ás(» horas c .10 minutos, seguindo pela Estradal.eal-Acro Club-Dcodoro. Escalonará nas di-,,'?í*-íií)CSw.,n,orro dos Affonsòs-Caixa dWgua
ll';!„M,mar •-Deodoro). 4») O grosso se«ui-ru 800 metros á retaguarda. 5") O 3" regi-mento «Ic infantaria constituirá uma patrn-„. Vc, 20 homens, sob o commondo dc umofficial montado, pnra policia de retaguardao") Os trens regimentaes seguirão 400 metrosna retaguarda (hyp.) 7") Marcharei na testado grosso. — General Escobar."

A 4» BRIGADA DE CAVALLARIA
Esta brigada acampou nas immcdia«.õcs dnestação dç Olaria. O seu coiiimandantc c ogeneral fsllvrt Faro. As suas foiças, com uniciiectivo de 4r»li praças e CO officiacs, com-

prehcnde o.s 1» c 13" regimentos de cavalla-ria c o 3° corpo «ic trem.
Desde hoje que essas forças começaram 0desenvolvimento do thema dc manobra cr-gnnisado pelo seu comiiinndante cm chefe Ogeneral Caetano de Faria esteve neste localpercorrendo demorndamente não só o ocam-panicnlo como os diversos postos avançadoscta brigada.

3" BRIGADA DE ARTILHARIA
As forças desta brigada acamparam cm

ÍÁ,t"";."F1:,> co'n '»" effcctivo de 492 praças eid olficincs. Comprchcidcin o 1', 2» 0 5"ginienlos dc artilharia. Seu commandant
general Celestino Alves Castos

O serviço, ao mesmo tempo quc sc vão des-envolvendo o thema de manobra desta bri-gacia tem constado do assentamento das bo-cas de logo c da tomada dc posições.
5» BRIGADA DE INFANTARIA

O seu acampamento 6 em Gericiuó, estaçãode Deodoro. Nesta brigada estão . incorpora-cios os voluntários paulistas. Compreíicnde ose _" reigmenlos dc infantaria e a 2a com-panlna isolada «le inelralhndoras com o cf-fçctivo dc 1.344 praças, inclusive os volunta-nos e 110 officiacs.
; Como a 6" brigada, esta acampou lio-je, occiipando-se no assentamento das barra-
çns, trabalho este feito também pelos volun-larios,

Além dessas brigadas, isoladamente estãocumprindo os sms ttèmas os ..jgülnles cor-

praças
rc-

udante ti

-*¦v PORTUGAL, NA GUERRA
mt)m tt«t__"

As 'operações contra os a!le-
mães
LISBOA, 2S (Havas)' s-a O general Gil, com-

mandante das tropas portuguezas em opera-
ções na África oriental, nnnuncia quo uma
columna enviada em serviço de reconheci-
mento encontrou no dia 21 do corrente, em
Nalcatala, varias forças inimigas, com as
quaes travou combate, obri^ando-ns a retirar-
se. O inimigo dch:ou «ranclc copia «lo armas
o munições cm poder «tas tropas portuguezas,
que detiveram a marcha cm Nevalà,

pos
1" BATALHÃO DE ENGENHARIA

Esle corpo acampou cm Deodoro, sob acommando do coronel Monteiro de Barros,com o effeclívo de 2UG praças e 23 officiacsEste batalhão, já lia dias acampado, vaedesenvolvendo o seu thema, que consiste cinlevantamento do trincheiras, assentamento delinhas telephonieas e tclcgrapliicas, conslru-cçoes de pontes, assentamento de minas, ex-cavaçoes para abrigos subterrâneos, etc.
20° GRUPO DE ARTILHARIA

Está acampado nos campos de Santa Cruz.Tem o effeclívo dc 141 praças e 23 officiacsSeu commandante c o coronel João MariaXavier de Brito. O thema deste corpo c umdos mais interessantes, constando de tiros delongo alcance, motivo por que foram escolhi-cios para elle os extensos campos dc SantaCruz,

8° BATALHÃO DE ARTILHARIA
Este batalhão, que distribuo ns gunrniçõèspara as nossas fortalezas, está acampado naslmmediaco.es «Ia fortaleza dc S. João, com oeffcctivo^ de 239 praças e 29 officiaes. Seu

commandante, organisador de um bello tho-ma, c o coronel Joaquim Ferraz da Silvarilho.

Em seguida á visita que fez a 4» brigadade cavallaria o general ministro relirou-se
voltando á cidade,

O commandante da 5» região se incumbede enviar qualquer correspondência para osvoluntários nctualmente cm manobras, iu-cumbindo-se outrosim das respostas, que de-verão ser procuradas pelas pessoas da fami-lia com o capitão assistente da região acima.alindida.
Esse serviço já foi inaugurado hoje.

Os argumentos da defesa
sãocuriosfssimos

Tenlnii-¦.«> bolo mais umn tímida defesa
dn remoilclncuo do cmitrnln dos lelcplioiies,
\ ab' a pena reproduzir alguns, oi pi-iurlpui \
argumento» «•uiprcgiidns porque mio enam-
Caillsslmns, nilu du ívlicninr os cós das calças:

"O absiirili» (< (iluiolelo h.vstema, (11% essa
defesa, nflo xatisfiix absoluliimeiiU' ás òxl«
fteueliis dó uma arando capital como o llio
ue Janeiro. Demais, í um serviço dcfirleiilis-
tlino, como so evidencia da clr.uni8l.wicl»
do, num milhão de habitantes, .6 lonlur
1..IIIHI lü.i.ignniiteh."

llemeillos para esse grande mal: iiugincn-
tar o preço dos telephoncs: rompliciir ulnilu
mais o serviço com ns nninitiiçocs das cha-
iiiiidas; prorogar nt. 1(170 um contrutn que
só íIoda daqui n de* nnnos; cumular a cm-
p-vsn do garantias; diminuir, do modo per-
iminente, n contribuição para n Municipal!-
dade; restringir ns concessões a esla felina
no actual contraio, extinguindo os telcpho-
nos gratullus e cobrando todos os iiIIIímiiJh*
pula Prefeitura, apenas com um nhitlmeuín
do 211 "luj tornar possível o traspinso «In
companhia para outras nulos, com regalias
ospceiacs; dar k empresa mais larga /una «le
ucçiln, som ônus corresimiidcnlcs; reduzir &
«.".pressão innis «liiiplcs a fisculisação que
deveria ser exercida pelos poderes munici-
paes; fortalecer, cm suuiina, o moiiopiilio go-
.'.ido pela empresa, dando probabilidades de
lucros acima, talvez, de 50 "j".

Mas não pára ahi a boa vontade dn l.lght.
A patriótica companhia, querendo contribuir
para a regeneração dos nossos costumes,
olá firmemente disposta a acabar com o.s
namoros, com as jicrvcrsidadiiii o com o"jogo do bicho" pelo lelephone. "O telcpho-
ns c desviado dos seus fins ulcis para fins
condemnndos c iininorues, como descompoi-
toras cm baixos termos^ expansões amorosas,
nnmoriros, communicaçocs falsas, mas alar-
inantes ás familias, palestras bnnucs c "jogo
do bicho".

Remédios: nugmentnr n tarifa c... mui-
liplicar as estações publicas, onde, mcdiuii-
te iim nlckel, os perversos, os amorosos c
o., jogadores poderão exercer tranquilla-
mente ns suas perversidades, o seu amor o
o seu jogo. A vantagem reside em que, des-
sc modo, ns Ires classes desprezíveis dc gentedarão lucro ú empresa, o que infelizmente
agora acontece pouco."Cobrado o serviço por outro modo (con-linún a defesa), Isto é, pelas palavras qucatravessam os fios (isto parece uma sensn-
cionnl novidade)^ ou pelo tempo consumido
na commitnicaçiio, já os assignantes não
abusarão do telephone c não consentirão
que abusem pessoas estranhas, que, com o
maior desembaraço, pedem licença para fo-
lar pelo npparclho e pcgnm-.c-lhc longo
tempo. Sabemos de casas commcrcincs cm«luc, gnças a muita condescendência, se fnla
200 c in^ais vezes (caspitél) por dia, c de
jornaes oue (reproduzimos com exnctidão asyntaxe ••ígcira) não contam qne um só
apparelho, ,..jo qual fazem toda sua repor-tagcm"% jornacs felizardos esses que since-
rnmcnte invejamos, pois A NOITE paga áboca do cofre, nada menos de cinco apparc-Ihos para o seu serviço.

Vi) o publico que as Intenções dn Ligbtsao as mais puras e rocias. De unia rajn-dndn, cila quer desembaraçar as linhas deseus lelcphones da perversidade, do mnor cd;) jogo. acabando ao mesmo tempo cotr. tnesabusos (gratuitos; quem os quizer praticartem do os pagar). E quc lhe pede cm tro.*a«le tao beneméritos serviços ? Oh ! hem pou

. ,, - .. ¦-¦¦ ..leipiil"Exílios. Srs. nroildonlo o n,,,,Conselho Municipal, — A AsRocInçuo l ¦li
rn do Comnificlo ii Viircji», com sfiile ",'','c1?'
Carona n. 00. por mu, dlrc.lorlif, mmíZtCllldodq.quo lhe confere n lol. coínpnr i"iiin.1 »ntrct

"JUlIi.
•• <uie
'li'V0.

•""ter,
ue.

• i íi- V e onlias gordas concessões, aquellatnbellinhn amável, pela qual o commer.-ioterá de pagar, si quizer telephone, 1503 poranuo, para ter direito a 1.000 ci;„mn,i». —
ou menos de tres por dia, ficando ciida uma
por 150 reis, e dahi para cima de cair noscoça-nickeis que a empresa vae estabelecerna 

casa dc cada assignante, elevando o preço«to telephone a proporíõcs que só encontramequivalentes nos preços da luz, da força, dogaz e de vários outros serviços qno a Ligbtmonopclisa, com. o consentimento o até como nppJnuso dos nossos poderes públicos :,ur-dos cegos c mudos para todos os abusos dapoderosa empresa.

elo-

"POUR LA NOBLESSE
Nova e (iiijssinia marra dc clgnn-oí .iciinJicluiiàtlns r-m

pinteodlslinclaa ralxlnlias do 20 cigarros üiiininfiliiilüs comrumos oncnlaci escolhidos c coiiiliinailós cnlro as riicllioras
PREÇO ÍíOOO ''""'"'''"'a'- venda nor Ioda a parlo.CIA. SOUZA CRUZ

Gom fiapos
São sócios os dous, bombeiros bydranlicoscom officinâ á rua Salvador Corrêa % nòLeme. Acabado o trabalho, foram o.s dou^Eu-clydcs piympio c João dc Mattos, jantar n casac-e pasto da rua Barata Ribeiro n. 2. DepoisOlyinpio teve uma formidável indigestao ooutro acompanhou-o. .....'.

Será da comida ?
Hoje voltaram á casa de pasto. ',r— Um picadinbo com vagens.Salta ...... ...
Em vez da vagem, elles encontraram os fia-

pos Internes... ,,
Disseram quc iam á policia, pnrn apurar atentativa de envenenamento...

Dp. Alfredo Pinheiro -°Si0'
doenças cias senhoras, vias urinadas. Applicn o OMNeo.
Mm?.1'5'.1,"-^"6',?5» Assembléa-1' andar: Teleph. Cent-J.080. Itosicl. Sii, N. S. Copnealmna. Teleph. Sul 1,823

-« -»._-¦

tragédia do Rio
das Pedras

MORRE UM DOSPROTAGONISTAS
Teve o descnlacc esperado. Levada cm es-tndo comatoso para a Misericórdia, ali nãodeu mais aceordo de sii Antes assim, Ao me-nos uno tornou a lembrar os longos annos d"carinho, a amisnde dos .filhos, talvez iá n dealgum lieliiiho...
Na enfermaria, cerca das 13 horas, mor-rcu D. Ameba Rosa, hontem ferida a tiro norseu marido, Guilherme Esteves; numa loucaexplosão de ciúmes pela companheira de 30annos.
O cadáver foi removido para o necrotérioda policia, onde será*cxaminadq,
Guilherme, que após o crime tentou matar-so fenndo-se a faca, continua cm estadograve, na enfermaria da Detenção, onde seacha recolhido. '

le este Illuslrc Conselho, para reprósi num abuso Introduzido no çoinmerelociai aos Inlertshcs do commorolo a viírniio podo compelir pcln oxlguldndo do
pllaes, com a concorrouoln líloglllnm ,
vol que lho fazem ns grandes casa- iciacs, quo exploram gênero Identli ¦
goclp,

Do feito, 6 do iiolorledado nübllci
versas firma, comnierciacs ijue oxiiloí -
gocio de funil» nesta cidade, com o fi'Irahireni a máxima frcguizin c avolumlucros que auferem, mlnptnndu o u-.tdistribuir a lllulo do brindei com j,i»t,uos coiisiimldoros «Ic seus artigos "»mí
juiitamento o nn proporção da qtinnllilcompram, como, por exemplo : _ valimaço de cigarros, munidos dos quaes isumldores recebem calçados, chopíos
Ihos de louças, relógios e outros oh!fantasia, que ficam expostos ú vista inCo «'insuas vitrines.

Alím disso, ainda dlslrlbueni ostes vdiversos pequenos negociantes, os «nute
sun vez ou oor conta própria au por n.in
quclliis casas principaes, lambem tv,mesmo sysloma dc angariar c allrnhi
guczld por iun processo dcsegunl c inn..
ao commercio a varejo cm geral, nno ,.
Iiindido nesta ride do artifícios, com .-, tslanciii nggravante dc que estes ainda vn,dislrlbuiiido 0, 7 c 8 vales om cada ncigarros.

Ora desla pratica avessa k cgualil.,,!
lealdade «lo commercio cm geral, rcsullnquellas casas coinmerclacs auferem iucibulosos c também os seus proiiostos i ,
purçan «Ias vendas que cffcctunin e n prn\ : ;,|ã
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vantagem é a que «Jles próprios fazem <
publicação de seus balancetes no sjorna
aceusam, como por exemplo a Casa Sou/,
uma distribuição semestral de 1.800:0(1(1
brindes de diversas espécies, entreguei
seus consumidores mediante os vales 11 ,tados.

Acontece, porém, que ns referidas
commcrcincs não pagam por este subsidi
çessorió no seu commercio mais do cui
sigiiificíinte «mota «Ic aO0?, conforme „mentoi vigente (art. 70), que ngora este ilConselho trata de elevar a 3009, na proído novo orçamento (nrt. 60), a titulo d
posto, não pagmn, porem, os seu prcposlseu termo o imposto correspondente quveriam pagar, notando-.se que estes se a.disseminados por quasi toda esta cidademitnndo-se a pagar apenas o imposto da liceu-
ça municipal do seu negocio tle fumos tão -ú-
incute.

Como vfi esle illustre Conselho, esta evolo-ração conslitue uma nova industria ou . Tio«ic commercio, a qual, alem «Ic prejudic; osinlercsses inunicipaes, imprta no anui. iiln-mento completo do pequeno conimerci i nucommercio a varejo, diminuindo cònside nvel-mente sua freguezia, não sc vendendo i sinada dc modo a não poder auferir a justa rc-numeração de seus pequenos capitães, nem
mesmo os meios dc subsistência pessoal.E' esta uínã situação deplorável, quc sem in-
justiça não deve continuar, pnra a qual ha oremédio das providencias, com que o poder pu-blico deve ncudir como ínedida salutar.

Assim," pois, esta associação, tendo por de-ver proteger c zelar os direitos c interesses d sseus associados, se apresenta, perante VV. Efix.
agora quc sc trata de votar o novo orçamento
a reclamar unia medida acaulelndora; tanto
pnrn clles como pnra a Municipalidade'; esta!:--
lccchdo-.se impostos correspondentes ás clinru.tnrins ou casas de negocio a varejo, que ti •
tribuirem vales para brindes por "contn pro-prin ou alheia", assim como elevando a taxailaqucllas firmas principaes para este ci.m-mercio necessorio, pelo menos n quota dc .. ii-nhentos mil réis, nu providenciando ele cinal-
quer maneira n cohibir estes abusos, como inc-liior parecer ú nllu sabedoria do Conselho

Assim espera ser nltenclidn, como é de evi-
dente justiça.

llio' dc Janeiro, _5 de outubro tlc IflHi. —
Gonçnlo Fernandes ela Silva, presidente. —
Anlonio P.cfeirh Silva Júnior, vice-presidente',—- Antônio Fernandes Cunha, Io secretario."
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"POUR LA NOBLESSE
Nova o liiiis-iinii miirdi iln ciijnrros iiromlicitinailo- i
ifiililcs e ilislinclns caixinhas do 20 cigarros inanipiikiiln
luiiios oriiiiilaos escolhidos o coinbiiiniloã oulro us mel

liti.iliilaclds
PREÇO t$00l) A'vomla por ln.1,-1 r,

CIA. SOUZA CRU.Í
i«5_3__c__._k_,'S7j:_---¦-¦ ¦-- -.j

iimintoi
es?©ã© © © a u..«

Dr. Hilário de Gouvêa-^h00ssnua.
ws o garganta. 20, Assembléa, das 2 ás 4. A's ségunfine niifii'!--!* n t-nv.\r,f. odas, quartas e sextas.
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Os suecessos de Matto
Grosso

O senador Azeredo recebeu boje o seguin-to telegrnmma do. negociante coronel Anto-"'?< .Mí,nocl Moreira, residente cm Cuyabá :"Acabo de saber que meu genro, ò-d.pú-tado Benedicto Leite, foi intimado, no logai<denominado Poço Grande, por nm nlfcrcs de
policia, a não continuar viagem no paquetesaído honlcm daqui. Não sendo attendido
pensando quo o seu destino era ntó Usina daConceição, o inesmo official permittiu queclle proseguissé viagem, acompanhado atéesse logar. Não sei o que aconteceu abi comclle e nem mnis tive noticias suas. Peço pro-vi delicias. Saudações. — Antônio ManoelMoreira."

Bom café, chocolate e bonbons só
_. _ __ Moinho de Ouro — Cuidado COIBIAs perda3 da columu» portnesess. fttt-i -_. =__;»--.-_-, -¦"¦"- vw",

pequenas.   5b^-_-_=--"aS-^iao.MllftOÇOeSa

A Saúde da Mulher
a_TR.A. TODOS 03

INCOMMODOS DE SENHORAS
i^----------á-_S__S--ímÉS'____3S^^^M,

?--«<>>-,

0 accidente da Serra, na
Central

¦¦___
A Lij;n do Commercio, cin obedienein

seus estatutos, vne cslnbelécer, denlr
poucos dias um serviço, perfeitamente
nisatlo, pnra o alistamento eleitoral,
actualmcnte se cslii fazendo. Os cm
çiáiites desta capital terão assim um
fneil_ de se alistar eleitores c poderrcr ás urnas nns próximas eleições m
paes c federaes, 'podendo mesiiib p!ciado o grande mmicro de eleitores i|
ccssnrinmentc alistarão, um ou mnis
de intendentes c deputados. Tudo, v
depende dn boa vontade do còiuinoivh
cumpri ml o nm dever Civico, não ter;'
motivo dó dizer quc não tem quem di
os seus direitos c lcgilimos íiitcrcsi

Para ciue esse trabalho, quc a 1 :
iniciar, produza os fins- desejados,
dente designou tres dlreclores' pnra, em
missão, sc entenderem com as casas
merciaes, fazendo-lhes ver a nc
que a classe tem de se npparelliar,
no momenlo opporluno, poder fazei
o.s seus direitos.

Para satisfazer a uma resolução l<
na iillima reunião do commercio, rc-ii
na sede da Liga, estuda a directoria i
lhor meio dc agir junto aos poderestentes, no sentido dc qne os conimci
estrangeiros possam votai' e ser volach
próximas eleições munieipaes, snlisia
nssijn a umn antiga aspiração daquelli
aqui trabalham, concorrendo liara o i
volvimcnto e progresso do Brasil,

¦ ¦____ "São Leoreiicf ~§S^
brindes. LOPES SA' & COMP
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Um funecionario eSogSásSo
e 83-8© vs.e sess nro-

O Sr, Dr. director dn Central «lo I3ra.sulendo cm vista o serviço prestado pelo con-terente da estação de Scheid, Zeferiiio Alvesno grave nccldento oceorrido na" serra dc-terminou quo esse funecionario fosse éiòííià-do e proposta a sua promoção.O novo laudo da commissão de inquéritoquo;foi entreeae hoJo salielltn pXlen-'cias immedmtas tomadas por aquelle empre-Bado, graças ás quaes se deve não ter o de-Mi»*« ««sumido maiore. fnoporçõe^ 
"

MOURA BRASIL
icura as inflnmmn

olhos
Mua Uruffua.vni•mmta—

doj

Em Curvei lo chove ha dez
dias

CUrtVíiLLO, 20 (A NOITE) - II.; mais (lí
dez tias chove nqui, c torrencialniciile, «i
layradores aclíam-se animadíssimos, esperiuf
do-se grandes colheitas de ccrcacs c algodão.

8 Quereis apreciar bom e puro caíé?|
Só o PAPAGAIO I

í__s_rj__-íBSBa¦-__—-________B|
-«§

Uma nomeação p
E. Normal

adoPoi, por aclo de hoje, nomecadeira dc geograpliiá" da Escola Norin
José Bandeira de Mello.

PAULO PASSOS &

Gililis, inülcz.—
834, Central.—í''»!

Liiüiti, -0

\-'.i'llO' 
Saiilt»

-__«__.
Syphilis em cera! = Cura

áNOGUEIEtA, 
~ ELIXÍ» %

^mui^ãfm.
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^0**50*?. NOITE*
NO INTERIOR e IMO
EXTEfílüR 6 5FRVICO
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•A SI-.SSAO UA CÂMARA' {U ff|

tf IIÃÃS SOBRE
o funccionaiismo

LTlMAJINfOaHAÇOE5
«APlOr\5tMINUÜOSft5
DeTODA A^EPORTAGEM

DA WA NOITE»

>f|Yi minou a votação dos
orçamentos

A Câmara ultlniou, hoje, o votiiçilõ dos or»
itiiinriilos, iij»6s lii.vi'.' nimlii assistido a lar»

/«oi debates sobro o substitutivo dn commls»
í jiVi dc finanças A emenda quo determina 11' 

lii.r.iiinlsaçnu (tos .serviços públicos da Unlfio,
A sessão foi preslülllii |)Clo Sr. Vespiiclo «lc

Aliivii c sei'1'iiu.'iiida pelos Srs. Costa Ribeiro' \i....i.,.,iit»
I.uiz Doml»,. Mflvlgnlcr.' F.ilun.i» Bobro a neta os Srs. .......

'íiicn sobre a reforma clellornl, Erasmo dc
Muller sobre a volnção dns

ore„mcntosi'fc^iniiro'í»rn^ („'Ln -n:u*i." (!c *»'«-'rnp «-'VõUp a primeira
?• 

"parle 
nó discurso dò Sr. Gouveia ite fiffiB» ÃfôSJ^*/? .e.rfl ,nl "'¦« ' &• -'¦-

„,,„,' .... vesnern lendçule Albcrico dc Moraes não viu o rc-'eu
jí.i.rus, i.íi véspera.

|,|.lu o expediente, falou o Sr, lli.rbo.sn LI-
jun, dando ú Gamara informações sobre o ns- .
Sentado pela coilimlssüo de finanças com rc-
JnçSo ú volnç/io dns medidas necessárias ú
jciirs.inisnçúo dos ..cívicos públicos.

j',i-.;.inilo-.'.c ú ordem do «lia houve numero"k, 1:.t (ulações,
Aununòfiido o prosçguimehlo dn volnção do

i.ii.iiiniivo dn cOmmlssílõ du finanças ií
liiiimii dn bniiciida Mil-riogmnilcnse, rcorga-
nlsaiitlo os serviços públicos, n começar da
jiflr.i 

"b", o Sr. Maurício de Lacerda pediu u
palavra. A referida letra orn nssim redigida:
("para esse fim (.1 lorninção Uos quadros), n
iintiguidndo será computada segundo o lempo
jjti. serviço federal} cffectivo .10 ministério re»
fjieclivo, ficando entendido que, cm reparti-
jíits congêneres do mesmo ou «lc diversos mi-
ilstcrlos, c pnrn as qunes não exigia con

Mili.-.iiiulivo, provtTcou elle largo òrfcnmiiimMicnló <la votriçíit). O artigo era assijn conce-Indo: 'Rcnlisada n reforma, entrará n mes-ma cm yigor, sendo, todavia, stibmellida aoLongrtíssó Nacional pnrn o "referendum", náproxiina sessão dc 1917". Houve um largodebate,
j Velado o nrtigo, foi approvaelp, com a ex-clusno dns,palavras "entrará a mesma eih vi»gor e "to.díiyiri".

Passou-se ú votação dn emenda n. II, sobre
. os serycntuarios tln Corte Ue Àppcllaçãõ.

qne foi rejeitada após falarem o seu mitór,
.0 Sr. Çiimarn c o Sr. Barbosa Lima.Iíoratn; em seguidn, npprovndas mais nsemendas": sobre, ntixilins para nlugucis de c°-sol.rc ns despesasobre ns despesas com o custeio tio ou-í.onioveis "que serão licitas somente nos ca-

e nns repartições para as quaes existir
especificadamónle assigiialadá na ta-verbí

«ella explicativa c no orçamento npprovadc,, jo
Nacional para o respectivo| 3>clo Congresso

41lillisU'.l'Í0".
* governo mandará descontar elos vene

I Kl0!! 'lo funccioinirio que transgredir cs?inioiiiiiieao a importância correspondente nlustcm desses vchierdos, sempre que tiver no-; í-«.ia de. que em qualquer repartição pnblic.(- icspectivo chefe on seus subordinados per¦ punem na ulilisaçãò pessoal de automóveis«t iciaes subrepticinmcntc custeados por ti-.imos (lo despesas dc outras denominações.I «as repartições publicas paru as quaes te-
I '¦•< Melo expressamente votada verba tlesli-1 S -° cl,stoio de automóveis officiaes nãoP iiivio ser estes utllisados sinão cm serviçoj.iiiu'0 c n„s horas.do expediente, não sen-
,,."¦ tolerar-se a ulilisaçãò desses vcliiculi.s1 ..;;'.. tl'a,'SPO}'te Uc familias e análogos ser-

j,l!'.o;r particulares."-'
I -rNps serviços, conlralos e obras dn União»u sempre adoptnda a concorrência publi-
.'.'•Ln '° 

,eni casos tle '"'fíencia comprovada.
íiu.f P'° ' c'xeeutivo licenciará por dous
d,. 1 

'.,'• npeiías coni ° sok'°» c som Prejuízo (li
o, 

'?''!' oo;teinpo; excepto para .1 reforma,
j 

-J iiiciaes elo Exercito que o requererem,
luir 

'V !)!'olllI,!;1í' a concessão tlc diárias nos
Jlios nos 

,mis e militares cujos trabá»
Wiii.ií.-Í*?0"1™ Jlns síl,e3 'lus respectivas

Sin? m!!!8.:^. {ll)llroví,íln's eslns e outras medi-

IIB8É jBjtHg
Grande agitação no Con-

selho Municipal
So mesmo num caso extriiordliinrlo.comoo de qm> (irluiilmrnto o Conselho Municipal

traiu, o «oni 11.na Mifivíídidào digna du uola,
como sc inovou hoje, os Srs. 11II. iBdlgna-
ram levar 1. sessão dns 14 ás 17 Í\T horas,
ilisciilludo o projeclo dns cominlssiicH do .lus-lica e obras, dando A Companhia Teleplio»
nica (l.ight and Powor), o que ello pcdlrnhn uni nnnn, isto é, (iiigineulos do tarifas o
umn nlliivián de csciindnlosos favores.

Sob a proslddiicln do Sr. (iclullo dos Sun»
tos começou á hora roglmcnlnl n soi?:ilo.

Como gnlo por l.razu, passaram ns Srs.c.li.e pcln primeira parlo dn ordem do din,
para logo i» á primeira discussão iio" ceie-
licrrlmo projeclo 7'J. deste anno, rj.ti traiudo assumplo nlludido.

K n nncin dc encerrar c Votar a primeira

JIIMI 1 .C^i »»• |"»ltl lll *| im» " IHUI IAI^,||| V -'II*

iurso — prevalecerá 1. antigüidade uhsoluln
dc serviço federal civil", O Sr. Mnuricio dc
Liicenln requercu (pie a lclrn "h" fosse vo-
(i.ilu i.idcpcndcniemcnto «Ia sua ultima pa-
jíivra — "civil", assim fazendo c abrindo
nino dn referencia no "concurso", porque cs-
tá (Icfinitivnmculc assentado que os fi.nccio-
iiarios dc concurso lém a sua cstnbilidnUo gn-
j;iiiliil.'i, qualquer que seja o seu tempo dc
VlT. ÍÇO,

Votada a lclrn "b'", foi npprovndn, sendo
jrejéitndn tt palavra "civil", que foi, assim,
ixeii.ida.

A letra "o" era assim concebida: "alô que
venha in a ser aproveitados, ua ordem dc an-
llgiiidndc, nas vagas que sc abrirem nos qua-
tiros elos respectivos ministérios ou cm repar-
liií.¦¦; congêneres Uc outros ministérios, os
ndtlidos que tiverem dez ritmos dc serviço fc»
«Itrnl cffectivo perceberão dous terços do re-
íjitíetivo vencimento, ou de Ui.irin, «inniido sc
Irníc de. jornalciro 011 operário com nquelln•i.itigiiidnde".

O Sr. Pcrçinl Brnga requercu que a vota-'Ç.r.o dessa letra fosse feita com a exclusão
elas palavras "dous terços Uo", afim dc us-
segurar a integralidndo tle vencimentos aos
1'iiiitTÍonitrios, juniiileiros ou operários de
jii.iis dc dez annos Ue nntiguidatle. O reque-
rimento Un deputado c&rioca foi rejeitado por
JOi votos contra 10.

(1 Sr, Maurício de Lacerda declara, então,
qne houve nina certa confusão ná votação
dessa letra. Assim sendo, faz um appello ao
direelor elos traliullrns da coso pnrn qne lu-
tcrccdit perante o Soltado no sentido tle cor-
3'igir 11 engano havidn.

0 Sr. Vicente) Piragibe af firma que o rc-
iiuilio pura o caso consiste em destacar ,1 lc-
Ira para constituir projecto em separado.

O Sr, Rarliosi) I.iiun discorda desse rcíiuè»
jiiiienlu e renffirma os termos cm qne havia
profiosto it questão, no falar á hora tio expe-
dienle. *>

0 requcrimenlo do Sr, Piragihc 6 rejeitado
por 101 contra 10 votos, O Sr. Pereira' llrag.i
ínz declaração tlc volo, explicando os moti-
vo-, que o levaram a apresentai, o rcquerl-
mento <iue (ormi.lou sobre u letra.¦ Foi vufndii c apjíioyaila, logo após, a loira-'£": "O.s fiinccipiiarios que fiéaréiii nddidos,
Contando menos de Ucz eiiinos Uc serviço fc-
dcral tifecii.o, perceberão, cmtjuuulo ntldi-
jlos, metade do rcspcçtiyo venciniento'1,

As iclrns seguinlçs foram npprovaeTos sem(lebnlc.
^ Foram votados lambera e npprovados semdebate os seguintes artigos:"Art. -- Ficnrii rcyogfidos o art. 130 c seus
iwríigrajihps dn lei n. 3.Ò89, Uc 8 Ue janeirodc 1916, com excepçãò dos paragraiihos dcns. il, C. 7 e 8,

Art. — Continuam em vigor os artigos 125 ;¦-'-" —• -wun.uuiy, u ..euiiiiiussao uuoe seus paragraplios, 126 e 127 da lei 2'.Ü21 Ue "emoiislrott ns vantagens das novas claüsii-ias e preferiu entrar logo no projeclo que

qiierlmcnto, que nprcsontoii, poücllitndondiiimento dn discussão do projecto porires dins, para «pie pudesse csltuliu-o c com-
parnl-n rom o nctunl contrato da CoiDpnnliiàIclcphonici, npprovadoí

Coi.imrilindo-r., fnlçu vnrins vezes o Sr.Mendes Tavíiroí, que d:isc est -nibar que o.Sr. Allic"'.'.o f'znvse Inl rc;?hlo. conlranandoas praxes dn cnsn, que habituaram as com-missões sempre serem ouvidas pelos represou-tanles, unlcs do acto dn entrega rio rcquerl-incuti, ã mesa do Conselho.
Em apoio desse intendente choveram apnr-(cs dos Srs, Azurem Furtado, Pio Dutra,(.ampos Sobritilio, Oliveira Alcântara, Iln-

norio Pimcnlel, Arlhur Menezes, ZòroastroCunha c Rodrigues Alves..
O Sr. Albcrico dc Moraes tevo em senapniu os Srs. Osório dc Almeida, I.clle Iti-beiro c Rodrigues Alves, estes dous com rc-slr.cções.
O-mesmo Sr. Albcrico vollou A tribuna

para declarai' mie o Sr. Mendes Tavares dese-
jíiva ce.ccur rioi seu-, collegas o direto i'cestudarem o projeclo. Não sendo membrodc nenhuma dns eommissões, S. S. não ti-vera opportiinidndo de examinar a questãocom lodn cuidado o mcticulosidi.de que eiluox.pJn. Era.preciso salientar que a commis-¦'uo nc jttsüçn levara um mino ti cslu.Iar orequerimento dn companhia o a Uc obras de
quo foz parle o Sr. Mendes Tnvn.es ainda
gastou seis dias para se dcçlarár"dc «c-cordo com o parecer daquclla.

Intervindo 110 debato; o Sr. Osório dc Al-incida mostrou-se profundnmenlc surp- '
«lido com n opposição que se fazia á *'
pedida. O seu collega Sr. Eduardo Vrelator dn commissão dc justiça, r-
guira formar uma opinião defii.il.a prelciiçf.o dá companhia. Bastou, entre-tanto, qtie adoecesse o Sr. Rabocirn pnrnque o sou substituto, cm poucos dias, che-
gasse a esse resultado, niwesentando pn-reecr,

A sessão cpnlinunva agitada, chegando ásvezes a tornar-se tuinultuosa. Os apartesCiam cada vez mais violentos, ínnis aggrcs-s.n.s. Grilos. Toques dc campainha.
O Sr. Mendes Tavares volta á tribuna. Ba-Iç-se contra o requerimento do Sr. AIbe-rico, Estranha esse requerimento. O S.v A1-'benco sempre votou com elle, como "leatícr''.
— • -Leader", não, senhor •— declamou oSr, AJbcricd, "Leader" só tive iim: o Sr.Augusto Uc Vaseoncc-Hos. Agora ò o Sr. Al-endo Guónab.ira. Garanto, alias, qno o as-sumplo está sendo debatido sem que fosseouvido o chefe do partido.O Sr. Oliveira Alcântara fala contra o rc-eiuer.mcnto. O Sr. Honorio Pimentel 'muni-

fesla também essa opinião. Na primeiradiscussão, devia-se encarar npciins o proje-elo pelo aspecto dn sua utilidade. S. S. nclin-va esse projeclo ulil o o Conselho, por cer-lo, pensa do mesmo modo.
Ha mais declarações Uc votos, Ila maisapartes. Ila mais tumulto. Afiliai, o presi-noite: põe a votos o requerimento do Sr.Albcrico dc Moraes. "O requerimento c 

'rojei-
lado, conlra os votos npênns dos Srs'. Osô-rio dc Almeida, Leito Ribeiro e RodriguesAlves e elo sèu autor.

Por isso, entra cin discussão o projeclo.O Sr. Osono dc Almeida, o primeiro oradordcsla nova phasc da discussão, estranha «íueenlre os _ papeis apresentados pela commis-suo dc justiça, não figurasse ó rcquerl-mento ria companhia pedindo a reinodelnçfioUc seu contrato. O parecer dessa commis-suo não sc refere siqrier ás cláusulas elocontrato em vigor, para que sc fizesse o iii-dispensável, confronto. A -. commissno uuo
5 (lc janeiro ele 191;"..
. Ari. — Applicam-sc nos chamados cinprc
giiilns exti.uclos us disposições relativas nosnutridos.

Ari, — Serão unlforniisadas :is classes elosuiuccionariosj sem direitos c vanlagens, sem(juc para issn sc riugmentem veiiciniciitos." ... - '," ¦.-."•,",•";"": "", j»".' ni«u-
Aiimtiicinda a volação do lillimu artigo Uo v dpj;serviço telephonico, ficando apenas¦ ¦ ' - inhi.- ""," ° ll!rei.toi '10 cilS(> tle reversão', ri uma'¦ íi.demuisnção do 50 "j" sobre os edifícios c

uj.reseniou. Ksse projecto c uma concessão
pnra uso c gó.so das Hnh.is tclephoniens cnao umn locação tle serviços. Isso i es tira-nhiivel. A Municipalidade cru dona tle'todoo maleriril, epie apenas foi cedido, cm con-correricia publica, á arrendatária, para expio

ilü y sobre as linhas e demais mnlcrial.
.0 contrato actual — continua' o Sr. Oso-no — deveria terminar cm 1929. Depois tle17 nnnos dc goso desse contrato, quandofaltam npenns 12 annos, & que a companhiase julgn com direito n modificar o' syste-mn, conlra o qunl não leve uni protesto du-raille o longo praso percorrido.
O requerimento da empresa pctlc os maio-rés .'ibsiirçlns. À commissão dc justiça con-

çctle-os Iodos. Só não cedeu na exclusão daei a ti su Ia dn reversão, Mns mesmo que qui-ze.ssc, não o poderia fazer porque essn cx-clusno iria ele encontro á Lei Orgânica doDislncto.
Awcomprinhin promcílc melhoramcnlos noserviço. Mas por que preço ? Com o suor doseei-.'.ribiiinies. Pretendia n empresa, iinlurál-nienU, uma concessão eterna, As commis-soes não a deram, é certo; mns deram-n'a porpraso muilo maior do que o elo contrato

primitivo, cslicando-o ale 1970,
O Sr. Osório scnta-.se-';
Os Srs. Mendes Tavares e Azurcin Fur-tado allegnm que a cxlensão desse praso visa

minirin»,. ,:n,y,'i,.',\ '-;. ""•,;•¦" conceder ú companhia o tempo necessário
• 'oi>q 

ns SS.S >2í*S#te ™> compensação no capital em-

';"!' tinha... „,'']'.;' i"i;:n sessno encerrada.
m parecer favorável da commis-

„ -amara ultimou nssim .1 elaboração dos'"'-'itos, que subiram ao Sentido.-
—•***- •

fÜiiia doação official á Cruz
^ 

Vermelha Brasileira
; W.iucra„™,,t!'lisír0 ,da F«zenda, n propósito do

bre • , •"'-" ''° «leputndd José Gonçalves, so-
Ji-iivir',„'¦'"' om ,me n (;niz ^rermcilia Bràsi'-
0Ü ii» Y?oreu "o Congresso Nacional a cessão
•íocliírônr-ÍÜ030^11. n,'cn d0 moiTO do Senado,
(,c coiif,,,..'"/'; K'10 " Cnmnra que o governo
fcffici, f. "!"Iode com leis que cila o nlludido
BoVeSn'' .01'"ou cf.râcttvn aquella socíctlads n«onsao dn terreno em questão,. . - ""'- - /

O caso do theatro
?henix

Nfío so loíiara, dotermlna
a policia

l
A propósito do raso do theatro Plicnlx, tia

parte que (Iix direclumente coiiih policia, que
«'• 11 nova de que «s suns i.rreiidalarlos prcleii-
ilem lii.iihi.' uma sociedade civil para, por cs«e
i.icin, esttibcluvcrcm 110 pequeno theatro um
cluli de .togo, o Dr, Albuquerque Mello, dele»
gado do 5" (listrlelo polielnl, levo esla tarda
uniadeninradii couferonciii com o chefe do'lima demorada conferência com o chefo do
polícia.

Nessa conferência ficou assentado que a po*
licin não pcrmiltirA, em i|iiiil«|uer hypothcse,
a exploração de jogos probibldos cm «innlquer
dcpondòiicln do theatro, ainda mesmo «pio a
sociedade civil venha n su organlsai', Mesmo
com essn «iiialidade, o club 011 agremiação
está Mijeltii á intervenção «In policia, cm cnso
de (|iinl(|uer suspeita ou denuncia de qno no
seu interior se praticam jogos prohibidoit.

U Dr. Albuquerque Mello recebeu ordens
teriiilnniites do chefe de policia, quo determi»
liou 11 maior energia sobre o caso, arienatando
nquelln uutnridado que na hypotheso de se*
rem desrespeitadas as ordens, cstA uutorlsntlo
a remover paru a Chclnlura de Policia, cm
carros du soccórro dn policia, afim de ser In*
ulillsado, todo iiiiitcrii.l pcrlenccnto nos jogos
prohlbidos c prender os directores dos jogos c
jogadores, iiiituniido-ns, cnso sejam surprchen»
«lidos cm flagrante.

O Phenix permaneceu durante todo O dia dc
hoje fechado. Não so verificaram, assim, os
ensaios dn peça "O Lesnm", niinuucindn pura a
próxima semana c, á noite, não hnvcrA ainda
espectaculo;

E* grifndo o numero dc curiosos cm frento e
nus immcdinçõcs do thenlro. A policia nu.iaoii
cullncar duas praças, imundas do cnrabinns, na
porta principal do edifício.

No foro ns cousns csl.io neste pé: o Tbcatro
Pequeno requercu e obteve n liquidação do
(.nitrato com n empresa n.Tcndntnrin. A cm.
presa arrendatária nggrovou do despacho t
juiz. A manutenção dc posse, obtida hon.cm,
pelos arrendatários foi hoje oggravada pcln
companhia do Theatro Pequeno.

Os artistas Rclmira du Almeida, João Bar-
bosa e Joaquim Miranda iniciaram hoje, por
sua vez, um processo contra o Sr. Djulmu Mo
rcira, Este, por sua vez, rjuix entrar num nc-
cordo que foi recusado pelos directores iln
companhia do Thcatró Pequeno,

0 crime em Minas
í\ delegado auxilia a íu_a de

um criminoso
BELLO HORIZONTE, 26. (A NOITE) —

Os soldados Jos6 AmbrosiO c Josó Fonseca
conduziíiih .para essa 'citlndo o criminoso
Antônio Cyrillo, 'pronunciado como autor de
dous nssnssinios praticados cm Monto Cnr-
melln dc Patrocínio ; mas, .quando che
gafam rio logar denominado Burilys, sáju
tio uma cisa o indivíduo José Thcodoro,.ir
mão tlc Cyrilló, investindo contra os solela
dos. lisles ribautlonaram preso c armamento,
fugindo. Por sua vez, o criminoso c José
Thcodoro fugiram, servindo-se tio uma bcsla
alugada, pnra,tal diligencia; pelo próprio dc-
legado ele Patrocíniof.

NOVENTA
SOLTOS

E UM CRIMINOSOS.

BELLO HORIZONTE, 2C (A NOITE) — O
delegado de policia dc Minas Novas enviou
á chefia uma relação dc 91 criminosos, pro-
huncindos c soltos nos municípios de 'Minas
Novas" c Capelliuha, Aquella autoridade jun
tou á relação ns residências «los criminosos,
pedindo lhe forneçam forças porá prcndel-os.

Fulminado!
Em Nicllieroy, hoje, quando fazia um con-

certo nos fios ele illuiniriução çíéclriea da
rua Marquez do Paraná, o feitor Joaquim Go-
riics, mestre da turma tlc col locação dc fios
da Usina Cantareira, foi apanhado por \i.ma
corrente,' morrendo fulriiiiiailo.-mo**

0 accordo Paraná^Santa
Catharinà

A Câmara recebe .elegrammas
das Assem blêas. dos dous

Estados
O Sr. Vespúcio Uc Abreu, presidente d-t Ca-

mora Uos Dcjuilados, recebeu Ue Santa Cathn-
riuii c elo Paraná os seguintes despachos te-
legráphicos:"Com immcnso júbilo recebi o honroso te-
legranima cm qiic V. Ex; me tíá. seiencia Uc
ter ri Câmara dos Deputados approvadó-a mo-,
çno Uo 'deputado Barbosa Lima congratulan-
do-sc com assignatura Uo nccôrdo que põe ter-
nio á velha pendência dc limites. .Registandoesta .-ilLu e cliguificadora prova de solidário-
tlnde.com que a nobre corporação que V. Ex.
preside prestigia a solução doelã pelo Exmo,
St-. Felippc Schmidt, com .0 ripòio ele toder o
Estndo, cumpre-me npresenlar a V. Ex. c di-
gíiòs deputados os meus ngradccimciitos e os
Uo Estado eme interinamente dirijo. — Perel-
rn Oliveira," goveriindor"."Em nome do Congresso Legislativo, do Es-
fado agradeço os votos c congratulações da
Câmara enviados por V. Ex. cm virtude tlc
um requerimento do deputado Barbosa Lima,
pela assignatura do patriótico accordo da que-slao tle limites enlre os listados do Paraná e
Santa Cuharinn. Cordincs saudações, — Fina-
cisco Guimarães, presidenlc tio"Congresso",

«••mn* »

em
Campos

pulado.— Mas isso é para beneficio publico 1 —
pergunta o Sr. Osório.

!-¦ —: O Conselho quer fazer dádivas grau-diosas a companhias gananciosas ! — cx-
clama o Sr. Albcrico. Prefcre-sc o prejuízoda Prefeitura aò prejuízo da companhia.

O Sr. Osório volta a'falnr. A commissão
da justiça eslribou-sò no parecer do Clubdc Engenharia,, mas este, provocado peloSr. Miranda Ribeiro, discutiu a questãoaponns cm thesc. Essas cousas se fazem
sempre com um preparo- prévio... Já em
abril deste anno o Sr. Miranda Ribeiro, cx-
fiscal da Prefeitura junto A companhia, jul-
gava que 800 a 1.000 telephonemas por 120$
c 1505 eram dc graça. S, S. foi nlém do
qua deseja a companhia, que estabeleceu
cxaclamcntc esse preço.

A discussão continuou, sendo-nos impossi-
vel acompaiilial-a; até que foi posto n votos

projeclo apresentado pela commissão de
jusliçn. Foi approvadó unanimemente, O
Sr. Osório já não sc achava no recinto.

O Sr. Albcrico declarou que so reservava
para,a seguuda discussão. O Sr. Leito Ri-
beiro, quo também votou a favor, disse que
ia estudai' n questão parn, egualmcnle na Se-
giintla, votnr segundo a sun consciência,

No fim da sessão o Sr. Albcrico npreseu-
tou esle requerimento, que foi approvadó :"Roqueiro que, por intermédio da mesa, o
prefeito informe :

a) qual n somnin reccbijri pela Prefeitura
resultante da quola Ue 10 °i° sobro o lucro
liquido rcalisado, o que se refere a clausu-
Ia vigésima do contrato dc 13 dc novembro
do 1897 com n Companhia Tclcphonlca, du-
rante os últimos Ires nnnos s

b) qual o capital da companhia je) (piai o capital ícerescido xm diminuído
dn differençn entre o netivo c passivo ;

d) qual» valor do acerv» da eompanl*!*.'^ 1

Dous homens coütiSdos porunia corrente electrica
CAMPOS, 26 (A NOITE) — Quando hoje

faziam uma insinuação electrica 11a praçaRio Rranco, pnra as festas quo nli sc-realisa-
rão por oceasião da chegada a esta cidade do
Sr. presidente da Republica, foram apanha-
elos por uma corrente electrica os empregados
ela Companhia Brasileira Força e Luz, José
Marques Pereira Sobrinho, e Joaquim. Pinto
Vasconccllos, que ficaram gravemente fo-
ritlos.

mo**-*-

O DIA MONETÁRIO
O: cambio aprcsenlomse hoje com operações

ás taxas Uc 12 5|32 e 12 iljltí d., c depois fir-
mou-sc n 12 8116 d., para fechar fraco, á taxa
de 12 5|32 d. Os esterlinos foram vendidos nos
preços de 208350 c 20S100 e as letras do The.
souro com 5 % n tí % c|° dc rebate. Em Bolsa
o movimento foi relativamente pequeno; con-
tiniiando ns apólices da União cm nlta. Pela
segunda vez registou-se um negocio para apo-
lices tln Prefeitura Municipal de Bello liori-
zonte, 110 total de 300, ao preço de 155?, cada
uma. ,^_

-i>m»o* «-
Abundanfissima colheita

de algodão em Taperoá na
Parahyba

Quinze mil fardos!
.TAPEROAV 26 (A.NOITE) fr> E' nbmidaii»

lisslma a colheila do algodão neste município,
calculando-a os competentes era quinze mil
fardos. Os agricultores estão contentissimos
por esse motivo e, mais, porque continua sen.
jjõ dj alta «cotação daqueiU* Jpro_«cJj_!.í._^u 1

A salabridade dos nos-
sos sertões e o dcpu-
tado Camillo Prates

O Sr. deputado Camillo Pratos, falando
linje sobre 11 nela, reclamou da mesa a pu-blicaçãu infiel de um seu aparto uo dlscur-
so do Sr. Oimven do Barros.

O reclamante nlio dcelnrarn que o "Con»
gresso Nacional era. conforme muito bem dii-
stra Oi Sr. Miguel Pereira, ferro frio onilo ne
linlliim ns lecliiiiiiiçôis de nossn i.rgii..lsnçi".o
Sfiultarln" e sim "ferro frio, etc,, etc, confor.
me muito mal dissera o Sr. Miguel Perolra".
Nilo podia ser outro o seu nparlc, porquanto
todo mundo sabe quo tudo ou qua si tudo que
respeita A snuiU publica entro nós. é devido
no Congresso Nnclonnl, que a defendo por
melo du suns disposições, por npprovação de
projectos è medidas c, o que o essencial, p;la
votação das despesas que custcam tacs servi»
(OS.Conllnun a discordar do professor Miguel
Pereira, porque não pódc so convencer de que
sejn umn raça depauperada, esquelética o in-
capas, essn mesma a quem devemos os cplso»
dlos (''picos (pie nos illuininnm n historia, essa
que oporou a retirada dn Laguna c que, como
bem narra Eucl.vdcs da Cunha, hontem incon.-
plctnnicutc citado na Câmara, teve na guerra
de Canudos, nn representação dc cinco ou seis
jagunços que se achavam num redueto, fibra
para fazer fuce, reduzir c matar, milhares de
nossos soldados t Nn Bahia, nnminlmcntc, não
dez ou vinte, mas centenas de brasileiros, nn
colheila do café, percorrem 000 léguas a pé!
Esses homens, positivamente, não podem per-
tencer o uma raça enfesudn o doentia.

Tacs factos, do conhecimento dc todos, si
o. orador os relembra, ó pnra provar o qunn-
to (Inlvcz A conta desses sol que nos aqueço o
sangue meridional) somos exagerados em nos-
sas opiniões, quer pessimistas; quer optimis-
tas, Não é outra a razão de semelhantes ex-
treinos, n não ser que se queira appellnr para
a moda que deu, agora para atacar o Congres-
so Nacional por dá cã aquella palha e para o
snobismo do sc dizer quo somos um povo im-
prestavcl e doente.

Conta cm seguida o Sr. Camillo Pralcs co-
mo, comparecendo no banquete em que falou
o professor Miguel Pereira, tão dcmudndo fi-
cou dc physionoinia, no ouvir os ataques in-
justos A i..acção do Congresso nulo os problc»
mns da saúde publica, que um deputado pre-
sente chegou a interpcilnl-o da alteração. Não
quer, porém, repisnr 110 assumpto, onde tudo
iigovu 6 literatura do banquete c verborrhagiu,
porquo, infelizmente, nem todos, como o i.r.i-
gno sábio Carlos Chagas, sabem, cm vez ele
atacar o Congresso ç fazer discursos, internar*»
so por largos mezes pelo interior do paiz c cs-
tudar "in loco" as nossas moléstias, prestan-
do nssim os maiores serviços ao paiz, e ao
Congresso, «;ue melhor sc orientaria ante ti.es
observações. Era o que tinha a dizer, e bas-
Invn.

O general Barbedo passa
por Bauru

BAURU', 26 (A NOITE) —.Chegou hontem,
As 20 horas ,a esta cidade, o general Rarbc-
do, commandando 400 praças elò nosso Ejféf-
cilo, seguindo umn hora depois cm especial
da Noroeste para Matto Grosso.

¦ ****** »  —».

Os pequenos contrabandos
O.i gu.irtlas da Alfândega José Vieira c Al-

varo dó Nascimento Pereira ripprêhendcram
59 poresde meias dc seda, em roupas dc es-
fivadores. ò frimeiro, eiilre os armazéns 17 c
18, e o segundo, nu.praça Mauá.

Também o guarda Henrique dos Santos np-
prehendcu oito campainhas electricas nos boi-
sos de um estivador, visto ter este tentado,
como os outros, pass;tl-as como contrabando.

O mais interessante de tudo isso é que os
guardas não conseguiram prender os estiva-
dores contrabandistas.

A rçconducção de um pre-
tor origina tini pleito

complicado
No governo do marechal Floriano Pcixolo

o Dí'. Jpsé Ferrão de Gusmão Lima, «pie exer-
cia o cargo de juiz do direito cm Alagoas, veiu
para esln capital e foi nomeado pre tor, cm 9
de março do 189$, com exercício na Ia Preto-
ria,-pelo.espaço.do quatro anuos. Terminado
o fpiatricrinio, ò governo o reconduziu, íifiò
para a meshia prêtoriaj.mns pnrn a oitava.
Findo essé segiiiido ¦qiíht.ricunio, não ínnis o
reconduziu o governo;¦ Propoz então o Dr, Gusmão Limn, no foro
federal, unia ncção contra n União, para o fira
de lhe ser assegurado o direito ao cargo dc
pretor, que exercera pelo espaço de oito annos
c que julgava lhe cabia vilalicianientc. O juiz
federai julgou a acção procedente. Appcllan-
elo n União, o 'Supremo reformou ri decisão
do juiz. Na discussão desse feito-os ministros
sc dividiram em opiniões, Afinal, poslo em
discussão, verificou-sc qtlo n favor da União
haviam votado seis ministros c contra quatro.
Lavrado o nccordilo, foi cllc asslgnaelo e nes-
ta assignatura sc deu um engano deplorável.
Dous dos niinistros, os Srs. Herminio Uo E,
Santo c Amaro Cavalcanti, nssignaram-so'
como vencido aquelío e vencedor este, quan-.'
do o contrario é que havia suecedido, Publi-
cado o aceprdão no "Diário Official", com esse
engano, o Dr, Gusmão Lima, quo possuiu as
razões do voto do Sr. ministro Amaro Cavai-
cnnli,; correu a embargar o ncço.rd.fio, allcgan-
elo que' linha havido empate na decisão Ua ap-
pcllação da União, e o presidenlc Uo Tribunal
não desempatara, estando, pois, ntillo o nc-
cordão. E provou-que Uc accordo com ns ra-
zões Uc seu volo não podia o Sr. ministro
Amaro Cavalcanti ter sido "vencedor" c sim"vencido", rediiziudó-sej pois, a volnção a
cinco votos contra cinco, nó envés tle seis con-
tra quntro.

Discutidos esses embargos, o Supremo re-
solveu nnnullar o accòrdão anterior, passandoimmediatnmentc a julgar dc novo o feito.
Nesse julgamento, deu ganho Uc causa no au-
tor, contra a União. Por sun vez, essa cm-
horgou a nova decisão Uo Supremo; pnra o fim
dc ser a mesma havida por nulla e sem cf-
feito, por assentar cm falsa prova, pois quenão houve empate não desempatado no tal nc-
cordão que se annullarn, mns tão somente o
referido engano. Passando Um ministro de
vencido para vencedor, o outro, elo vencedor a
vencido, o resultado final permanecia o mes-
mo, seis votos contra cinco,

Discutidos esses embargos, demorou-se oTribunal'n cxaminnl-os. Afinal, depois dc in-
tensa discussão, não passando a preliminar dc
serem segundos os embargos da União, cqntra
o voto do Sr. ministro Mibiclli, receberam-
se os embargos pnra anmillar o anterior ac-
cordão proferido sobro falsa causa, contra os
votosdos Srs, ministros Pedro Lessa e Lconi
Ramos.

* ms*» 1

BAURU', 20 (A NOITE) — Sendo frcqucii-
les, nesta cidade, os roubos do nuimaes, cm
diversas fazendas, o Dr, Alfredo Assis, dele-
gado do policia, organison «ma escolta de
praças escolhidas, conseguindo capturar o che-
fe da terrível quadrilha, Timothco Pereira
Braga, conhecidissimo ladrão e assassino, pro-nunciado em cinco comarcas, e seus compar-
sas Miguel Maria o José Jorge.Os ladrões teu-
taram resistir - prisão, atirando contra a es-
coita,- • —'—- -

O CAFÉ'
O mercado do café abriu e funecionou frou-

xo, devido ás noticias tlc baixa dc 7 n 9 pon-tos cm Nova Yorlc, 110 fechamento, hontem, pa-ra abrir bojo, com maior Iiaixn, ou Ue 2 a 12
pontos. Pela manhã não houve negócios c 110
correr do din foram vendidas apenas 2.429
6accas, ao preço ele 9?70u>.por arroba; para o
typo 7. Hontem entraram 10.213 saccas, em-
barcarani 4.054 sacca» a • ..•"atoeis" ficou cm
M?.«Jl_iCOMs "-• 
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Requiescat in pace
*

O Seimilo approvou a
amnistia ampla

• ¦ ¦

0 ür. J0A0 Luiz conformou-se..,
Afinal, depois do uma longa luta, n amnls»

tia ampla nos revoltosos de IHOii foi hoje
iipproviidii, uo Senado, com todos os sacia»
meu los,

A' hora regimental, com n presença de .'II
cmiuiixarimet., o Sr. Urbano Santos assume
a presidência e declara oberla a sessão. Lida
c npprovndn a nclu du sessão (interior, piu»seu-so no expediente, quo careceu du im»
p orla nci 11.

Usou da palavra om primeiro Jogar o Sr,
João Luiz Alves, quo agradeceu as doinons»
trações de amlsadc o apreço dadas pelos Srs.
vlcc-presidcntcs da Republica e dn Senado e
vários senadores, indo ã sun resldencln dar»
lhe explicações sobre a votação do pròjestósobre i.n.nislia. Por motivo do moléstia nâo
('(.mpnrcccii no Senado hontem, c, por Isso,
oecupa a tribuna para fazer esse agradeci-
mento.

O Sr. João I.uiz Alves cnnliiitín, portanto,
n fazer parta das coiiimissõcs, mns elesll-
gado por completo do P. It. Ç,O Sr. Itibeiro Gonçalves, attendcndo ã I.n-
porlnncia da maioria constante dn ordem do
din dc hoje, desistiu dc talar sobre n poli-lica do sua terra.

O Sr, Rnyiiu.iidu dc Miranda não quizconli.iiinr .1 defesa do "ninis honrado dos
governos"..,

Foi, enlão, nrinuncindn a ordem do din,
n_a qual figura ein primeiro logar n vola-
ção, cm terceiro turno, do projeclo que ninn-
dn extinguir para todos os cffcilos ns ulti-
mns restricções dns nmnlslins concedidas
.'.os revoltosos dc 1893.

Foi volndo o substitutivo da commissno
dc legislação e jusliçn com o ticcrcscimo
hontem requerido pelo Sr. Epitncio Pessoa.

O Sr. Pires Ferreira requer n votação no-
mi.Hil pnra o nrt. Io c o Senado n concede.
Procedendo á votação, o nrt. Ia foi ripprò-
vndo por '21 senadores, contra os votos dos
Srs. Abdlas Neves, Pires Ferreira, Dantas
Barreto, Siqueira do Menezes, Miguel do Car-
valho, Erico Coelho e José Murlinho.

Poslo a votos o artigo, cllc 6 também np-
provado.

O Sr, Ctinhn Pcdrosn faz uma declaração,
explicando por qiic falou contra o projecto
e approvou o substitutivo;

O Sr. Soares dos Santos envia á mesa n
seguinte declaração dc voto i "Declaro ler
vetado conlra o nrt. 2o dn emenda subsll-
tutivn da commissão de legislação c Jtr.tiçn,crenndo no Exercito e nn Marinha o quadro
Qí*F., parn o qual deverão ser promovidosos officiaes effcctivos niniiistindos em 13!),".
c, 1898, por entender que essa providenciavirá ticzei a confusão pnra o servi-;.-) mi-
lilin*. relativamente ás antigüidades dc pm:-tos dos officiaes aos qunes sc refere a pro-
posição, aiiles do serem Incluídos uo novo
qúadri. por promoção."

Também fazem declarações dc votos os
Srs. lírico Coelho, Lopes Gonçalves c D;ui-
tas Barreto.

Approvadó o substitutivo; o Sr. Epilacio
Pessoa requer urgência pnra ser hoje mesmo
(lisculjdn é npprovnda a redacção final do
projecto. A mesa lc n redacção egunl no
substitutivo e subníettc o requerimento tio
Sr. Epilacio a volos. E' approvada a 

'urgjii-
cia e posta eni discussão n redacção.

P Sr. Pires fala sobre cila e começa com-
bnlcndo-a por não estar dc' nccôfeio cem o
que os paredros concordaram...

E assim foi enterrada a áninistla ampla
no Senado, com todos os sacramentos dn lei.

Seguiu-se n votação do resto da ordem dodia, que constou dc projecto concedendo li-
cença c lürindnntlo abrir diversos creelilos.

0_ Sr. Pires requerei, c obteve dispensa
de interstício pnrn as duns ultimas pròno-sições.

E .1 sessão foi suspensa,-

Contra a devastação florestal
t-—-•

Uma representação da Câmara
de Pirapóra

Teve hoje enlratla nã Câmara, sendo despa-cilada á commissão Uc constituição c justiça,umn ¦ representação dn Cnmnra Municipal tlcPirapóra, pedindo o andamento Uo projecloUo deputado Camillo Prates, projecto qiib pra-iiihè a devastação elas florestas nns margenselos cursos tle agita.
"" » io— 1

As irregularidades no In-
stituto Benjamiii Constant

O Sr. Carlos Mitximiliano, respondendo'a 11111officio da secretaria Ua Gamara, enviou hoje
aquella casa çopius ela representação que con-
tra o director Uo Instituto Benjrimiii Conilant
fizeram os riliiinnos e 

'aspirantes 
no inagi itãfio

Uo referido iiistiitílo, bem como do despacho
ministerial do mesmo, onde o Sr. ministro de-
termina que se providencio pnra a punição im-
mcdialii Uos mestres que so retiraram áritís dc
finelnr ri hora das lições e para que seja con-
fecc.ionrid.il cscrtipulosnmeiile, com emprego dc
gêneros dc primeira qtuili.dndc, a alimeiitação
elos nliim.nos, viginiulo-sd lambem os"inspecto-
res dçsielipsps cm conduzir ás nulas os cegos,

*4 •
* t-S|Ofr-i

0 Sr. Barbosa Lima e os
funeciouarios públicos
O .funccionaiismo publico foi hoje objcclo

tlc. um discurso proferido pelo deputado Bar-
bosa Lima, durante o expediente ela Cnmt.'..,

Reclama S. Ex. conlra o.faclo dc se procurar
levar aquestão elo funecionalismo publico pnrn
um terreno absolutamente falso, insidiosa-
mente fnlso, perversamente fulso, fazendo com
que todos acreditem que o Congresso Nncio-
í.nl, cnimú libra conduzido pela sun commis >ão
elojfinanças;.ytiilõrisoü o poder executivo a des-
pedir em massa os funeciouarios públicos, Islo
é uma perverslssimn inverdade. Toda ar im-
prensa quo mais insistentemente martclla nes-
Ia tecla cnça-nieleeis, segundo a expressão tex-
tual Uo orador, é n mesma que mais vibrava o
malho na blgorna incendida da opposição no
governo passado, -allegando precisamente que
naquclla época, descomedidn c impntriotica, o
governo enchia, ns repartições publicas, orçava
serviços e fomentava o parasilismo, em vez de
procurar destruil-o,

Approximnndo-sc esses dous aspectos dc des-
valrada c apaixonada' critica, tão contraria n
orientação dn imprensa, so reconhece quo or.
jornaos alacum o Congresso e o executivo pre-
eisamente quando esses poderes vão fnzer o
que era aconselhado.

Depois de varias considornções, «* orador
passa a mostrar a injustiça tlc quantos o
npemtnm como inimigo do funccionaiismo'.
Realmente, não podia ser inimigo do fttuccio»
ntilismo quem licenciava os quo tivessem
mais dc dez nnnos dc serviço com os venci-
inuntos integraes, no passo que. os rnngis-
irados, typo por cxccllcncia elo fuuccioiiario
vitalício, quando em disponibilidade, recebem
apenas deus terços. Esle era o próprio pen-
samòulo dos fundadores dn República, que,
10 separarem a Egreja Uo Estado, elcrr.ni
dom terços dos vcnciimntos aos serveaturt"
rios do culto cíitliolico.

O orador, que assim sc tem preoccupntlo
cm garaniir o funccionaiismo c que foi sim-
pies expositor dc um substitutivo; tem con-
seiencia tlc ser o mesmo dc sempre. Po-
dem appellai' pnrn o nome sonoro Uo povo,
porque S, Ex, continuará no Indo. Uo mes-
mo, estando a tlefcndcl-o agora mais do que
nunca, porque outra cousa não é sinão de-
fesa do povo çombaler toda c qualquer iric-
elida que, visando proteger o funccionaiismo
publico, nada muis fuça do que garantir mn
pequeno grupo do' interessados c augmcnlar
um parasilismo, cujas conseqüências, cm
ultima #nalys», * o povo quem as ha Ue
pafla*-.; — ¦~"~  ""  -

A GUERRA
Os rumaicos conseguem sustar

a pressão do inimigo
*w

E os russos rcp.llein vários
ataques V
PKTKDtJUADO, 36 (Ilavas) *-» Commnhlca*

du do «.liidii-iiuior:"Os rumaicos lontegiilrnm suslur na Do»
brudja 11 pressão exercida pelo Inimigo, quedispõe de forças multo superiores cm uu.
mero.

Essa pressão tsln agora um pouco enfra-
quecldo,

Nn Pcrsln, depois de t-ncurnlçiulu batullin,
tomaram «s russos a cidade «lu Rijar, a i.or.
«liste* dc llmndi.n, fazendo prlsloneirim o ap.
preliendeiiilii dous Cíii.Iiõih «o inlinh;».

Na Gullclu, em direcção a Zlochnviu, nn
região de Zvyjen; repellimns um pequenoataque.

Nos Carpnlliu.s o nosso fogo annuUim um
nlnque conlra l.nin «nilnenclu situnda oito
verslus a oeste do nuintunhu do Cnpiil."
A victoria dos francezes em

Verdun explicada pelos nl-
lemães
LONDRES, 20 (A NOITE) — Os nllomãol,

não Hiilicndo como explicar O rcconquisfii pc.los francezes dos fortes do Douauniont o
Thiii.in.iint c dn nldeiii de Douiiunionl, dizem,
num communicado official, que llounumont
cmIb ardendo, E (iccresccnta o i.-tiiilo-.n.iior
allcmfio, sem mais explicações, que os frn_«
cezes ('Aiiharam algum terreno,
O gnb:nc(c austríaco renunciou

NOVA YORK, 26 (A NOITE) — Aniiuncin.
nc em Rerlim que o gnbinctc nustrinco, nce»
phalo pelo assassinato du aeu presidente, o
conde de Slurgltli, acaba de pedir n demissão
collcctivu.
Na frente da Macedonia

LONDRES, _<1 (A NOITE) - Informam do
Siilonirn que o n.áo tempn prejudicou ns
operações no longo «Ia frente da Macedonia,

Uin cruzador russo, «pie faz parle dn cs»
quadra allii.di., operando 110 Egeu, bou.har-
eicou durante duns horas us posições Imlga»
ras no golfo dc Kcrmcdll, a ocslc dn foz do
Mesta,

*"*¦*— -

Fulminado por uma corrente
electrica

LORENA; 2õ (A NOITE) — Falieceu fiilmi-
r.ndo pcln corrente cleclricn que move uma fn-
hrie.i de gelo ele propriedade dc Leite & C, on-
dc trabalhava; José Benedicto Silva; quo con-
Invn 20 nnnos dc etlnde.

• -'«.¦¦

Uma approvação clássica
Em discussão tinicn, c sem opposição quç sa

levantasse pura retardar ó precioso trabalho,
pedindo verificação Ue votação, foi beije np-
provado o projeclo prorognndo a actual ses-
são legislativa nlé 3 dc dezembro.

COiVIMUrM8CA005

Uei* á ex-posição dos bellos
niovsss Le r^ctoâlâei- á RUA
OH.LE II. 31, tapeies e es.ei
ras impermeáveis, preços
únicos e coEDU-içães faciOi-
Emas de pagastseü-.o.

_ CosliinU'3 do pino linliõ" limn»
V'yw*# 

"" ro 6 cu-os sol) mçditln; Confe-
ççtío da Jline,:.Vargas. Offlcinn elo Pulncio elas Nuivas.
Itu.i da OrUgunynna 11. Sú'.

Nao se ilíuda com fantasies

OS MOVEIS QUE LHE VEN-
DEMOS TÊM ARTE E SÃO PRI-
MOROSAMENTE ACABADOS.

IS ã o.
OimSVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.

O. O O © 0 0 0 © 6
•Áp***********—.'-*,rrrT7~" ,, zzr.zz^zi'}à

§ Sãgfnsòs üé Mia |
SORTEIOS em? 23 do

corr.en4e
PRÊMIOS PAGOS:

Rs. 434:944$S00
Q ® & a e q

Si V, Ex. for visitar os depósitos de venda
do moveis

KUD-STAIt
terá oceasião de verificar como são graciosos
o práticos og seus estylps, como é perfeito o
seu acabamento e como são bons as condições
de pagamento c preço,
GONÇALVES DIAS, 71 URUGUAYANA, 82

9i Largo da Carioca, 9
(Junto ao portão da Ordem)

Moveis n. prestações. Capas para mnliilin, 0 p^çn,
CüSooü. Oleados ele o,(jo c o,7o, metro IJ^ieei c 'ISooo.

Maria Jesus de Almeida
Chrisliua de .Testis Coulo, esposo e

filhos, Emilia Jardim c esposo, ,Ioãe*
Ilodrigucs Uc Almeida, parlicipnm nos
seus parentes e amigos que a missa Utt
sétimo «lia-por alma de sun ielolatriiUí
infle; sogra e avó, MARIA DE JESUS

D,ALMEIDA, set'á celebrada amaiihã, sexta»
feira, 27 do corrente, ns 0 1|2 horas, no aliar,
mór dn egreja tle S. Francisco tle -.Paula. Con»
fc-ssando-sc desde já summamciilc gratos.

Procopio José Leite
Falieceu liò.ic, ás lfi horas, o Sr. PHO*

COPIO -JOSIí* I.E1TE, chefe Uc seeçãej
_rt listrada Uc Ferro Central Uo líiasil...
O saimento ftinebre terá logar amanhã,-
ns lfl horas, saindo o feretro dn sua
rcsitlencin, ú rua Figueiredo 22 (Méyer)^

para o cemitério Uc Inhaúma.

Piocopio José Leite
CHEFE DESECÇÃO OA E. F. Ci DO BI1AS1I. -

A'viuva c filhos dc PROCOPIO ffOSE*
LEITE participam o falleeinienlo Ue
seu esposo c pne e convidam os paren-
tes e amigos pa aro seu enterramentò,'
amanhã, xis 17 horas, da rua Figueira--
do 22, Meycr.: — - "t
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Loteria federal
lie sumo cios premiu» dn loteria il.i CapitalFadem), plnuo 11. 1115, oxlralililn hojui
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A NOITE ¦- Quinta-feira, .6 de Outubro de 1916
UMA TENTATIVA POLinÕT

hojeDeram
Anllgti ....
elmlcrilo ..
Mi» Snltcntlo ..

Para amanhã:
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c.iiun
Veuil.i
Cachorro
Cttvallo
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0 PREFEITO~ 
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»*.' ipion) du u lurliin.i uiiiii mpnlti na» lotunaieolle-
l(.'i lii.iiol.; Vlill! , ..•II- nu pilIlIJCV.i.n-,i iimtrli, run Uíivlilor I..I — 1'lliuc» Ouvnloi
IM ijiui.iii.l.i, lu; 1'inuoiro do Março, íj1I;L, Etluuiu de
tSü, k>\ lioiiornl i.iiiiiiii.i, íiüll, — !>. 1'uuiu: iuu Úuuiieeff iVovcinUiõ, fiü.

r ^enciaaor Ferreira oe
tVieSlo

ÍMellnn 

Cecília Ferreira de Mello,
Dr. Uotnvla Ferreira dc Mello, Viiriliiu
l-'errelra tio Mello liolze, seu esposo c
filho», Aura Ferreira ue Mulo Fcriinn-
des u M-u esposo, u Itclic Ferreira de
.Mello Macieira'; »cü esposo e filha, viu-'va, flllios, genro» è netos do saudoso COM*

MlíNDADült FlillHEiHA Dií MELLO, convl-
dam os seus parente» e amigos porá assistirem
ú missa dc triscgiirio dia cm siiffragio dc sim
alma, quo será celebrada, sexta-feira; 21 do
corrente, às !l horas, na matriz do SS. Sacra-
incuto, ngrnilecciido antecipadamente por esto
neto dc religião,

Amélia Human~es da Cosia
_, .tone Ferreira Pinlo da Costa, sen»

JT flllios, nora» o nclo, commiinicnm o**Tj9 fallccimcnto de sun idolatrada e»pu-
I hu, min-, sogra c avó, 1). AMICLIA FEIO

JL NANDES ÜA COSTA, c convidiim o»
•—• seus parentes e umiir.is a acompanha-
rem os seus restos mortncs, cujo saiincnto Ic-
rá binar iimnnliã, á» O horas, dn rua H de De-
zcnibro n. 110 pira o cemitério dc S. Frnn-
cisco Xavier, »>. por esse acto dc caridade c re-
ligião sc confessam desde já eternamente
gratos.
* """ """ " '¦¦ "¦¦¦ "nmm,mm *************************************** •

Amélia Fernandes da Costa

t 

Caldeira & C, profundamente pena-
Usados com o falleciniento da Exmu
Sm. I». AMÉLIA FERNANDES ÜA
COSTA, extrcniosn esposa do seu «o-
cio e amigo Sr. Jo-ié Ferreira Pinto
da Cosia, convidam os seus amigos

n acompanharem á ultima morada o» resto*
mertues du finada, saindo o feretro da rua
8 de Dezembro n. 110 pnra o cemitério de
S.-Francisco Xavier, amanhã, 27 do corrente,
ás 9 horas, antecipando seu eterno leconhe-
cimento por este acto dc caridade.
<¦=-— , -.»

D. Clara Maria de Sousa
Seus netos mandam resar n missa

do lils.-.sinio dia de sen passamento,
amanhã, sexta-feira, 27 do corrente, ás
9 1J2 horas, na egreja dc Nossa Se-
nhora do Terço, á rua Senhor dos
Passos,

JE^iiaíicioíS
oroas, corações, cruzes bouquets, gerbescclluloide, missnngns e biseuits. Flores ar-••¦¦"•« H.om e barato. Rua Sete de Setembro

Coi
cm
tifici.es  ........
li. 11 — A' BONINA
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Ü que vae pela estação
de Olaria

A policia a serviço da
Leojioicisna Raiíwav

"Sr. redactor da A NOITE — Saudações —
Os moradores d.i estação dc Olaria, exclusive
os empregados da l.eopoldina, solicitam, pormeu intermédio, vosso valioso concurso afim
(le que seja cessado o abuso «íue passo a rs-
lutar. E' o caso que a poderosa empresa cs-
tráugeira, com flagrante desrespeito pelo ar-tigo 72 da Constituição, mantém na referidaestação oito homens armados e equipados,
com cacetes dc dous metros dc comprimento,
que exercem ali ns funeções dc policia pri-vuda e com gnrbo dc guarda pretoriuria os-tenliuii-se ás chegadas c saídas de trens, Temainda n mesma empresa seis praças dc poli-cin encarregadas de manter a ordem junto áreferida estação, dando a impressão dc cn-t.ir-se de um lognr cm pleno estado de sitio!Porventura, Sr. redactor, nós, os pobres ha-bitãutcs dc Olaria, seremos conhecidos ou ha-bjluacs arruaceiros pnrn, ameaçados na nos-sn liberdade c integridade piiysien, vivermosii mercê desta selvngeria? No entanto n po-licia, que criminosamente sc presta a esses

papeis, n serviço de empresas poderosas, dei-xa que operem livremente os ladrões c queapodreçam tres infelizes que morreram al'o-gados, sendo preciso que alnías caridosas oslevassem ao poslo do destacamento 1Agora, meu caro senhor, si qiiizerdes ver
juri' bello quadro, vinde até cá e vercis, porbaixo dc "frondosas" mangueiras, desoe-cupados cm promiscuidade, jogando a "ver-
ínelliinlui" o praticando as maiores tõrpézãsa Juz nicridiana do so],

E' isso que eu, pobre morador residente emülann hn quatro nnnos, trago ao vosso coube-cimento afim ,1c ver si surge alguma provi-oençia. r- Joaquim José d.i Silva."
*****

A população desta cidade qu.\ »e prepareparu ser esçorclindu n dou» ciirrinho») pelostremendo» Impostos dn União, em gestação

wi ° ,)ir,''l}',!° V4''1*'''."1' c,|n r«ntiti«Vil.> 110LQllM ho Municipal. Augmeiilada» lllcgnl,apierllerlpia o crínilnosiiinciito a» despesaspelo iircleito familiar, ereados logares* iu-vendidas repartições, aquinhoado» parente»,Deiiefiçlailo» amigos, levo o governador domunicípio a necessidade dc procurar reeur-sos pura siilisfuçn.» dos pugamento» exigidospela» nababesca» o conlímia» reformas pos-ias em execução. Dohi a sua assustadora
proposto orçamentaria o o conseqüente or-çniiiciilo. já cm.marcha no recinto do poderlegislativo «1« Municipalidade.

Ao lado das apprcliensòcs e sustos decor-rentes dns pesadas providencias enfeixudasna lei iiniiun figuram projectos escniuliilososnlüiins ali- agora pnralysadòs, cm virtude dagravidade dos favores concedidos, ma» nestemomento cm franca elaboração, não nó por-quo eslri a expirar o periodo da labiita dosiiicndciilcs, como também pur ser a ultimaIiurn, uo apagar das luzes, ou depois das mes-nm.» apagadas, segundo a expressão do Sr;Carlos Peixoto, a oceasião mais propiciapaia ii npprovnçfio precipitado, brusca, nln-balhoadn do medidas graves, encerrando
yaiilogens varias c contendo compromissos
govcriiainciitucs dc ussignalad» monta, sem(|lie o publico, nttoiiiti) com a rapidez do dc-bale e a celeridade do pronunciamento, pos-sa soltar o salutar Aqui d'EUlici, muitasvezes dc proveitosa cfficai-ia, de resultadovantajoso.

A serie dns geiierosns concessões em proldos poderosos, com prejuízo dos munieipes,acaba de ser inaugurada com a apresenta-
ção do projecto n. 72 dc lillO, providen-ciando sobre a exploração do serviço teic-
pionico em a capital da Republica, li' sn-bida a campanha dc Im muito em movi-mento pcln Light, para conseguir n altera-
çao de cláusulas do contrato, dc fôrma atornar insupporlnvcl o preço das telcpliona-dns, como em minuciosa exposição tem dc-monstrado A NOITE. Ha, entretanto, nomeio dns pretenções d.i sociedade explora-dura c da graça em fabricação entre os edisuniu circunislnneia merecedora dc' revelação.li' que a proposição encerrando em seu bojofavores múltiplos esteve durante muilo leiii-
po empacada, sem elementos para proseguir.Sabuin o motivo? Simplesmente porque o Sr.Itnbocirn, membro du commissão de justiça,com tenacidade se oppunha A sua passagemnao havendo rogos, supplicas, insiiiuaçõcs c'argumentos coiivinccntcs, desses logo abra-
çudos pelo Dr. Azevedo Sodré, que o demo-vessem do propósito de não emprestar o seunome pnra a assignnluía do parecer favo*»rnvel,

O Sr. Ilabocli-n, porem, é um lioincin doen-le. Anda sempre cheio de cápsulas e tlntu-ras. no., bolsos, por elle cuidadosamente cs-colhidas na qualidade dc excellcnto phar-iiiacopola. Achacado; embora, se mantinhaem ue, a cumprir o seu dever, a resistiras solicitações dos. interessados, De repente
quando poucos dius faltam para a termina-
çao do mandato dos actuaes legisladores dolargo da .Mãe do Bispo, eis que se aggravaa doença do estimado pharmnceüttco, appa-recendo sem tardnnca para o seu posto oc-cupar na commissão de justiça o Sr. Oli-vçira Alcântara. Adoecido assim, n proposi-to o resistente lycurgo da edilidndc, razoa-vel seria quc o seu substituto necessitasse dcalgum tempo pnra o exame do assumptonovo as suas prcoccupaçõcs. Tal não se deu.'Poi logo, viste lingüiça, e em vertiginoso»instantes, na sessão de 23 do corrente era
jielo 

o trabalho motivador das presentes
Em outras eras appellava.se para o veto«o prefeito, para o Senado e para o presi-den c da Republica. Hojc só ha a registar oprotesto. O governante da Sebastinnopollsliem podia, com os seus conhecimentos deconsunimndo medico, levantar do leito oSr. Rabocira, para que este, com o seu cs-torço c a sua palavra, verberasse a conces-

^'.'.i e»m .^.«"volvimento. Mas o directorei A hquitativa" manda ao diabo o meuconselho, preferindo empregar a sua sapien-cia na nijccção de mais um tônico capaz(le multiplicar .is maravilhosas forças da cn-
çantadora Light. Glorias á sua medicina e4 sun administração;

Bi-icio Filho» ***** »
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ESMAGADOR 8UCCESSO
CABARET KESTAUKANT

CLUB TENENTES DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 170

DAS 0 HOllAS A'S -t DA MAMIÀ
Ponto de i-euniiio d» elite deganTc o inlcllecluale onde se cxhibem os melhores prográiiiníiis norailisttts dc valor incontestável, sob it dirccüo doiuogiiaiavòl cabarclier

ANPKE' DUMANOIK ---
Con.oito e luxo em um meio chie, onde se npré-ciam a Arto e o Deliu

Ihietto lyrico
Notável iliíiisiirina clássica
Cliiiutcuse à diction
Cantora chilena-
Cantora mexicana

Jistrella mundial
Cantora hcspanhola
Cantora itald-argantina
Cariçpnclistiiirileriiacioiíii'1;

Mo n têii eirro -Pe ri 
ViiltALVS......
Arlette Çeriny.,.,, 

"
Elccíru ,
HosiUi llòririgilezíii
Apachinetlc
Flor ile Cuba
La Giocomlii,,,,-,„
LASIÜANA ;..

Segundo o secretario do Gomro
IWmiuIo em foco n oVganisncdo «Io pari!.

iiraíirrta
A elelçAo dos homens qu.'. compõem as as-svmhlijóa legislativas»da ninis alta iniporlan-eln pnra a itgreln.

L HKlisptiismil, -.
•«I «} » (louli-lnn. dar.grejii sobre o voto
(pnjNcgulii animada.
mente o secrclniio do(.entro) —quo os bons
concorram A», nrun»,nüo so deixando tico-bardar pelas ameaçasdos sectários'*! depen-dendo das eleições obom ou mão governodu paiz, e dahi o bemuu nmlestar da Egre-
Ja, devem ncllns to-mar prirto, propügimn.do com o s.-n voto oinfluencia pela derretados perversos e trium-
Pbo dos homeufl ,sin-
çernmcnlc cntliolicos,
únicos capazes de jiro.mover a nrosperldallo

da pátria". Os tlcl-

çnndldnlos 
inimigo» da Sdâ^nã^sc^de!!!excusar de peccado grave. Pccca.u «ravenu-iio os quç sem justa causa sc nbslem de v, {„ 

'
ial ó o preceito dos nossos blspos.Tpeco

«íe inuilos..C!U 
SC" j0rUn1' 1,!"'a wnnfiín&hlò

i-Mns votar só seria perder tempo...
. —• Ucm o cpmprclicndcruiri os fundadoresop (.cnlro Cnthollco do llrnsil. mieleofSnlMdor dc um partido nacional, destinado a

çoncen rar n direcção política Jos catlinllòosbrasileiros em todo o território dn pntri,!O (.cnlro tem um delegado em cada diocese.incido com opprovaçãô do respectivo pre.lado. O delegado diocesano Indica, de necôr-do com os vigários, ou com o bispo, os dc.legados poroclilaes, aos quaes superintende,e.dos quaes recebe proposta pnra a uomea-Çüo das conimlssôcs ícglonacs.Todos os bispos do brasil abençoaram aformação do Centro,— li quanto no programam?-Queremos a instauração du política uoChrlsto, Deus no governo c na legislação. Han reclamar, na vigência da lei básica-de 91o exercício de uns timios princípios llberàesclaros ou Implícitos. A subvenção As escolascatbol.cas e, na actualidadc, o ponto cuidaido programma. <-"i>uui
Queremos a revogação do despollco dispo-sitivo dn letra A do § 20 do art. 12 da Con

ÍSWÍm^q'^10 ^c'lc,•i,1 (««rclò^u.mero 5.1ÜÜ de 8 de março do 1904): — "O
ensino pnra o qual contribuir (o município)com subvenção, ou de qualquer outro modoserá leigo em todos os seus grãos." 'A escola neutra, o ensino leigo, i unia ca.lnmidndc, escrevia Leão XIII. •Não lia a estabelecer, pon ora detalhesdc ordem temporal, que mais constituem pro-gramma de governo que bandeira de combateIremos aprender (apriiz-mo repetir a nliraseía governar na Bélgica, a mais prospera naçãodo mundo, "o paiz dc imposto minimo" co.

í'hoiiêò "' hnv,tt 30 auuos» pc,° PMlMÓ *n-

, T P l']r"° a seguir, un conquista das po-siçncs políticas.,. v
. —•••obedece a varias condições. A primeirae uni alistamento é uma íiscalisação perma-nentes. A nova lei eleitoral nos assegura umae outra cousa: um alistamento em qualquerípoca do anno, e uma fiscalisrição efficazem mesas presididas por juizes. 'O Si\ cardeal Arcoverde, applaudindo a nos.sa acçao, abriu o livro de registo geral dceleitores do Centro, uii-arcbidiocese do Rfodc Janeiro, com estas palavras de seu-pro-

pno punho e griplio: 3'"Todo o catholico sincero deve qualificar,so eleitor, estando sempre prompto a contri-buir çoin seu voto para o bem geral da Na-çao sem jamais perder dc vista os direitosde Deus c da sua Egreja".
ik5?« Pairas «to Pastoral Collcctlva, numero1597.6. Palácio da Conceição, 15 de agostode 1915. J. Cardeal Arcebispo."

Ao estendermos a mão ao Dr. Plácido, ellcnos disse! "Brevemente contarei a A NOITEo que sc tem feito de pratico, nestes últimosdias: a fundação de escolas catholicas e ns.sistcncias medico-juriilicas cm vários centros:o numero de eleitores ém alistamento e á or-gunisaçao- dns cominissõcs parochiacs, onde

0 problema da carne e o
Matadouro de Santa Cruz
=S£isH'''W"'Í,m--;
vwio r in WT'if »,t'c,»"^",• »«• "««> «o no»
......ia WeP*« da lavoura, ao vestuário o ali.

ie iitr^T^iT0 nll4 <'rS"!Ilo f!ir
íi.i.1 .. ». •"•"'••io» i'«n sondo em grande

iJnMal* v,,c w,,d0 ° luIvrCHse dos criadoresI asllviros nn augmei.tar o* »en» rcbii lios cvario» governo» .como os de Mina» | irm.4

M successâo paraense e
reeleição do Sr. Enéas

¦ ¦
Bolem om pé

guerra
do

prcKcript
:,„¦,, ¦—¦— ¦».».uiça du vi.um dc vaccas em condições de

Z^TiS^^''^'^'^
procrear

Peloí inals rcceíitói estatística» om..i,.,wBi,?"»0 íiSlifP S!8! nlStòn
Çoiifrõntados os tòtnc», flgurani eomo mnior«» produclorcs, ç... ordem Cscu^oS:K:',|iç-|!;;,,':ssra,rto<s;

lUcebemo» de Delim, datado de lionteni, oseguinte lelegrammai ««iiienii »

dò. o»*»foLc.fll!?^Wí?011 vKtte Proniiitldffo lo-uo» o» corpo» nollcliies, Foram niiiiriiecltlo»
n - i. ,1 0.^,'t;ií,,,,, '"lü v<™ fomn uiilear noDP, Knem Mailin» sua escolha A rcclclçoo ogoverno do listadoi Desde a juaçn da Meíilbli"cn ate A resldcncla do Dr. linen» Miiitl"",.rito posta» patrulha» de cavallirla, «, I,,"do Ioda» a» esquina»,A coiivençAi» govornlsln escolher» lioio A

desso ^justiricar violência» da pnrlu «Jo «o-
¦ ***** RaunSer

No matadouro de Bania Cn»
Almtido» imjo j 4,',ii reze» ",i , .neiro» o 2M vllcllo». ,CW« M iWeo*> ** m,Marcliautcsi tlnudidiih". do Mello m ,.

r.| Um,» A Flllòi 80 r?, ,, 
"'m\* ' '¦4'

cisco V. Goiilnrl, ia r. Ií a; ',.„,';; *i*%
do Abreu 10 r.i Oliveira Iniã.. *';.' ""P«U
hetalhlstns, » r.j Pórllnlio *'fi. ik', 1 í°.«gani de Axovcdo, ii7 r, • |». p .úv, , »•! V<L
36p.j Ferimnde» «S Marcor1'- -
M, da Motltt, 2» r. u 22 o.i Al

lides. 7 |, niiginrij
V- SÍ)

«:"thari;,iú.,ãolcfcHn^o,«C»^su^
nus dc un, min»-;,, (lc cnucçns. 1 p0Mutm '»«•
nníi^^ííi8 ."'Crismo», Imstnutc eloqüentes,pode-se calcular ato que «rAo dc ilese..»-.»i«iiiieiio e prospcrid»deqpode «l.ingl ,'\ dri 

'

Loufl»%nfe "" nra""',,l0!?du d0 i'"inc s szouns nqstoris, com espiem do» caninos ¦«pnstuges Hímla ii.»„roveitndos. '
Qliailto ao gado destinado no corte suas ro-servas immeiisns e «ue tendem a aiig, ênl.-g«rn..tc,„-„os os melhores vflticiVih?,"*'"" ,

?n?n n ,? * "T U,,hl*U'1* «»««» hlCM iva, ji .ti -se o crescen e pendor com «pie a elia sc dc-
çam as iniciativas particulares, «l -abi, ,|„

le» d«! capi aos, iiiiçionne» e estrangeiros.A estatística official d.i exportação de car.nçs, recçiu-publicndu, apresenta cifras X

»J§rÍ liov,s niVZ(;:i do «òirciito anno foram
m 'òn "i({V-: 1K"10. Porl0 do "'o <le Jaiiéirri•18.200 liilos, e pelo de Snntos. 2.808.258 kilôsl-A notável desproporção entre n grande ex-
M10. I,n-"IÍS,íl e n vúuU™ "«Ioi piilo doRio dc Janeiro decorre do riosso absoluto des-•ippare hainCnto neste assumpto, emeninntoh. Paulo.JA possuo os dous grandes matadori.los-modclos dc Osasco c dc llarrctos, dotadosde amplos armazéns frigoríficos o dc todos osnpe-rfçnonmcntos até hoje conhecidos.Assim é qne o matadouro frigorífico deOsasco muito maior do «pie ò «lc barre tos. temcapncidade paru «bater por dia 1,000 bovinos2.00(1 ovinos c 4.000 suiuos. »«»¦>.»»,

J3lU^"ivt> ^' i>Í"1'? »>*-«>ííiitle a passos lar-gos e o Rio Grande do Sul, que já possue impoitantlssimas xarqueadns V grandes'cortutiimes, cogita, por sua vez, de construir m .taeiouios frigoríficos, existe no Districto Fc-dcal o infecto Mut.-.uouro Municipal dc Santa
vo™*' ü? ,?»2|Pdíd.? '1ni'"ns Pnm «bater 600íczç» por diu e «íue, n muito custo, consèKueabater, dc vez cm quando, mais 200 ou 300 re-zcs pnra exportação.

O serviço de matança e conservação d.i carne em S Paulo è irrcprchcnsivel.
«.n.'»1^ il ;ói 'lliasl todu "»«»»!. 'noroso, obsolcto. Devido á» péssimas condições tcchni

3o V. de ilescQijtO nos artigos
«Je fim dc esfaçitb dcconfuGçõus para su-
nhorat, onde se encon-
ira uni bello sortimento
tle costumes, confecciona-
do nas principaes casasdc Paris.

Artigo inuito fino a partirlüssoou
Be..i assim eni todos osartigos da secção ile
menina», inclusive osartigos paia recem-
nascidos ; e na sc-
cção de ch..|)6us;)Ui asenhoras e menl-nas.

brjnl..»,•arV^e"Sl.i,Vdr^»v!!,í.;Sí^;,''l
Foram rejeitados : ia (|8 r.. í|.. '.. •.••oram vendidas; m 114 ,... \.„,.' •,',;, :.."StocK» - Cândido Ií. io JI -lío • i"'"4'

& Hllios 311; Flane SCO V. üòuínrl 2..»','Wdos Itela.hlstas, 38; JoAo í'iinu i ú! (;-
B!ami&4 Kr_3w?a
ei (!., 03, Total, 8.061, ' 'l So'

Nu entreposto do a. |)|()(,(|
O trcíií chegou á born ;Vendidos ; r»ui a;t IX r. r.j ,,
Os preços foram os seguinte'*.().)-ii ífSiiO; porcos, i» )8200i carneirovilcllos, dc e'000 u IfOOO. 

t,u,luI(,s. »
Nota •- Na" matança dc caruclros vieram d.cluldos Ires cuprlnos, '"
No matadouro da IVnlia

llVi

n-elrii

de

Abatidos hoje ; Kl re/.
K\por lação

Mais 111 rezes foram abatidas hoje por Oll*veira Irmãos & C. ""*
Hoje, A» 21 horas, devem chegar ao cães dn

ffi.ririeos 
Se'"Ü ,,r^nradns »°8 «'»

» -ne»
iiinaiiliu churraso ao Rio

(iraiidc
I^TA Casa AssciiiDici. roviáwautc dc primei,ra ordem, tem diariamente o mais •', Xnienu c os memores vinhos. Itun da Asscimuk.i. 7», Proprietário Ottomar Moller.

20 ojo nos ilemais artigos
172, Rua Ouvidor

\wm FDSEil

„..-..—,..„ _,.„ w™u,a„i,ia i."»">;»»iiies, ouucsurgem nomes prestigiosos como os dos Drs.Lernordo dc Figueiredo, em Irajá; Mario deGouvêa, no Engenho Novd; Henrique Adcr-ue, na Candelária; Autonino Ferrari e Feli.ciüiio Moita, em Villa Isabel; Braulc Pinlono Engenho Velho; Panncr de Abreu, cníSanto Antônio; Guilherme do Moura, em San-ta_ rhereza; e LtifayeStte.-Rodrigues Pereira-
(nao o conselheiro, mas um medico dò mes.mo nome, professor cm S. Bento, com lai-gaclinica cm S. José). '

**•*>

AMANHA. As>oml)i-osa estréa dn linda, sc-
, üuçlpra c' admirável LINDA BEhMONTlíUntora internacional chegada de Buenos Aires

pelo «Aragüayns

Liíiípádòp e polidor universal

-»»l>—c-

Por que está sendo pro-cessado um jornalista
no Ceará

ln»°ní.!lA>,--° {A< N'0I.T1") ~ ° ioniallstai^ojoiu esla.-; sendo aqui processado porquecomparou o imposto a uma guilhotina nrma-«Ia na praça publica para levar pelo cutcllo osaque ao dinheiro do contribuinte que nanasem outra esperança mais que aspirar ás im-mundicics clnss ficou dc Bastilha de segredo«fino publicidade dos actos dò governo mu-mçlpal, nomeadamente dos balancetes e rela-tonos, chamou us empregados municipaes de- S.1.CCOS dc pilhéria, que èrisàccám o dinheiroda communa, c censurou n violação de um tu-mulo, perpetrada devido á Incúria da Prcfci-

jperuis uri, ;!dre1rT]Pm ^™^™*o
T" -~—» ¦*«— —._.

THEREZOPQL IS
Pequena fazenda

válcnflriitoirrVT. "la,;"ili0:l5 arV0re9 íi'«'i'0''«.^accas icuciras, aves uc rira otn rr.i'i.» rt,m „ u «-
Vero Dantas, rua Suclict o.lo 
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***** -———___O Dp. Ed;. Magalhães
processo especial, as doenças febeldÒs da pòlíe ô SanBucosns, a syph lis e a morphén; o à,tl,ritismo adyspopsia. nqurastlion a e doenças dí ffSS^do Seionibro n, 30, das U hac«á «„[\l J 
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Uma tüüEEier perigosa
Pobre marido...

E' dns dc cnbelliiiho ua venle, como diz aSem, a portugueza Edüárda Sampaio resi-den c nn avenida .i rua General 1'cdrn, 265Abi provoca toda a visiiiha,1Çn, Motivopor que a policia do 14° districto teve queagir. O guarda civil n. 005, que lá foi qm ifoi engulido peli Eduarda, que não quií JPa delegacia. Saindo, com impropérios, foipresa pelo guarda ($. ------
Reagiu a mulher, entrando cm luta Vclnmais o guarda 08. A Edunrda brigou cornosdous. A custo, afinal, foi levada'?para „ dc-legaeia. E' casada (pobre marido!) , Sohíi•10 annos, ' * vu Ul

*****

PELÁSAUDüDO POVO
0 Laboratório Municipal do Analyses sempre tem

jukailo bons puta o consumo os produetos LEAL' SAN-IOS: conservas, Liise.oit.us, chocolates e seinolina nhos-
pbatada. {

Grandes fabricas : Rio Craiidè do Sul o llio dc Jancifo. :
¦ —*r, ¦

Oí^ loclròe?^!
——> .—

Dous roubos em casa do monsenhor Petra, na Gávea
A* rua Lopes Quintas, na Gavca, reside mon-senhor Paulmo Petra. Ahi lambem reside Ma-no Abbintc.
Este, dizendo não querer que n policia pro-viileiiciusse, queixou-se de que fora roubadocm jóias varias, que erani de sua faniilin. Mon-senhor Petra, porém, pnra evitar suspeitas so-

..,..«. vi.-uu.hu eoiiuiçoc.s tcchni.ca» ç.liyçicnicn» do matadouro, é burlada ouPieiudicadii a rigorosa íiscalisação que d"faclo, ai 1 exercem os médicos fiscaes e che-gamos finabnento ao mais triste resullado:-a populaç.-io e lentamente envenenada pela car.ne victimad.1 pela tuberculose e pela artcriolsclerose e pelas moléstias do appareiho diges-tiyo, como affirmana medico., e scicritistas damaior nomeada; c a carne exportada, pela nri-meira vez para Londres, apezar de sua exccl.ente qualidade, IA chegou deteriorad. 
'têm

sido, depois disso, grandes quantidades postasfora, quando nao distribuídas A pobreza 1
.»«„„* os;,Prt;fcHos.se tôin oecupado destemagno problema, porém, de modo incompletoe sem chegar a resultado ustisfatorio.o actual prefeito, em mensagem de iulhoultimo, expoz ao Conselho Municipal n .situa,çao deplorável do matadouro e a urgente ne-cessidade da sua rccoiistrucçno ou, pelo me-nos dos seus mais indispensáveis melhora.

Ii»l 'JIOS»

Estes todavia, importarão cm 1.500 a 2 000contos de réis, no minimo, serão mn pálliati
l?,Jo.T° Isof!u?|?1,1>1'^ o problema de modocompleto, definitivo.

O Conselho Municipal ainda não se maul-testou a tal respeito.
_Em«iutuito isso, continua n soffrcr a popnln-çno, que e mal servida c envenenada, soffreiiias rendas municipaes e deixam de luernr oscriadores das zonas próximas, especialmenteele Minas, llio de Janeiro e Districto Federalquo se vêem forçados a npplicar mal as suasrezes, ou a manilnl-as pnra S. Paulo, com im-mensas despesas de transporte, desanimadosassim de auginentar os seus rebanhos.A questão estA posta neste dilemma : ou aPrefeitura dispõe de recursos, está apta paraexecutar esse grande melhoramento e deverazcl-o quanto antes, ou ella não o podo fazerpor falta de recursos e devo então entregar áíniciatiya particular.
Seja como for, o que abi está ó que nãopode continuar.
Urge que os nossos dirigentes tomem a se-rio esla questão c a resolvam de uma vez,consultando os mais sagrados interesses donovo, quaes os que sc relacionam com as suasfontes de trabalho, a sua saúde e o seu bem
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O Telegrapho nào sabe
responder sobre o destino

de um telegramma
iu hoje n A NOITE o Sr. Af. F. I e-•>s disse huver passado, n 18 do corczo da Ilcgun, via Dakar, em Por-.legrummn com resposta paga, c

^ .»-Itepart çao Geral dos Tclegrapliosino mio sabe «lizer' nem si aquclle des, achofoi ter ao seu destino. O Sr. M. F. 1 c ,òsestranha assim, c. com toda razão, tnl procedi-mento do Tclegrnpho, pedindo-nos rcclaln. -seinos contra çlle j.inlo a quem competentec outro fim não tem estas linhas. '-IT

., ..a egreja
Cariuii \\u

Centro boferico- Rua
Sacbet

11. 4:

tf lTOOG^y

f| coasrxos II
Il da Loteria Federal cx- II
lytraliida lionteni, foi //
^\ vendido nesta JI

lltH Ml 1Ê
nu desde já são cncontindos á venda iiesji^

Os bilhc-
Ics para
esto im-
rortaiitis-
simo pia-

¦ *eef*i «-

,i ii

éHIíEIIIM
D» EawEsio soijza.

— C11E0S0TAD0 -
Brorichites, Rourpif-
duo, Astluna, e lu-
tiorculpse pillmonnr.

Primeiro dc Março U

Lindos moveis
Rua da Carioca
Casa Martins.

ore seus crijidos, commuuicou o íticto á noü-cia do 21° districto.
Diligencias foram encetadas e a policia nin-ua anda poudç precisar.Depois disso foi monsenhor Peti-.i roubadoe de veras. Um seu empregado, sabendo ondeestavam cercT.de 2 contos de reis, roubou-os,fugindo para Minas. Um agente ja foi pren-

*****

67
**X*k***m --

.. n PERDEU-SE
üm embrulho contendo unr mappa com nomes domembro. « The -Rio dc Janeiro títy ImpVovcm „tCo Ltd. Pede-se a pessoa quo encontrar entrosar áma Santa Luzia, 09, que scrd-gratificada. °

| Dr. Telles de Menezes §Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras B
U S/Wos'„Con3' "' Carioca •'• 8< 3 ás 5.—Tciepli. ¦bOOG.-Resid., Av. Mem do Sá, 72. Telen.OUC. i
| Chamados a qualquer hora. B

- ~' ¦ —ni ¦ ——_____

COMO POUCOS

Afogou-se num córrego em
Caethé

;;™F>, 
2G (A m?E) - Q,limdo levavaipa,; afogou-se, num córrego desta cidade

^ SSBSfc ^m^ .««. -ffria"deJ
CAETHI-', 20

roíipã,
a par
;íí;TCS,i Vicellcin» Victima dc' taes cíís"ês, cs-tapara de morrer, antes, ele uma vez, dentro
w£,U ™ u de, s:,bíi.0> e> dc o»1"»» so»>i'c umlogao, resultando disso ficar horrivelmente
queimada*

-*****
'latanicnto daDr EdgarAbranles^,^^

km**-

Quasi se sacrificou para sal-
var um homem

E' um neto. digno de registo esse do "chauf-
IViJ1?-1'^}-?, Silve«'« Pereira, elo aiitomo-vel Wd, tiio differcate dos que habitualmente
praticam muitos dos seus collegas de officio.Hoje, na praça da Republica, conduzindoo seu carro, atravessou-sc-lhe á frente o Sr.Olympio I-rançisco Telles de Menezes, resi-dente em Jacarcp.iguá. Numa manobra h.ibiío rapidn, ainda que se arriscando a um desas-ti-e pengos;o, jogou o vehiculo contra o passeio,inutilisando-o c quebrando mesmo algumasarvores publicas. O Sr. Olympio nada sof-freu alem do suslo.

O facto foi registado uo 14' districlo, com odepoimento de varias testemunhas, inclusivea epiasi victima.

Reuniu-se hontem a dire-
ctoria do Ae. C. B.

Rcalisoii-sc hontem a reunião semanal do
Ac' ¦"-JJM ?°fi n Presidência do commcndadorOregorio Garcia Scnbra.

Lida e approvada ti neta da sessão anteriorpediu a palavra o tenente ljento Ribeiro, quòtratou longamente de ussumptos referentes aoaerodromo e, ao terminar, informou a assem-blin que a,primeira turma de alumnos da Ls-cola dc Aviaçno estará habilitada a prestar asprovas ftnn.es deses curso rios últimos dias domez dc novembro, findas as qiiaes será concc-ilielo aos que forem approvados o "brevet" deaviador.
Em seguida o Sr. Nctto Machado pediu á as.sejnbléa que o seu nome fosso excluído da com-missão orgnnisndora da corrida em beneficioilessa sociedade, a renlisar-se no Derby-Clubno próximo dia 1° dc novembro.
O Dr._ Aleneastro Guimarães, membro dacomiiiissno organisadora da grande toníbola

pro-aviaçao nacional, apresentou em nome damesma os resultados ntó agora verificados, querevelam da parte da mesma uni esforço demagnífico proveito. -
Em seguida; a mesa apresentou o projectoque manda inscrever o Aero-Club na Federa-çno Aeronáutica, com sede em Paris, sendo np-provado por unanimidade. Foram ainda venti.lados outros ussumptos c cm seguida lidas eimprovadas os propostas que inscrevem comosócios contribuintes os Srs..1 Dr. FranciscoAntunes, Acylino Rocha, Luiz ^Siqueira RaulNetto dos Reis, tenente Morio áítfa MacL-ado cDr. Demctrlo Hamann.

***t* ¦

lima violência da policia de
Bello Horizonte

„„?»S}'- Beni?"° p«-", <Ie nacionalidade lies-,pnnhola e estabelecido nesta capilal com fa-finca de perfumarias, á rua Lavrndio n 122,veiu qucixar-BC-nos dc que tendo chegado," ad0 do mez findo, a Bello Horizonte, onde foia negocio, a pohci.i daquclla capital o pren-deu, sob a aceusação de ser contrabandistaCinco dias depois de estar preso o Sr Pc-rez reclamou, como era seu direito, contra narbitrariedade dc q„c era victima. Poi" issofoi o bastante pnrn que os Drs. Pimenta B„e-no e Vieira Braga, 1» e 2' delegados auxil a-ics, o mandassem espancar barbaramente edar-lhe palmatondas até que os gu.írdns Sccansaram. bu.uu.is sc
O Sr. Pçrcz mostrou-nos ainda os siiín.icsdessas barbaridades. Mas, depois tle pÀivltdas todas estas violências, a policia dc Be! oHorizonte teve provas de que o Sr. Ben « oPcrez 

çra. um homem de berii, devido £•espondençia o documentos que Jhc chegi-am ns mãos e, enlão, que fazer? Soltarat-c una era expor-se a um processo, pois In-

Uma illegalidade esconderia outra E o SrBenigno Pcrez foi conservado pw$eWòhfcmumçavcl desde o dia 4 no din 24 deste Squando a policia dc Bello Horizonte á 5^10-
5ltaJ.m UUln trCM C°m desli«' » «ta

O Sr. Benigno Pcrez diz que, depois miea policia mineira constatou a sua idculidítofo. bem tratado. Houve mesmo cu dis ? cx-
Sitoír fftZ?í da^m™ o» sigesída

brilhante solto 110 valor dé 500W0.

MISSAS

Hcsani-sc amanhã
D. Clara Maria do Souza, As 'J 1d° ?' »S'0',i,,..Tt'J'íü; »• >I«'i'« «lodri.de, As 8 1|2 nn egrejq dc S. Jorge; Júlio d.AllHiquerquo Silva Souto, .1» 'J 1|2, n,-, ,...'..\.de S. Francisco dc Paula; d. Juba Pcreirii deSouza ás 9 na mesma; José Ribeiro N.,,,,0

BSi.à\'V,11''1 .W*nm, D. Maria Jesus Al,"i,. 
,1 \. 1 !"'-II,V"0flli;l; eommeridador ler-

,. de Mello, ás 9, n.i matriz do Sacramento;viuva dose dn Silva ús 9 1|2 na CandeláriaManoel Gonçalves Machado ,As 8 1(2 ¦•» egre!J11 do Divino Sa vador, á run Derquô, 1'kdldc; Francisco leixeira da Silvn, á3 9. na ina.triz dc SanfAnna; M. Buarque 'dc 
Almeidavm na matriz da Gloria; D. Maria José díSa Monteiro dc Barros, ás !>, na mesma; Pe-•ro Affonso Machado, ás 9, un mnlriz dc Uniulo Antônio dos Pobres; D. Maria Edunrda deSoares Scabrn, ás 9, n.i mesma; D. AugustaCarolina dc Souza, ás 9, un dc S. José; \,,',.,.nio Jnçqucj Soares, ás 8, 11.1 rri..triz dó SantaRita; Joaquim reixeira dc Carvalho, ás 9 namatriz do Engenho Novo.

KiNTERKOS

Foram scpullnilps hoje :
No cemitério de S. Francisco Xavier: Di»!.mn, filho do Octavio Guimarães, rua Mnriz oBarros n. 391; negociante Luiz ,}osé Monteirorua Silva (.uiinnrãcs 11. 2; Antonictta do Ama-1 ai rua Delia de S. João n. 149; Cecília, filha

„ join°nJ?si:-(,a $l}!?> rm 'Santi' Alexandrina11. 403; Delplima, filha de Eduardo Pereirasalgueiro; rua Conde de Romfim 11. 472- Sn.bino Gomes da Costa, rua d.i Saúde n. 227'- U.zira, filha du Joaquim Avelino, travessa Pédre.gaes 11.-35; Marin Coelho, rim Fiorich n. 59 \ •
Simplicio Fernandes, necrotério da policia; Gll-berto Corrêa Maciel, rua S. Leopoldo n. .'iiiu-marinheiro foguisto José Fráücisco dos Snu'tos. Hospital Central da Marinha"; Manoel Pe.reira da Silva, Hospital de S. .Sebastião.
f-.r . ««/riiHeiio dc S. João Baptista : Iguczfilha de Rosa Dclmind.i, rim ypirniigu n. 12»!cisa III; Maria, filha dc Augusto José dos San-tos rua das Laranjeiras 11. 1; Orlando, filhoile I'1-cdcrico Martololli. rua Barão de O uai-,-tina il. L.u; Joaquim Coluinbano Corrêa, lie-:ncficcncia Portugueza; Dr. Augusto Ribeiruda Silva, rua Maria Eugenia 11. 39.— Será inliiunadii amanhã na íiecropole diíS. iTiincisco Xavier n Exma. Sra. D. Amélia1'craandes dn Costa, esposa d.» Sr. José Ferrei,ra Piuto da Costa, sócio da conhecida firmadesta praça Caldeira & C, saindo o feretro der classe, ás 9 horas, da residência da cxliiictiiá ma 8 dc Dezembro u. 110, onde se acha a.--mada câmara ardente.

O sepultameuto será feito cm carneiro.-— Também serão inliumndos amanhã ',
No cemitério dc S. Francisco Xavier : Lait.dclmo, filho de Tàrglnó Anlouio Ferreira saiu-do o pequeno csepiife ás 8 l|2 horiis, do boulc.vard 28 dc Setembro n. 1C.9, e Justininno San-tos Pinto, saindo o corpo ;is 9 horas, da praendos Lázaros 11. 19.— No cemitério dc S. João Baptista : Man".na, filha dc Jeroiiymò Pinto Ribeiro, saindo oenterro ás 9 horas, da rua Assuinpção 11. 81.casa iy.

» ***** » 
COM ° uso (1° PETRÓLEO 0LÍVÍEK òbtím-so ca-

> oin l)ellos ,OI'|OÍ' Ec,|«cs o i^eutoi ilo cuspa, \'i-dro .IÇUOO, Nas porlümariiis e á ilüA ÜIIUGUAYANA, 00.
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Uma justa aspiração

MartfnsMalfteiroSCJ = Mobílias a prestações!= ALFÂNDEGA, IU I
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Sf.;. ,l',uu'nia<;l!«tico El'"esto de Souza seu
Jnmc, o""|r&S vidl'os do cScidb

Do Sr.
autor,
medie
peutico"como toliicolc!pr1riÍelr"orS c nnn
íp^elSS^ 

m"0lniucu<^õe, que' llK?'pVdcm

ÍJs||ot &Í^S,ff-cl que

Preconceito da côr

UlSOfillO-

n U T [ L A 0 A Iã ÍS^^-

PERE KERMANN
Itit^iiB» iieer.

«¦et» 1.

Olhos, ouvidos
nariz o gargnn-ta. S. Jos.i, ,'i|

3 ás 5

Exames de sangue, analysesde urinas, etc.
Drs. Bi-uno Lobo «3 Mam-iclo de Medeiros, daFaculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-yses e Pesquizas: IIOSABIO 108, esq. praiaiCionc^veaOigfeJeJ.ííJLji,, H fâ* *iava

Uma queixa contra a EscolaTiradentes
m,?"™ Ser .tomhda em consideração a queixa«pie nos vem truzer D. Maria dri Concecãoresidente á rua S. Carlos 213. D. Mar a nuéè. de côr, tem na Escola Tiradentes um seu fl!lho menor, que, pela su« origem, tem sof -idoos minores vexames. mu
nAAn.^Cirí0ra e PrillciP--'"«cnte a professoraD. Anua Rosa inaltratam-nV chegando esta 10pon to de espidsel-o. porque brincasse comcreançás brancas I

Certo o Sr. director da Instrucção não ha dcconcordar com estos seleeções.
"~~~ ¦ 

*****¦> -___VITO 6BAVE
nMSí s asa eA do gravíssimas conseqüências. A Casa
tMOMÍ »a3fme toda e <í"al('uer "sponsablidade pelos exames effcctuaaos no

Os comniissaeios de policiaagitam a defesa de seus direitos
Rçalisou-sc hontem á noite, no Club dosI-unccioii.ii-ios Públicos Civis, uma reunião ilecommissnrios de policia, para estudar os meios(Ie conseguir a reãlisação do projecto do depu-tado Octaeilio Gamará, em favor da classe.Esse projecto dá-lhes os direitos dos demaisíuuecionarios públicos, e justo c a sua comer-sao em lei, pois que os commiss.irios prestampara a sua nomeação todas as formalidades,inclusive o concurso. E mio têin, nos muscargos, as menores garantias, servindo, ás ve-zes, torcidos pelas circurristnriciús, de capa-chos eleitoraes a polilicos sem cscrupulos.iA reunião, secretariada pelo conimissariuEduardo Campos, nomeou a seguinte comluis-suo para agir junto aos poderes competentes:cpmmissarios Manoel de Souza Ariioriin, pre-sidente honorário; Dr". Alfredo Barcellos, !>iv(Iscar de Souza, Eduardo Campos, AntônioDuarte Baptista, Edgai-d Ameno Itibeiro. Ho-nono Torres Fialho, Eugênio Pinheiro, Lues .

Sallcs e Armando Salles.
Hoje a citadn commissão irá dar contas da

reunião de hontem .10 Sr. chefe do policia.Foi lida c approvada uma moção que a elas-
sc dirigirá aos poderes executivo c legislativo.

Guaranesia,
maravilhosa combinação de GbA- i|l
RANA K MAGNESIA FLUll)A.\\-PODEROSO ANT1ACWO- |)

******_—____.___—_."Jornal das Moças'
Com o numero que sc publica hoje, o "Jorri

nal das Moças" npre.senla ás suas gentis lei-
toras ninis um melhoramento: o nuamente»,
do suas paginai. Traz interessantes nssunu
ptos de reportagem pliotographicn, liiclosívj
dn conflagração européa, enviada pelo sei
correspondente especial. Escolhida collaborn'
ção literária, paginas infantis, etc.
-———  » ****** ——'

Doenças do appareiho diges¦
tlvo e do svstcma nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de Souza. m..u«u, uouii exames etlcetuoaos no seu aa- * •• - Ml ¦ «.«uniu ut -"-'"

Ibinete, é ,u. d» .Qu.Han.0.-.»«»-8V - WJ Uop», «tt "S. 
José, 39, & 2 us 4
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Ba platéa
as primÊTras

>ji, .li.iiniin", Mio 1-aUci»
U grande pulillco que n cnmpnuliln Vllnle

!o.milii 

nn pltilÓH cnrlnni — lembram-se [ti*
... d.i*. suas nildomis ioui|.».,iilns liu «le/,
li,. , cinco au iu-., nn rnosmo 1'alai'e — pii-

rrcf u ahaiiiliinoii, ou «ptnsl, por isso que
jin uão froiiiioiitn mais us especliiciiloK ru-
lim il.iMli'1, enchendo a l.niiibordnr, cm noi-
te*, '('iinldai, n tliciliinlin «In .rua dn 1'iihs.ii.
c nnil-, ¦'.. .'.iiuliiiiln sempre m Mias "o>-
tiolliii" c o» i*ciik "eslrcllos", N.i sun tem-
(jinrmln ulilmn v un aclual, frnqulBilnins fo«
9,1111 o são us casas que apanhou o Palace e
iiitreiui l"inni c siio tamliom on nppIntiBOg nos
snn ailblns inclusive a Sra, fiulliclta Cestl
f an Sc, IJrrlinl, dous elementos ,lc real vn-
lor em qualquer elenco dc compnnliln de
òptrrla. «• «pio, «iu "lourntfos" passadas, nun-
ç,i II vera iu palmas lão pouca1' o frias comi»
a. qne. honlem, a pequena ãsilslcucln fi "D.
.lufiiiii.i" lhe* linlcii, Nno nos sobra, aqui, cs.
p:,çu para uma cxplhaçAn dose fado. Ila,
entretanto, a Juntar, aqui, que a Srn, Ceiti
.; (. Sr, llcitiui, nos papeis da protagonista dn
deliciosa operei a de Süppe o do "Pòlnpóiilò",
fcspecl iminente, andaram muito bem, ngr.i-
(i.iiuln hnslanlc, nlé aos artistas o ao maestro
3.1li'zza di coinpnnlila Caramba, quo oecupa-

uu qiuisl todas ns frisas da esquorda «Io
Ihi.ilio. A Sra. Maria Gloniin c o Sr, Clprnií.
dl ivprcsciilaram os> papeis que lhos roube-
vam com liilcrosse,' lí os domnis artistas por-
tiirnni-sc dc forma n não coniproiiioltcr n ro-
jircsenlnçuu de "D, Jiianiln", da qual, cm
conjunto — coros, "irilsc-on-scéno" c or-
olii-sir.i - resultou um hom espectnoulo,
••() Carimbamba", no S. José

A riuupanliin nacional do S. José npresen-
|dii unlo-liiiiitoni ao publico uma nova poça,'•() tl.iiiiubaiiiba", original do coiihooldo |.ln-
lor Annibnl .Mattos. Não foi feliz na escolha
n dirceção nrthtlcn do popular tlicnlro do
largo do lloolo. "O Carimbamba", em vez de
ínirlcsca, como foi nnuunclada, (• uma burla
no publico, não tendo mesmo nada que st
Jlio aproveito, J5 o propósito coiirlnliii «pio
o< cslroanlcs na litoral ura theatral (agora
eslüo so nprcsoiilando muitos) comprelicndes-
.ifiii que ús biimboeliatas não valem a cober-
jura das classificações com que ns procuram
resguardar as empresas quo com uma inco.i-
bcioncia criminosa as montam. Fhiilasln, far-
ça ou iicça burlesca, nenhuma dessas dono.ni-
nações alteiiún a deficiência do engenho do

rrip.to.rcs. forçoso í confessar, porém.

f;

Pelas associações
-^^—— *i' *i'i i '<mir*-*-rirrni***w*nt*WKru\*iA*J' "
**************************%********»> »••
falia de A, M. dn SanU v„*n de Misericórdia

Oi fiiiiccloniirlos da gooretrirln dn SnntnCasa. dag «dmliililraçOei «i... vario» hoinllneiim |iln InsllluiçAo e dos fCiuilrrliis dc 8, 1'riinpIkco Xavier o 8. .luãi. Ilnptl.tn, corpo medico,
¦mimm] Jiirnnlcin», de., h,„|„t; ,|„ c;,,*,,,, &'Auxílios .Mutuou ilnii l-miaviüiili.i dn Snuln
«iiisii de Misericórdia, reunidos u III o 'Xi du
euiTcnle, cm iiHscmhléa «oral, oloRernni ii dl
reetoTIff que deve dirigir o. tlostiiioi da mesma
fjilxa durante. » l.lciinio de 1010-1018, u quaIciiii assim cmistltuidii : proildenlo, oapllAo
.muIndo (lumes de Oliveira; vlco-proslitonteillogcrlii Nunes HiipiMa Tnmarliidii si» .eero-

tnrlo, Aiiioiiio Gonçnlvca do Prollnii -\ liitorl-I". Auiiiiiiii Torrei| lu thesoiirelro, Auguslo.luso da .Costa Santosj 2" llicsoiirelro .AmcrlcoM; de Azevedo c Silvas cònsollio fiscal i Dr,iloao Barreto Cosia Hndrigucs, Marlnim de Uri-
to, Oclavlo lodrlKiios dos Sanlos, Fraiiolxco
di* Paulo e Silva Jimlor e Mario lluri.es Del-
gado.

i ***** i
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çscripiores, i orçosn c conicssar, porem, que
0 dcsenípcnhn do "O carimhauilia" foi dos
mais bom afinados qué a "troupe" «Io S. Jo-
sú nos lem dado, Com justeza (listribuidus, os
princlpacs papeis fonim corrcctnincnlc ihler-
prelados por Alfredo Silva, Carlos Torres,
.Mo «Io Deus, Lino Ribeiro, Elvira Mendes,
úccilia 1'orlo c Beatriz Martins.

ü melhor t
mais elegante

ASSBMBLWA, 46 - «IO

Em poucas linhas
Quando, esln manliã, omharcava cm um rc-

liu.pio «lo bonde l.ins e Vasconccllos, «aiu, sen-
do colhido pelas rodas, o operário Antenor du
Costa, branco, com II nnnos, residente .'« run
Theodoro da Silva 851.

Soccorrido pela Asslslencln .foi internado na
Sanla Casa.

i ****** i

f*EUrtASTHENlA
I.tirUidadc c fraqueza qcrai
CtiM cena, ráillcat o laiuitb — Clinica eicdro-me-

dica especial dc IHt CADIANO JOVINK
l)ii> UAs II eda- •".>% á

LARGO HA CARIOCA 10, sobrado

NOTICIAS
ICitréa hoje no Itcpubllra n Caramba

Dirigida pelo aelor Enrico Valle, uni com-
[.cloiilo 

"molour-on-scone", com um coii.iun-
jo nrlislico apreciável o roj.ertorio numeroso
V variado, estréa lioje no Ilcpublica a com-
ianlilii de operclas Scognainiglio-Ciiraniba,
fujo nome é bom conhecido e festejado pelahossa platéa. Apparece essa "Iroupe" italia-
|ia com a opereta moderna, que tem feito
postes últimos dias grande suecesso. "A du-
piicza do Bal Tabarin", quo será representada
om esla distribuição: Frou-Froü, Slefi Czil-rum

|.gl

I.ola

lüli, Nelly Gnr.v; Mme. Morei, Adeln Ba-
l.itclli: Alnaido, Mina Zanardi; Orandbcc,
,'iiaiiui Podeisnl; Oclnvio, Wriller Gránf; So-
,tia Velicr. lairico Valle; Duque de Pontarcy.
l.uigi Gonsalvo. A orchestra será regida
apreciada batuta de Vincehzò Bellezza,
A fcsla dc amanhã no Palnoa

A empresa do l\,lncc Theatro preparou pa-ca ainaiihã uma nttruhentc festa dedicada nos
Srs. Dr. AlToiiso Camargo, presídonlc do hn.j-aiiií, o coronel Kolippc Scliinhlt, governado-.<lo.¦Sanla- Ça!Inirini,- adlícrVi.ddi .iisim, ús ho-
.iKimgens que se ostüo pVeslniuló a ossos pá-trlcios pelo feliz termo «In qiicslôp do Con-
tcslndo. A companhia Vitale representará, em• premiére", n opereta. nova para o Hio "La
leggenda delle aranjlc"
A "rciirise" de amanhã, no Recreio

A companhia Alox.iiv.lro Azevedo ila hoje as
jiltinins representações da eômcdin ingloza'Mentira de mulher" Amanhã, e-.sa "trou-
pc" nacional fará, u podido, a "reprise" do
engraçado vaudeville "Vinte dias á sombra",
Jtuc, como se, sabe, alcançou no Triaííòn nin
extraordinário suecesso.

A revista on. ensaios no S. José
A companhia do S. José eslá ensaiando umn

povo revisla dc Cândido de Castro, "Dá cã o
We", cujos quadros são os seguintes: 1", A
Jinrlida do coronel; 2o, A' procura do papa-
gaio; il", fantasia oriental (apolheose); *_•,
.0.0 Cine-Tlieatrò Nacional; W, Zn-ln-Mort*
fi", l-.inlasiapi.lis; 7o, Paraná-Santn Calharinà
(apolheose),
Á reprise do "O 31", no Carlos Gomes

.Iuiitnrum-se os sccnographós portüguczesfcara enriquecer a montagem do "O "11", (pie
reapparece rejuvenescido, om 3 de novembro,
irin Carlos Gomes, cm recita festiva do actor
Carlos Leal. A concepção artística do secno-'.i-apho-deçorador Augusto Pina apparccorá
Úo-a)iotheoso final, cujo motivo 6 o "Futuro
JiStoril , a formosa praia da "élite" 

portu-Siiezn. Heis, pae o filho; Viégás, Luiz Salva-«im- o Movnaldp Martins; (pio acompanham alom.iee , completam o rosto da montagemlainosn revista. Isto tudo com Henrique
em novas oroações, ,Ioão Silva, Jüyriiclierll.e Bnron, Elisa Sanlos, todos, cm-Um, a chamarem-nos ao Carlos Comes para¦ ¦ !¦'¦•¦« as traquinadas do Carlos Leal

Alvc
Silva,

.17' no

a sec-
—A revista '*A' redea solta" subirá

l'i nõ S. José dentro de breves dias.—liiij.oclaoulos para bojo: Palace, "D Jun-''.Ua" ; Itcpublicu, "A duquezn do Ba] Tuba-rm ; ÍUcroio, "Mentira do mulher"; CarlosComes, O amor"; S. José, "O carimbamba"
»—.*yifm i

Moreira-
fglezas - Ouvidor, 170, soíimdo.

Alli.ii.lo, proviiio nos
sons frèguozus qnerci/òljòii èrimilo sorti-
mento de ciisifriiriis

O oitavo ahniversario da
morte de João Pinheiro

CAETi:-, 2G (A NOITE) - Fez-se hontemi.uido romana do admiradores no túmulofo .luao Pinheiro, pela passagem do 8» mini-icrsario do passamento do ex-presidente do

CERVEJA PARK BIER
Aiiiilyjailii no Laboratório Nacional de... i Aüãlyfos sob oBi i .i*i em ,) do setoinln-o do 9lu.Hocommonila.la pelosmeillços ,is poss ns luiomiciis o èspecinlínehto n< «o-«llnil-ns, Hiiconlrn so ii voiula cm tniliis iis cnsiis do pri-¦'¦'¦>'» iifiloin, Depósito A pr.içn Tiradontes n. 27. TeÜ-hliII o. 8 Coíilnil - J, FoneiiM & Ciu. - Itio de Janeiro!

O chdnceiler chileno virá
também ao Rio

SANTIAGO, 2f. (A. A.) — Affirmo-se aqui
«íue o Dr. João Tõcornnl, ministro das Ilela-
ções Exteriores, partirá daqui; no dia f> ''» no-
vembro próximo, com destino ao Itio ¦'* Já-
neiro, nfim de retribuir a visita «lio- )r.
Lauro Mullcr, ministro dos Hclaç" *io-
rés do Brasil foz ao governo «lo C

- ———— « ***** '

Uma moléstia hy^n
na Piedade

Era um caso de dysenteria
bacllar gangrenosa

Ha dias chegou ao nosso conhecimento que
na estação da Piedade grassava uma moles-
Lia de máo caracter, que já havia feito uma
victima, existindo cin tratamento alguns
doentes, c isto muito em segredo. A dciiun-
cia dava como primeira victima D. Adelaide
de Castro, residente á rua Comes Serpa n. 52,
casa IV, na estação dft Piedade.

Para lá nos dirigimos afim de obter uma
informação- segura, exácla. Como encontras-
somos a casa fechada, procurámos falar aos
visinhos, que nos informaram apenas que D.
Adelaide havia comido <loce de peocgo cm
conserva e que em seguida fora atacada «le
terrível d.vsenteria, que a victimoii cm poucosdias. O sou medico assistente fora o Dr.
Cruz Gonçalves, que tem consultório na
.Pharmacia lirasil, á rua Goyaz n. 370, onde
o procurámos. Abi aquclle facullativo nos in-
formou que facto tinha tratado do uma mo-
lestia grave na pessoa de D. Adelaide de
Castro, mas que não era uma cousa assom-
brosa ou pelo menos áqiiillo que nos infor-
muram: tratava-se de dysenteria haoillar
gangrenosa, caso aliás unico, até agora, na
sua clinica,

—Então— perguntámos — não so trata de
uma moléstia perigosa quanto á propagação?—Absolutamente não. Avisei a Saude Pu-
Miea apenas por precaução c mandei que fos-
som queimadas as roupas que tinham sido
usadas pela doente, E nada mnis.

1 mk»*** -__-- -.

Drs.Leal J uniòr e Leal Neto
Especialistas im doenças dos olhos, ouvido»
onriz é gnrgir.ila. Consultas de 1 ás 5 — A»leinhlén n HO.
——-*¦ i ***** i

Uma reunião de doutoran-
dos de medicina

No próximo sabbado, ás 9 1|2 horas, re-
iHiom-se os doutorandos de medicina no pa-
vilhão Miguel Pereira, pnra tratar de vários
assumptos.

HOJE QI>KOIV HOJE
m

CONCUnSO l>AH I STIti:i,|,AS Da (IM M\H»(;h\|»|II\!!

Pina Menichelli
(a soberana da cincmátographla)

Francisca Bertini

CULPA ALHEIA
ROMANCE Dl! AMOItE SACniFICIO

Attcntlendo {is iniiiimcrns solicitações
tlc suns adiniradoi-.is apresentar-sc-á

HOJE
TIGRE REAL
(Reprise sensacional!!)

Duas arllstus de renome mundial n'um só programma !!

(Na imminencia de um grande
desastre

Uma barca e um htate quasise chocam
Ksta noite, cerca dc 23 horas, ia sc dando

um grande desastre no mar, chocando-se o
hiale nacional "IrajA" c uma barca da Cnu-
lareira, pejada <U> passageiros.

Vinha esla «lc Niclhcroy. O hiale entrava
a barra com dirceção no poço do ancoradou-
ro. Segundo umas testemunhas, o "IrajA"
trazia os pharoes apagados c grande marcha;
outras dizein (pie a barca não tomou a preci-
sa dirceção.

A policia marítima, por ser o caso da com-
pelcncia da capitania do porto, mandou apre-
sentar-lhe o mestre da barca c o piloto do
liiatc para apurar o facto.

¦ ***** i

A cobrança dos impostos ter-
rítonaes no município de

Juiz de Fóa
Recebemos «lc Colcgipc, Minas o seguinte

telegramma: "Qs fazendeiros do município
dc Juiz dc Fora estão alarmados pelo modo
extorsivo com «íue n collectoria estadual está
procedendo para a cobrança dós impostos
lèrritoriacs do corrente anuo. Sem' prévio nvi-
so, estão sendo judicialmente intimados para
o pagamento de taes impostos, còm necresci-
mo da multa dc elevadíssimas custas. Os pe-
queno sitiantes, sem protecção, os «pie ninis
estão sondo prejudicados porijne não obtêm
abatimento, conforme' outros estão tendo' —
Justino Gomes,"

A assignatura do accordo
ParanáSanta Catharina

Perdão a vários sentenciados
cutharinenses

FLORIANÓPOLIS, 25 (A. A.) — Por moti-
vo da nssignnturo do accordo sobre limites, o
governador do Estado perdoou a diversos sen-
teuciados o resto da pena que ainda doviom
cumprir. Ileiiin em todo o Estado verdadeiro
rçgosijo pela solução dn velha questão de
limites.

Illt I.4I1MIV OoiiMiltono: rim Seismwn. wiwu B —de Sctembro „. 9lii ,,„'i ás 4. llcsid.i rua Machado de Assis n. 33Cattete.

As cartomantes...
Sob esse titulo saiu lia dins uma noticia nes-

ta folha, referente a Mine. Tagild, residente
a rua Frei Caneca n. 58.

Essa senhora veiu hoje á nossa redacção
contestar as informações, fornecidas pcln po-licia a seu respeito. Ella não é mais carto-
mante, disse-nos. A policia, clffectivnmente
foi.» sua cas,i, mas não n deteve, como foi dito
c nem esta envolvida cm qualquer inquérito.

Foram essas as informações que pessoalmen-te nos deu Mme. Tagild.

Tabelllio NOEMIO 0» SILVEIRA
HUA DA 4I.FANI)I*:(1A 82.- lelephone 61

em Si'ioÁ venda do gado
J.KI.1.0 IIOUIZONTE, 26 (A. A.) —Na se-

¦;'i'ó"U! '.?¦£?"-•!'! fm'"m vendidas na feira de Si-
i'-i,J: ^1l;t'í-.'_1,csaiu,l) "79.140 kilos, poloWvÇO do .i.)l:,.i.ljj, o tJue du uma média dc 12S

ínnos"' ' "slodi" áctiiál e de 160 ''a iu-

*JL ?? ,v'c 'as. ha GO annos. estabelecida
imi'/' 

' '' <cclni'a f,uc se acha Pcrféifeimento preparada eom a sua secção do óptica'•;¦'''lar Ioda e qualquer prescripção dos so-
! "' ls 

V1-0,'1',1'0,8 ocflwtns. assumindo inteiraí^Poiisabihdade pela sua execução, dispondo
Timíbem de material de superior qualidade a
ler 1" e\ montada ofticina, onde poderãoecr executados os mais delicados trabalhos>'PUC0S| \

Comi, prova dc consideração para com os

V

gen]
E
fis se

': *i'O es módicos oçulistas, a Casa Vicitaj re-uivon conceder o abatimento de 20 °|° a todosHiinlosque so apresentarem com
a. 99.«l

a todos
o.?., --s que se apresentarem com astsspectivas receitas á rua da Quitanda

Bom emprego de capital
Vendem-se xluas casas á rua 24 de

Maio (es^râo do Riachuelo) alugadas e
dando boa renda. Não são permutidos
intennedianos. Para tratar, á rua da Um-
güayaria n. 41. Io andar.

1 ***** *

Lansulíorio Medico
——a

(Sô se responde a cartas assignadas com
Ihiciaes.)

D. G. C. — Como doença tem sua origem
110 utero c anncxos, do cura mais ou monos
fácil; como providencia immediata, fazer com
que um medico lhe prescreva o numero de
exercidos semanaes ou mesmo prohihil-os
por algum tempo. ?

S. S. S. S, — Oxydo vermelho de mercúrio
porphyrisado 1 gr.; vaselina, líl gr.

PI. dc L. T. — Tom muita importância na
sua consulta o conhecimento da dirceção dos
ventos reinantes e a hisoláçãó dos dous edi-
ficios.

C. O. M. D. A. — Exame..
A. D. A. T. — Síilicylato dc sódio, 4 gr.;

benzoalo de sódio, 2 gr.; xarope das cinco'
raízes; 150 gr.; xarope de limão, íiO gr. Tome
uma colher dns dc sopa dc 3 om 3 horas.

G, A. B. — Nada sc pode dizer no seu caso
sem exame.

S, R. L. L. — Não lia de que,
M. A. U. T. H, A. -- Idem.
S. O, P. E\ — A sua carta o incomprehen-

sivel.
H, U, I. M. — Coragem, homem 1 Não se

morre assim, Pare com os remédios, tome um
purgante (sulfato dc sódio, ÍIO gr.) c procure
sair de casa um pouco Vá aos banhos de mar.

M. A. I. — Esse remédio sc chama "bis-
turi".

A. D. L. I. N. A. — Especialista de olhos.
J. E. — A exigia tem dado bons resultados.

(Não sabemos si ha aqui); mas pola desoripção
do seu mal, parece-nos necessário pesquizar a
syphilis também.

U. B. E. R. — Exame.
N. A. G. — Idem.
F. G. H. — De que origem ?
C. H. I. K. O. — Sim.
A. M. — Tendo a vista boa, injecçõcs na veia

dc sublimado corrosivo.
R. A. P. I. D. O. — Exame.
Mlle. B. O. T. — Applique duas vezes por

dia : bromurelo de methylatropina, 0,05; dio-
nina, 0,30; vaselina, 10 gr.

F. L. S. de A. — Não ha do que.
P. Q. R. S. de S. — Idem.
A. N. T. O, N. — Injecções do Nioformio.
B. A. R. A. T, A. — As cartas curtas pre-

leram as longas,
Dr, NICOLA-0 CIANCIOd '

1116
Io de Marco
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Ernesto Souza
Tratamento do apparclho gastro-

intestinal,
ínappctencia, língua saburrosa,

máo lialito,
gazes do estômago,

somnoléncia ap«>s a refeição,
dores de cabeça

TÔNICO
DO

SYSTEMA
NERVOSO

Desobstruente
do fígado,

calmante do
coração

e«
Keconsíl-
tuinte de
primeira
ordem

ÍSPOKTS
Football

1 Oi mnlchcH ile domingo

ii, M. S. A.
1« DIVISÃO

Dous lifliis ...ntollOli ilolorinlna a laliclln úit*
In iIIvIm.ii pnrn douilugo piiixlmo. O prlmii»
ro deites piopnrcionarn nos amantes do liclln
sport lirotítii unia liclln lula, pois m*i-A ivuii-
Mído oiilri* as equipo, do;

1'I.AMRNOO o BOTAFOGO — «o iiinplo
groiiiiil dn nm Pn.viiiiiidu', A lula do primeiro
turno outro elles terminou empolada.

O segundo mnlcli miiren o encontro:
ANDAIIAIIY x IIANÍHI' — nn campo da rua

Profolto SórJcodolIo. O primeiro encontro of-
ficinl iloslo 1'nmpi'oualii oiltro esses clubs deu
n victoria nn llnngu', pcln dlffm-cnça miniuia
de um ponto. Atlondcndo-so no progresso que,
de cnlilo para cíi, vem fiizondo u Andaraliy, o
observaiido-so que o mateli roalisou-se 110
campo do vencedor, í dc migurar-sc no cucou-
lio dc domingo vindouro umn lula cnioclo-
minto c porfeitn,

2' DIVISÃO s
Ncstn classe indica n laliclln, cm primeiro

logar. o match:
CARIOCA x CATTI5TI5 — 110 canino dn os-

trada dc I), Castorina, na (lavou. Neste 011-
conlro si'i sc verificará o nialeh dos'primeiros
lenms, em virtude du Cattele não disputar 110
segundo toam.

O segundo innlch verlfienr-sc-a cnlrc ns
íquipo:* do;

GUANAIIAUA c PALMEIRAS - no campo
do Fluminense.

E* dc esperar neste encontro nprcclnvel lu-
In, dadas as condições de trnliiing dos ndver-
sarios.

3' DIMSAO
Nesta classe leremos dous enconlros. O pri-

meiro entre os teams do:
ICAHAIIY c PALADINO — no campo do Ro-

(afogo; c o segundo cnlrc:
HIVKH c VASCO — 110 campo do S. Chris-

lovão A. C.
Notodnnicnlc, destes enconlros, o primeiro

pròmcttò interessante peleja, pois ambos es-
ses clubs estão com o mesmo numero-dc poh-
los na labello c leiíi os seus teams bastante
fortes e de forças bem equilibrados,

CAMPEONATO DOS TERCEIROS TEAMS
A (abolia do nempeonato desta serie deter-

mina para domingo os Ires seguintes intoies-
sanlos encontros, a sc ronlisorcm As fl horas:

FLUMINENSE x S. CHRISTOVÃO — no
campo da rua Guanabara.

VILLA ISABEL x AMERICA — no campo «to
Jardim Zoológico.

ANDAIIAIIY x DANOU' — no campo da rua
Prefeito Scrzcdcllo.

CAMPEONATO INFANTIL
Tombem n renlisarem-sc peln manhã, mar-

ca a tabeliã «leste campeonato os dous bons
nintehes abaixo:

CARIOCA x FLAMENGO — 110 campo «la
estrada dc I). Castorina, na Gávea.

BOTAFOGO x PALMEIRAS — 110 campo dn
rua General Scveriaiio.

Em S. Paulo
S. C. Tnubaté x Palmeiras A. C.

^Cogitam nclualmcntc os direclorcs do S. «..
Taubutc, da cidade do mesmo nome, em São
1'aulo, de promover 110 próximo dia 12 de
novembro uni encontro amistoso, entre os pri-
meiros teams dos clubs acima.

O Palmeiras, como ninguém ignora, é um
dos mais fortes adversários da capital paulis-
ta, e filiado a Associação.

Não será este o primeiro encontro entro
esse rlubs. Muitos já tèm elles realisado,-
ora na própria capilal, ora na própria cidade
lo Tiiubatô, tendo o S. C. T. vencido alguns.

Ainda não ha muito tempo, na própria ei-
lade onde tom sua sede, o Tnubaté, campeão o
anno passado dn Liga Norte dc São Paulo, ven-•eu o S. Christovão A. C, da nossa Metropo-
Üthrín, depois de uma luta brilhante, pelo seo-
rc de 3 a 1.

O encontro Tnubaté x Palmeiras realisar-
se-á 110 campo do primeiro, situado na praça
Coronel Silva Burros, em Taubaté.

S. C. Aymoré x S, C. Coqueiros
No encontro realisado entre os primeiros,

segundos e terceiros teams destes clubs, verifi-
roii-so o seguinte resultado .geral:

Primeiros lenms:
Aymoró — 5.
Coqueiros — 2.
Segundos teams:
Aymoré — 0.
Coqueiros — 2.
Terceiros teams: .
Aymoró — 1.
Coqueiros — 2.

JOSÉ' JUSTO.
...» ***** 1

Liga do Commercio
ORÇAMENTO MUNICIPAL

A commissão de classe da Liga do Corumer-
oio, estando estudando o projecto do orçomen-
Io municipal, ora cm discussão, receberá na sua
sóde, até o dia 31 do corrente, ns reclamações
sobre o mesmo que os Qommerciaiit.es desta
praça julgarem conveniente fazer, ns quaes,
depois dc convenientemente annlysadas, serão
encaminhadas ao Conselho Municipal.

Em vez de dinheiro recebeu
miia surra de páo

Cândido Nunes, portuguéz, residente á rua1'ontoura Chaves s|ri; na estação da Piedade,
foi durante algum tempo empregado do sou
patrício Adriano Ribeiro, proprietário do umn
pedreira á rua Violeta, na mesma estação.

Ua dias, porém, foi despedido, não fazendo
contas, no acto do sua retirada, com sou na-Irão. l

Hoje procurmi-o para receber o seu ordena-do c ao crives de receber nquillo a que linhadireito, recebeu uma formidável surra dc páo.A victima procurou a policia do 20" distri-cio, a quem dou queixa do Decorrido; abrindoa mesma inquérito a respeito.

(72) FOLHETIM

A COLUNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-.v;;.yi-r

© lidade, de Gaston Leroux •
2a PARTE

A terrível aventura
-•••-m

deveria dar-

e repclliu
os cacos do

Dizem sim!.., E por isso
me um pedaço, uni pedacinho,,,

Elle carregou o sobrecenho.,
para longe da mão de Julieta
copo.

Dizia-lhe, pois, que eu os installei..«
Quem?

Mas, os meus paesl...¦— Ahl é verdade 1... O senhor contara-me
que seus paes "estão á minha espera".

Justamente! elles estão á sua espei*a,
no lindo quarteirão riovo do estação!... E'
verdade kollossall,,. A senhora conhece
Metz?... Ha de ser da minha opinião, ima-
gino-o, nos outros bairros parece que se vae
morrer!,.. Trouxemos para esse bairro dc
Metz bellas casas, or, luz!... Só deponde da
formosa Madame Feind trazer para essa mo-
rada d encanto da sua presença!... Acccita
a minha proposta?...

Desla voz, muito sorrateiramente, elle lhe
agarrara as duas mãos c, debruçando-sc sobro
Julicta, conn uma amável concupiscente, o
capitão exigia uma resposta.

Ella queixou-se de que a eslava machucan-
do. Elle não a largou,

Mate-me o não Talemos mais nisso!...
Elle largou-a, ou, antes, rcpelliu-a brutal-

mente, encheu um caca 4* clyunpaguc, be-

beu-o dê um trago, quebrou mais esse copo,
não se desculpou, e disse:

E' sim ou não!... Si for sim, vá espe-
rar-me cm casa de meus paes!....

Ella viu-o em tal estado de exaltação que
não ousou perguntar-lhe:E~si for não?...

Não; cila uão o ousou... Era preciso dar-
lhe qualquer resposta para ncalmal-o imme-
diatamente. 1. E, entretanto, Julieta não que-
ria dizer-lhe: "Serei Madame Feind!¦' não
queria dizcl-o c não o podia!... Ha palavras
que a boca recusa-se a pronunciar... Ella
ergueu-se, porque cada vez mnis elle a as-
sustava com o seu modo no mesmo tempo
apaixonado c ameaçador de fixal-a... Elle
deixou-a dar alguns passos na saio. Compre-
heifdlri que elln refloctira e deixou-n rcfle-
clir.

Entretanto, como em dado momento Ju-
licta pareceu approximnr-se do ponto cm que
sobre a mesa estavam os cacos do copo, elle
os juntou precipitadamente num gunrdnnnpo,
foi abrir uma janclla o atirou-os fora; em
seguida, fechou novamente a janclla e veiu
sontar-se dizendo, obstinado:

Estou a espera da resposta... Ob! refli-
cln! reflicla com calmai... "Não tenho pres-
so, mais cinco minutos, menos cinco minu-
tosl..,H _ - ----- -

. Ella estremeceu.' Que desconfiança ella lheinspirava! c como n espreitava'. Julicta lem-brou-se. do logro do ehapelinho vermelho, co-1110 se havia hn pouco lembrado do papão...que, como indefesa presa, eslava esta noile
perdida na mattn!... Qiíc resposta iria cllãdar?... •

filia dirigiu-se á janclla para olhar pnVh oexterior...
Muito ao longe viu luzes na encosta c ou-viu a -eterna c abafada musica do canhão lá

pelos lados do Mozclla...
Os vallos próximos do Meurthe, em com-

pensaçao, pareciam calmos após a agitação dc
pavor provocada pelos crimes praticados du-rante o dia...

Ella viu brilhar, sob n janelln, ria estrada,a baionela dc uma sentinclla...
Ella deu mais alguns passos, ainda inde-cisa, penetrou como um vulto dolente 110 quar-lo em que se pendurava a roupa, na extremi-

dado do qual havia uma -outra janclla.. Machinalmonlc Julieta ergueu o cortina...
Abi também, nesse ponto da estrada

b'cü>ò reflexo de uma bnioneta...
Fòrn nessa oceasião que Gérard e Çorbil-lard, que acabavam dc chegar no bosque de

Saint-.Tcnn, a haviam visto...
Ella voltou no quarlo. Mais uma vez,

sara uma revista inútil na sua prisão...Oli! aquclle bruto, que só aguardava uma
palavra inepta, para ngarral-a, podia dispor
em absoluto da pobre funceionaria.

Ella sentou-se defronte delle e disse-lhe liu-
mildeinente:

.— Sr. Feind! Exige de mim uma cousa ter-
rive], uma cousa a cuja idén ainda não me
pude acostumar. Comprohonde-mc, não é ns-
sim?... E' preciso ter paciência connnigo, si
deseja que eu me habitue á idéa dc salisfa-
zer o sou desejo!... Não me olhe nssim...
Não me maltrate, como ha pouco... Não me
mettà modo!

Talvez queira quo eu me retire?
cllc. a rir cm tom zombeteiro.

E erguou-se subitamente:
Sabe «pie mnisl Basto, preciso immedià-

lamente de umn resposta!,..
Ella comprchendeu que n sun paciência cs-

tava esgotada.
Pois bem, disse, mande-me levar para a

casa de seus paesl -- "

"ANoite Mundana
\NNlVm\8Alll08 "

Pii/cin aiiiin nninnlifii
O Dr, Cnrlos Osório MnsCnronliaa, clinica'nestii cnnliali Mllo, Cordel In da Cn lio liar-boin, filha do ongeiiliolro Cnolro llnrliosai o

nuMiii cMImuilo loiup.inlii-ii-ii du rcdnoçAo Ali-Rtiito .nodrlgiiei Iforrolrií; Mllo, ZI/.11 Slniiin-
lo, flllui do Sr, Jóilo Sliiimilo, cnpllnllítn.*-l*nz nnnos niuanhn Mllo. Cordülln Castro•iiiirtiiiMi, que recobern suas ainlguliiluih ao
cha. na casa dc seus paes, A avenida Allnu-
lica.

— Fnzoin nnnos bojo:
Os Sr*, Bvnristo «Io Moraes, advogado ns

nosso rôroj Alfredo Hlttoncoiirl, do coinmop-
Élo doaln praça: Mllo. Hilda Oomo.s Nello, fl

ha dn Kxina. viuva domes Nollo*. Mllo. Ana.In .Marinho, Irmã «Io tcnoilto Cl/onando Mnrlnlio.
_— Pn-iia'amanhã n dala nntnlllcn do SrUr. Carlos da Volga Lima, fostojndo oserli
pior poiiicin o clinico nesta capilal o mediei,
da l.lgn llrasllelrii contra o Tuberculose.
CASAMENTOS

Coiisorcjo-se dejiols do amanliã, om Niotlic-
ruy. oom Mllo. Iiiah Silva, profossora, filhn
«Io çnplliío lidunrdo Alexandrino dn Silva,
iiJiiiIiiiiIc da Itoparlição do Fisoallsnçáo Mu-
nloipiil diKiuolln cidade, 0 Sr. Cernido 1'roen-
çn Gomes, encarregado do telcgrnpho da Loo-
pohliuii Itnilwny cm SanfAnna do Maruliy.

lestcmunhiirAo n solcmnldadc civil, quo .1c
realisará na resldencin da familin dn noiva,
a run lloiijnmiii Couslnul n. !l'_!l, por pnfloda mesma o capitão Policio Uornnrdo dn Cos-
In e esposa. Kxma, Srn. D.Maria, c do noivo, o
enpltiio Viilonliin do Cnrvnlho llozcrra,
NASC.IMEXTOS -

O Sr. tenente Oun.ro do Oliveira o sim es.
posa I). Nuír de Oliveira tèm o sou lar cm
festa oom o nascimento dc um menino que rc
cebera o nome do firnani,
RECEPÇÕES

Os elegantes snlõcs do .looKoy-Club abriram-
so hontem á Inrdc pnrn uma linda o animada
1'CÇCIJção ás familias do sons sócios. A nossa
primeira sociedade, freqüentadora das suas
festas, compareceu no Jockcy-Club, nbrllhnn-
laudo nquelin reunião mundana, que se re-
vestiu dc requintada elegância.
AI.MOÇOS

O Dr. Costa I.oilo, secretario do prefeito,offereeeu hoje, no Sindl Miinchcn, um almoço
aos representantes dn imprenso junto ao ga-bllietc do governador da cidade. O repinto
correu nnlmndníncnlc, reinando a mollior cor-
dialidado.
VIAJANTES

rtegressou honlem do Buenos Aires, t
bordo do "IlolUindia", o Dr. Nociriio Xnvio/
(Ia Silveira.
CO SCERTOS

Concerto Esther Sanlos — Heolisa-so dn.
mingo, 'J!l do oorronto, ás 15 horas, 110 salão
do Club .Militar, o concerto organisado pelasenhorita Esther Santos, c quo devia rcali-
snr-sc no salão do "Jornal do Commercio".
LUTO

Foi bojo sepultado 110 cemitério dc São
Francisco Xavier o antigo livreiro I.uiz José.
Monteiro, estabelecido lia muitos annos ria
rua da Constituição.

para limpitr metues.
1 ***** *

Os roubos nossub-
urbios

¦A' 
policia do 20° districto queixou-se hoie

Álvaro dos Sanlos. residente á travessa Go-mos 11. 23; na estação da Piedade, de que 03
ladrões -penetraram cm sua residência e rou-baram-lhe uih grnmophono e varias cliopasdesse npparolho, .'17Í eni dinheiro c vários ou-tros objectos.

A policia continua a promcttèr providon.cias... .

Or. Dantas de Queiroz L;.,ra ,la tüiíbiiícúLS.
oh .riolo P110111110'tliorax o outros metliodos moileroòs 1I0 iriilãmoiito, Con-¦iiiitns das k ás II dn iimiilià. Itua Unigüiijaiiii, 11 .13-

-.¦-¦; ' ¦»e«»SB I

QUEl^ PERDEU ?
O Sr. Elvino Torres encontrou no ponltdos bondes da Companhia Jardim Botuiiic.uni molho do chaves, que.-trouxe á nossa roda.cçao. onde |iódo ser reclamado por quem <

perdeu.
~ 

SEÇÇAO INEDlfóRJ Àlí.

perce-

pas-

disse

Ao hospilalciró povo de Bacpcridy peoo des-culpar-me a demora, Beinãldo Monteiro Go-mos agradece.penlíoradò a Iodas as poísoas quovelaram c acompanharam os rostos rriòrtaes áultima morada; da sua sempre idolatrada filha.\\aldemira Monteiro Cornos, om particular aoSr. coronel Tancredo Baião e á Exmn. Sra.I). Cni-nien l.aião ,ondo mo hospedei oom milnha lilha, ao Sr. Joaquim Olintho do Figuoire-(Io e a Exma. Sra. I). Elisa do Figueiredo, aoSr. Arlindo de Figueiredo c á Exma. Srn. D.Alinha de Figueiredo, ao Sr. coronel Mnxiinia-no Guimarães'; ao digno professor Mario Laraas duas philauirioincás. Coração do Maria èCarlos (lumes, que executaram a primorosamarcha iunebro denominada W-ildemira, com.
posição dò 'distinclo maestro João Béfriaídé.(ia Costa, ás graciosas sonliorilas Filhas d»Maria; nn pessoa da senhorita ..Claudia de Sou.
y.i\, e a todos eni gorai, os carinhos que dispeh-saram a sua filha Waldomira Monteiro Gomes.

Itio, 2G—10—91(i. .
Bcinaldo Monteiro Comes.

.T^ÜümiHSÜÍI*!!!]!!11'1111 ******* iiii__
Elle deu um grilo de triumpho, manifoslan-do n gloria da sun victoria-, O sou rosto es-tava atogueado e do braços abertos como quepara nbraçal-a tremia^ Nunca! nunca! nun-cal elle lhe havia, até então, causado lautomedo.....
0 capitão eslertovou:
--Obrigado!... Isso sim, é uma resposta!
l-aitiio ella, num sopro:—. Não õ ainda uma resposta: mas isso lhe

peumiltira esperar uina!...
Perfeitamente!... Estamos do accordoexclamou elle, suffooado pola felicidade. àapenas n "ontonlc cordiale"... mas o annelda alliança virá depois... Olhe a França ea damnncla da Inglaterra!...

A sua comparação encantou-o...
—;;'A "ontonlc cordiale"! a "cnlouto cordia.-

V? ,' mas. é só o que peço, a "ontonto cor.diale - com uma linda crcntiiririlíã como Mlle.
.iiiliotn! ]•:' a historia do todos os noivados,
outro gcnle bem educada. Por quem mo to.
ma a senhora?... Na oceasião, é a única cou.sa que desejo I

Julicta começava a respirar com mais li<
bordado, quando cllc proseguiu, a esfregar ns
mãos enormes:

Eu não sou um bruto! não sou um bar.
barõ!-.-•.-. Quo desejo?.'';; Simplesmente quem,e seja manifestada uma corta boa vontade,
em primeiro logar I Depois, a encantadora
csereal uri nha será Madnhíc Feind! Vao ser Ma-
danio Feind, Mllo. Julieta. E garanto-lhe queo Sr. Feind a fará feliz! 1'crmitta-me bei-
jal-a!...

Desla vez, ella replicou com; uma súbita
energia, cuja explosão não ponde conter:--Não! ainda não chegamos lá!...

E accrcscontou inimediatamcnte, para atte-
nuar o deplorável effeito produzido:Repito o que o senhor mesmo disse!...

Feind rcflcctiu ainda; Parecia muito mal
impressionado: Entretanto, disse:

Faça como entender!... Não antecipemos
os fnclos.,. As disposições para coniniigo são
tão razoáveis que eu não desejaria morlifi-
cal-a I

Elle observou-n durante algum tempo cm
silencio, e proseguiu: .

CConlinúa.)

NUT I LÁ0A



Participa a VV. EEx. quo
j;\ chegou o precioso

ÓLEO DE CAMELIA para o
eabello, assim como grande c
variado softimcrítq do LEQUES
e outros

ciatidade
artigos de sua espe-

v

Uronzes, moveis de bambu,
colunas o transparentes, por-
cellanas, xarào, brinquedos e
todos os productos da indus-

Il tria japonezaA. do Souza Carvalho
Telep. C. 5511 -RIO

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SEDE EM LISBOA FUNDADO IÍM iSG.*

Capital 12.000 coi.to3foi*tes
Descontos, co-

brancas e todas
as operaçõesban
canas.

Saques á vista
e a prazo sobre i,
todos o.s paizes.)

Depósitos:! 01-r.
(lem e a prazo ás
taxas mais vanta-
iosas do merca-
do.

Empréstimos
caucionados.

mSm Filial no Rio
dc Janeiro, RUA
DA OUITANDA
--ALFÂNDEGA

Compinhla da Lotirlm Nielonaii
do Iraill

-xlrnccOc» pulillcns, sob a fi.t-.-nll-
Micilo (lii Kovviiiii ffil.'1'iil, ás 2 I 2 o
aos Mililinilus fa 3 liorns* „ run

Viscumlü du Iluboraliy n, 45

AMANHA

•píf CASA NIPPON Jfil =

j 
_^"~-^LJH Loterias da Capital Federa

I 
'^MBHB 

|_J3r ESPECIAL1DADR U M A I
V ^SWNlill-rW 'C<-"es C ühÍet:los Pflra 11
aV_ Kv\Vftlftr presentes I

ímk
M ¦'VVtt'

*"% $<Sfn~*Q\Atii*tât*tmV&t Outubro flè 19Í*
•0ki*22SSSH

UREOLCHANTEAÜÜ rodtroio dinrtlloo • dluolf ante do Aeldo ürloomMMtJittiin--
PANO jjHj 1 OWANCt gWKMIO

311 -4*

ISioli
Por _$Soo era inteiros

Depois do amanha
A's 3 horas da tarde

309- 50-
50:000$000

Por .4-3000- cm quintos
Os pedidos dn liilheles ilo inte-

rior (levem ser acompanhados do
mais flui) réis puni o porto do Cor-
rolo c dirigidos aos nftontes Rernos
Na/areth & 0., rua ilo Ouvidor
n. !M, eai.xa 11. 817. Tolo», LUS-
VEL, e 1111 ousa F. Guimarães. Ho-
sario, 71, esquina do beco dns Can-
cellns, cnlxn do Correio 11. 1.273.

mmmmmm^Km»^m»mmmmmmmmm

PHOSPHOROS

HONCEOPATHIA

Agencia nn Cidade Nova—PRAÇA II DE JUNHO j

EXTERNATO MAURELL
FUNDADu EM 19Q6

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

CURSOS DE PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JO.XO RIBEIRO, lento .Io Collegio Pedro II, portúguez'. Dr. ARTI1UR TIIIHÉ.

lente ilu Collegio Pedro II, niallieiniitien. Dr. GASTAO ItUCH, lente ilu CollegioPedro II, Inm. ez c história universal. Dr. MENDES 1>E ÁGUIAH; lente do Colleirio
.Prdroll, latim. ALVAHOKSPIXHEIIIA, ,1o Pedro II. Dr. JOSIi' MASIRANGIOLI,
mfdico assistente dn Fiicúiiliido dc Meiliciiin, francos*. Dr M.uNOEL PEREIRA 0ACUNHA, conhe :ido professor, jiliysieã o ciiimica Professor CUIDO MO.NFORTE. duUniiersiiUde de Pcnnsylvuma; geograplifa o inglez. OSWALDO BOA VENTURA,
mcUieo e director do Extcrnato, miilncmalica e historia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

«_»

Tosse?Tosse muito?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
; 1: -Vidro 2g5ü0

Constipou-sé ? fas"a
uso uu

GRIPPINA
11111 ilos inelliorcs rciiicdi-
os alé hoje.conliecidos pa-
ra abortar conslipações e
curar inlliienzii

*¦*¦**

55
] Vidro lSOOO .

Adolpho Vasconcellos &
27 Rua da Quitanda

[IM DE ffiH
6 de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosário 13
«JÓIAS

Das cautelas vencidas, po-dendo os Srs. mutuários retor-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

Casa La.orraca
Ourivesaria e Relojoaria

RUA URÜGÜÃYÃNA N. i3

DINHEIRO
Eniprcsfa-se sobre jóias,roupas, (nzcmlas, moine»,
pinnos, moveis c Iikio

quo represente valor

Rua Luiz de Camões n. éO
TELEPllÔNiTun-J NORTE '

{Aberto dns 7 horns da
muiihü ús 7 da noite)

jTibêral&c.

"Gets-lt". Mágico
Para Qualquer Callo

Experimentai a Nova Cura
Para Callos, "Gcts-It" Fácil;

Simples, Nunca Falha

,"Um, deis, tres!" E não leva-
reis mais tempo do q/.-.c isto para
opnllcíir " Gcts-It", a «ova cura. a
mais simples e mais certa já vista

LOKiüRSGAS
São expellidas com o

XAROPE YEllFtl DU PERESTRELLO
Agradável ao paladar, não irrita os intestinos, nfio tem dieta nem priva as crean
„ ças ile seus habitas
O VERMIFUGO PERESTRELLO é luxntivu e o scii uso é de effeito seguro tanto
para as creanças como para os adultos. Vidro, 3$000 llemotte-se pelo Correio um

V'"*'P por -ISOUO; seis vidros, por 18$500, e doze vidros, por 35§000.

Vende-se na a GARRAFA GRANDE
Rua Uruguavana, 66-Pereslrello & Filho

f 

Esta conspirado? ¦-*=¦
M V-TOSSE MlJITO % ¦'¦¦¦¦*
V'jrH'. RE5FRIOU-SÉ ?£api_ima

Acliando-se a casa- em liquidação porerminação do contrato, pede-se MAIS
UMA VEZnos Srs íVegüezoá a acnülczu
(lc procurar seus concertos alS 30 do
novembro uo corrente anno, não assti-
ininito responsabilidade d'ahi por diante.

Rio de Janeiro, íõ de outubro de
1010.

Pensão Brasileira
Tradicional prefevencia das

famílias e cavalheiros de tra-
lamento.— Haddock Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 1716.

fl^PREÇÔ OE 1 VIDRO R? IIOOÕ ; '
y_H DÊ-SE EM TODAS AS PHARMACIAS

DE.PO-jITOS' PRIrfCíPAES:0R0fiARf«*1PA<HEC0JtJH AMDRAOAS43/i47
t-ÃSQR/lTQRIO HOMCE0PATIC0.ALBERTO LOPESaC*'tiP-MW& ENGENHO; OE DENTRO 2*5 RIO

LA POUPÉE
ASSEKlBLÉfi, 100

LOTERIA
DE

S. PAULO
JQaranlida pelo governo do

Estado

Amanha Amanhã

Por 1.Ç800

Cilhetes ú venda em todas as
casas loteric^s.

Vesiidos de filo, parasenhoras e mocinhas
Vestidos para mem-
nas de todas as edades, o

melhor tfmàis variado
sortimento

Enxovaes para bapti-
sadosj chapéos, toucaaos,

etc.
Cintas elásticas, mode-
los práticos e elegante^
para senhoras, a i8$ooo

Cabaret Restaurant do
CLUB MOZART
A elegante bonbonhièro da rua Chile, ül

Hoje, ás 9 horas—Grandiosas estréas
da nova « troupe » de djstinctos artistas
sob a diroeçuo do aristocrático cabaré-
tier G1ÜSTIN0 MINUUVI.M, cômico 1110-
demo, o mais querido da clito carioca.

Programma:
ROSITA nODltlGUEZ, cantora mexi-cana.
JR.NY KELM, cantora o bailarina inter-

nacional.
LiVTnOYANA, cantora liespanhola.
AS HtJlAS JOFFHIiT, canto e dansas

internacionaoSí
yiSCONDl* AI1ULLARI), ventriloquo.
G. MINIiltVINI, comieò moderno em

suas novas ci'ea.;õos.
I.A I''0i\8, omiforo hespanhola,
MAIUA MIMERVLNI, caiiçonetista italo-

napolitana.
Variado corpo do baile.

AItTE, MUSICA," FLORES
Orchestra ..le tzigahos. sob a direo\'ãQ

1 «oprolessor brafilairo tofiSTOíjfillV,

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, antiga ou recente(
Vende-se em todas as
pliarmacias e drogarias

Vendem-se
Jóias a preços bnrnthslmos: 1

rua Goufialves Dias 87

Joãlheria Valentim
Tolepliono n. P04 — Central

DELICIOSA BEBIDA

P\*^______ •_p*f_n
_____r iJDBC^^-P^-B _!________. ____!

-CAMPESTRE-
Ourives 37, Tel. 3,666 Norte
Amanhã ao almoço : .

Vatapá ;1 Imliiaiut.
Mayonnaise de garoupa.Boas bacalhoadás e peixã-«Ias.

'*o jaiil.ir 1
Gra tules peixadas cm canoa.
C..inarões torrados.
Sardinhas nas bra/as.
Todos os dias ostras crua*?,

canja c papas.
Sardinhas frescas.

Preços do costume

Curso Normal de Preparatórios
A . .lllll. . lIlINlÚ 1'lll.n,

DUIDAI). Ji COMPIÍTUNCIA
"ul.iiiil.i-le.

-.1i11i.-j1iKiihi.11to i-miliniii.. pelu rONTUAUDAUH Am»uu i.u(i prol»noroi, íuiicoloiiamcqiii a uu«ióu%

cmiiii iiuiiiiiui: 11111 uaoiau nuwn. mi. lunounini nu. I. Cf» m
DAHÔ.Iin. 0I.IVUHIA DB MBNR7.B8, DU, RUY PINIIISIBO, nroreuoroí ,1,, V»ii"nulo I) reili.i II; 1)118. 8BIIA8TI1VO rONTKK 11 AUTIIA.N nOURAUO. profeíiZÍÍ.1.1 Rieola Mllllur; Dll. MBNItfQUI. DR AIIAUJO, o Dll. 1'BHNANDÓ bILVü 1.doconloi ila Kicola Nnroinll Dll. CWIRIIIA l'INí(», prolbuor do li.li.p, únib?
Dll. AÜ0U8TP ANÜHI. iiiilnr ilo -iilloso.i Irnlmlliin ülilaelleoi| e oulroí

Auliu piiili.iiii ilo MAYHBMATICiA « 1'IIIMIOA. IIuiih um ouorai imnin ertudod*
Uma iiio-niii Iii.iii 1.1,11111 d.i purln tlioorloil o nutrn ilu luatlrii.Ai. iiiiIiih ,|,. au|lt,. j,
pnl'i:iupliiiil.n. Moiiíttlldttdflí iiiiiiIIciuj. ('iimon IHHIINO o NOCílIltNu. ' *v

Auliii do icpctli;ilo pnruoH uliimiitus quo mi iiiutriciiliiicm cm ií(

A lido dn curso fui iiiiidinlu ilu rua 1I01 Onrivot 29 pura DBDG(I.U'iMt 1*1
2' uii.lur-'UltUliNA DB UATTOB. profoiior o dliiwtor. v "

ud.piii I1I11 011 liaroilllnriii em IiuIiih us
nittnlfo.lnçflflji Itlioiimnllimo, iw.n>
mu-, Ulrcnis, Tumoros, Duiuh museu-
litros o oa<u.'Q9, lloros do calioÇQ uo*
oluniMi d*. O tndllS llOOlIÇftl rOlIll"
tantos do iinpur.v.H .iu miii(-iii.,

_ ouiiun-io liiliiilivuiiiiciii.! cnm o
finco "iuo com um nl Irauco luz deianparocer i-uuli|tiur mani(uta*-3o. Vim

collier apus us rotciçôos. Lm tuilns a* pliurmuciu-.,

Ini I iifituTII Ph- • ¦¦ I I

| M.PacI]

mr **'¦" ¦¦ *J

IEnergil poderoso tônico
Novo miti-rheiimatico
Fncrgil depurntivo agradável
Rei tios laxallvos
Grande remedio da nuilhcr
Integra a Torça do homem
Lic*»r o mais saboroso

venda cm todas as boas pliarmacias c drogarias. J.icco, Granado & C. e Araújo Freitas Si C.
A

**mmJ #^__>
"!_______L^^__ ÀW ÀfÀmWmW

Espumante, refrigerante, -sem
álcool

Unhas brilhantes
Com o uso constanto do Unholino, as

unhas adquirem uni lindo brilho o ox-
collente cor rosada, (*uc não desapparcco.
ainda mesmo depois do lavur ns mitos
diversas vezes. Um vidro, ÍS.IOO. Ro-
iiiottò-so pelo Correio por 2$000. Na
a A' Oarralá Griuidjb», rua Urtiguavana
H. 66.

MASSAS STA MA-
NlCURA

Diplomado e chegado agora da Euro-
pa, especialista 111 massagens vibrato-
rias, elortriens e nianuaes, 110 rosto. No-
vo systema, por exlincção completa dos
pollos sem dor, cm cinco minutos.
Pedicuru. Rua São José n. 122, 1' andar.
Teleplune 11.119 Central.

CAFÉ' SANTA RITA
*_*__IPfl ___^V____.

ffi___í-»*** i*^lSlfi9EÍ-^--_L>\N ^"-B-—j_1

«_j_W'_*
vi_^S____í_Sr^^-_H-^i_____íI__Epi_!__í^^

Rua do Acie n. SI.Telephono 1404 Norto
o run Marechal Floriiino, 22. Teicphono
V218 Norte.

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométricao pratica 

'qualquer-modelo' 
inclusive mil-Iciir, em poucas lições

Também corta moldes sol) medida o
podem ser em fazendas, alinhavados e
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mine. Nunes de Abreu

Itua Uruguayana 146 ¦'•' andar
TEL. 3.573 NORTE

THEATRO RECREIO

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

rumado. Lata 2.*pooo.
Perfumaria "rlantlo Pangel

MOVEIS
Aluga-se por preços muito

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

xMASSAGENS ELE-
CTRICAS

a 2$ooo por senhora habilita-,
da; vae ao domicilio.

Avenida Rio Branco ri, % 2'.
andar. — Teíèphone 3,178
Norte.

Xunca corte ura callo! Uso "Gcts-
It". Nunca falha! Salvarcis

vossa vida o vossos pés.

110 mundo. Já não se perue mais
tempo tratando-se ou aperreaiidorse
com callos. Callos, dores e callosi-
dades estão absolutamente conde-
ninados á morte desde o momento
cm que applicais "Geo-It". Elimi-
na-se o tormento de. imiteis eníplas-
tros, unguentos que se espalham pe-
los dedos, pequenos atineis ou cal-
ços oue comprimem os callos, facas,
navalha}, tesouras e o perigo de en-

Menenamento de sangue, devido ao
corrlmento de sangue e as àrniadu-
ras que simplesmente fazem o cal-
lo ijieorar, "Gcts-It" nunca aífe-
cto a pelle, nunca falha. E' appli-
cado em 2 tu ,1 minutos e sem
dôr. Secca iiiimcdiatauicute e pode-
reis calçar as meias depois da ap-
pllcação. O callo amollcce e cae.
E' a maior cura do mundo parn
callos, callosldades e verrugns.

Fabricado- por E. Lawrence &
C.» Chicago, Illinois, U. '3.' A.
Vende-se cm todas as drogarias e
pliarmacias.

ARAÚJO FREITAS & O.
DROGARIA PACHECO

GRANADO & C
RIO DE JANEIRO

Elíxh* de Inhnnic Goulart
Com o Iratmiientú pelo ülixin!.; Inhnme,

o doente experimenta uma grando traus-
lormaçíto no seu estado geral, ò apjiollto
liumiionta, a digestão te laz com Incili-
dtiild (devido ao araohico) a cor lorna-so
rosada, o rosto mais Irosco, molhor dispo-
si.;áo para o trabalho, mais força nos
músculos, mais residência ú fadigaoros-
piracflo fácil. 0 doente torna-se tlorcscon-
te, mais gordo e sento um-° sensação do
bem estar muito noíaveli

Rheuniatismo.s. "" e impurezas
DO SA.NGUH- e 

effieaz
pelo iifiimad "'.ilsado
do Alfredo ..res dc
attestados—:', ...;s phar-
macias o drog; s do Ilio c dos Es-
lados—Deposito: Alfredo de Cai valho

iC- Primeiro Je Marcou, lo

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Compra-se
qualquer quantidade de jóias velhas

0111 ou sem pedras, de qualquer valor e
aulelasdo uMonte de Soecorro 3; paga-so
.em, na rua Gonçalves Dias n. ÍI7.

Joãlheria Valentim
Telcphona 81)1 Central

Dinheiro sobre pe-
nhores de

jÉs ecautelas do Monte
de Soecorro

«
Casa Gonthier

HENRY A ARMANDO
45 e 47, RUA LUIZ DE CAMÕES <!5e 47

Casa fundada em 1807

Petisquelras 2 Porlupza
FILIAL OACASA BARROCi>S

lelopliono a OiíS ísorta
to5 Run do Rosário lo5, entre

Quitanda c Avenida
CASA MATRIZ — Teleph 1.255 Norle

101, Ru.i do Hospício
ícanlo da rua da Conceição)

AMANHÃ:
Mayonnaise dc lagosta, ca-

manto au kárí, carurú de peixe
assoreia dc bacalháo,sardinhas
dA'vciro, lilet dc garoupa á
milancza, mexilhões ao vina-
grete, ostras frescas, peixadas
e bacalhoadás, caças todos os
dias, legumes paulistas varia-
dos, vinhos superiores, chopp
da Hanseatica.
Manoel Fernandes Barrocas

A cura das uleeras
Feridas chronícás, dar-

thrós, empigens desappare-
cem inhillivelmcntc cm pou-
cos dias com o uso da po-
mada maravilhosa antilier-
petica de Th. de Abreu.
Milhares de curas.

Depósitos: Bragança Cid,
rua do Hospício 9, e phar-
macia Abreu, Voluntários
da Pátria n. 245.

Oleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana I
Mais bnlho, mais duraçüoi

mais barato!
IZncontia-sc á venda cm to«

dos os armazéns.
Depositários geraes: Costi

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

I* MAJESTIC
• Charutos linissimos leitos a

Imào 
com superiores tabacos

dc Java, Havana c Bahia.
¦ Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. -Io andai'
'%

Vende-se
Terreno na rua Machado de Assis, 53

a 57, 22x32; Terreno na rua General
Caniiliarro, esq. P. Gahizo, 33xnO ;
Prédios da rua S. Taulo (Sampaio
ns. -17 o A9. ,

Tralar com Severo Dantas, Sachct, 26.

- CASA ELITE —
Agencia de loterias

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

Curso de cdrte
Senhora franceza, di-

plomada pela Academia de Paris, ga-raute ensinar em 12 lições a cortar
c confeccionar qualquer vestido. Cur-
so especial de coileto o chapéus.
Corta e alinhava qualquer vestido ou

«tailleUr» por preços módicos
Av. Riq Branco 103, 2» andar—Tel.

3.383 N.

j^^mdmS

Leitura Portugueza
Aprendo-so a ler em 30 lições (de

meia hora) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrico Jiío de Deus.

Vontide o melhoria, e todos aprendem
em 30 lições,- homens, senhoras e ere-
ancas. Explicadòros : Santos Braga e Vio-
lota Braga. ::¦-.

S. JOSÉ' 59.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias ¦
- RUA S. JOSÉ' —
Teleph. 5.324 C.

Restaurant Recreio
Casa de peüsqueiras á por*»

tugueza. Tem grande caranum»
chão ao ar livre; preços mui-
to baratos. Rua Luix Gama
n. /|3 (antiga Espirito Santo).

TRADUCÇÕES
ADRIEN DELPECH

Prolessor d.; jroncoz do!co'llcgiu Pedro Ue da escola Normal dó Pio, traduclor díMachado do Assis c outros autores hrasjlcú
ros,o.Ias Acla-. do Congresso de Jiirlstaí
Siil-Aiiieriruiios, acceita Inulucções coniV
mereiaes, tcçlinicãs oseieutillcos do poituj
guez c espanhol para franecz, e defranceí
para portúguez.
Kua da Quitanda, 185

TELKPÍIONE, 1020, NORTE
On ltlaehnulo, 3:'7

laia
A^ Mala Chincza, ú run do Ijivrndio

n. .61, é a cnsa que mais barato vende,
visto o grande sortimento que tom; climnii
a a.ttoiiçãg dns senhores viajantes.

O ibrtiiicanie rápido, de gos-to agradável, resultado ideal
nos casos de debilidade geral

F. H. BETE1LLE
Representante para o Brasil

Caixa do Correio, 1.907
Uíj de Janeiro

,,*;« _.i._.

Dll (Em fôrma de pó)-Curar"** catinga, suores tetidos das
axillas, suores dos pés, etc.

Caixa: 2$5oo.—Depositários:
Theodoro Abreu, Voluntários,
245.—Bragança Cid. — Hos-
picio, 9.

'»

Cinco contos
de réis!

em dinheiro para comprar
uni terreno bem locaíi-
sado e nelle édificár um

prédio do valor de
Dez contos de réis!

é o que cada um pude
conseguir inscrevendo-se
desde já na Serie Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
-—Avenida Rio Branco n. 171

RIO DE JANEIRO

Gran Bar e Rotisser íe
Progresse

0 mais confortável salão. Cozinha Pri-
morosa.

Menu
Amanhã a-> almoço:

Salada de arenques, soupá
1'oignoii, bacalháo á biscainha,
tripas a portuense.

Ao jantar:
Lagarto de vitella au purê,

frango á Gentil Pastora, boli-
nlins de bacalháo ao tomate,
pu X das, ostras frescas siciio
oe irutas, conservas e molha-
dos, finos, frango assado sem-
pre quentes á i!§('oo e i ÍÜlSoÒ.

GAllltAFlilllA BXCEI.SI NTB •

FABRICÂdeTECIDÚSde ARAME' -./;
e ESTAMPARIA de ZINCO 2^í

BANCOS,MEZA5.CADEIRA5,VIVEIROS PARA PASSA-
ROS. ARAME PARA CERCAS E EALLINHEIRQS.

GarDOSÇ&FuMB-Hospkid 108-Río
¦mm—__ga_IT

Bi M il ml
JM PC_jlÍ Bil_i^_Jta«,*fJ"

Uftima novidade
Apparelho para machina de
costura OATSAG, simples,

forte, barato e econômico

QUITANDA 64

tf ao se iMâsm
Com os preparados para %

pelle. Usem sóa PEUOMNA ESJLM
TE, unico que atlquiro e conserva
a l-clkv.ii ila cutis. Anprovailo pelolnstitiilo ile Delleza dc Paris e pre- gmiíulo pela Exposição de Milano. I're- S
ÇO 3$000. |

Eneoiiliii-so á venda em todas as {poi-riiiiiiirins ai|ui c cm S. Paulo. {

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião ilenlis»

tu pela Fiipiililnilò de llcdioinii do Uni
de Janeiro, com louça piiiticn. Traha'
\\»r- giiranlidos. Consultas diariamente.
Consultório, ."ini ilu Quitniuln n. .jfi

A FIDALGA
tlcstuuranl ondeso rcimcm ns rnclho

res famílias. Rigorosa escolha reita din-
riarnentè, em carnes, caças e legumes-
Vinhos, importação do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep 4,51:1 C.

«
1'AN'EI.LAS DE PEDRA

INEIRAS ))
DELTCIOSA COMIDA

Ohtem-so cozinhando-a nas afamadas
panelliis de pedra «Mineira » Deposito :
Bazar Villaça.— 120 rua Froi Caneca.-
Loucas ferragens, tintus o trens de co-
iiinlm por meiios '20 •[. que nas outras
casas.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL
Kua Thcopliilo Otíoni it. '.il

Teicphono Norle 355

Curso de preparatórios
Mensalidade  25*1-000

Profesforos do Pedro II; oblere nos extt-
mes do anno passado 121 approVnnões.
Nenhum dos stus alumnos foi reprovado.
Itua Sele do Setembro u 101, I' and t.

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
a Tournée s Creriiilda U'Oliveira

HOJE :HOJE
GRANDE ÊXITO

A'a 7 3/.1—Duas scssõcs-A's 0 3/1
A engraeadissirna comedia em tros acloa

rluniiu i muih
Protagonista, CRÉMÍLDA D'OLIVEIRA

Mobiliari |> Marcenaria Brasileira

Peça iibsolutanieiile moral

Amanhã, As 7 3/-I e 0 3/4.—VISTE DIAS
A' SOMBRA.

Em ensaios, a notável peca-SIMONE.

Theatro Carlos Gomes
Empresa TEIXEIRA MARQUES

Gerencia de A. Gorjão

Companhia do sessões, do Éden-
Tlicntro, de Lisboa

HOJE HOJE
A's 7 3/1 o 9 3/1 da npito-Duas ses-

soes
O maior suecesso tliealr.il desla

temporada — A faqtada-ícvislu em
dous actos o nove quadros, original
dos escriptores portuguozes Arnaldo
I.cuo cCarvalha Barbosa, musicados
maestros Carlos Calderou o Manoel
Figueiredo

O AMOR
Pico-Pico (compòrc),CARLOS LEAL,

Cnminlieiro, Ultimo amor, HENRIQUE
ALVES.

1 Hoje e Iodas as noites—0 AMOR.
——bh—B—_BMaa_aa«_______i

I

""'" Mil "——

ALTA NOVIDADE
MM

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
aUlTANDA N. 60

THEATRO REPUBLICA
Empreza OLIVEIRA _ C.

HOJE-A' 8 3|4-HOJE
Primeira recita cie assigiiatura

ESTRE'A da grande companhia italiana
de onerelis

CARAA1BA-SGOGNAMIGLÍO
Direcção arti-lica do Cav. Enrico Valle;

Direcção musical do maestro Cav. Vi-
ceuzo Bellezza.

A onereía cm tres acros

\ Duqueza (ío IJ.ii Wm
Frou-lrou, STEIT CSILLAG

E.li, telephonista, Nôlly fiary ; Octavio
(loC.hanlul, WALTER ORAM'; Sólin Ve-
bor, Cav. Enrico Valle ; Duquo do Pou-
tarcy, Liligl Gojisalvo; Mino. Movei, Ade-
lia Baralolli; Átenaldo, Mina Zanaroli;
Grandbc.c, Giaillli 1'odersai.

Nirriieroso corpd do có os e bailados.
pésiuiubcaniissima a inise-dii-soène ¦!.

Amanliil-AlMJQUEZA 1)0 DAL TABA-
RIN. Domingo; a málinéo 3 ás 2 1/2.

Oa bilhclos á venda pura todos os ee-
pectaculos até üoniiiigo.

CYCLÕ THEATRAI. BRASILEIRO
Grande companhia italiana de ope-

retas ETTORE VITALE
HOJE — Quinta-leira, 2q — HOJE

Grando exilo. Colossal suecossò
Ultima e definitiva representarão

da popular opereta em tres actoa 
'

DONA JüANiTA
Músiío do maestro FRA.N7. SÜPPÊ'
Brilhante desempenho de BBRTINI

ÇIULIETA CESTI, MARIA GIOANA oCll-TIANDI.
Toma parte toda a companhia, Re-

gente da orchestra, maestro É. Mon-
gavero,

Bilhetes á venda na Avenida ruoBranco 11. l38.To!onhono573, CentralCa-a Lopes, foniaiilles & C„ <h& 10 áau da tarde, Prcç. 3 do cosuline.
, Amanhã, 27 de outubro, granderecita do gala, homenagem a SS.EEx. os Srs. Drs.. Felippe Schmidt oAlionso Camargo com a noviVima

opereta om trosaclòs—LA LEGGENDA"*ELLE 
ARAMCIÉ.

Çjnoma-Theatro S. aosó
Empresa Paschoai Segreto

Companhia nacional, fundada em 1 de
julho de 'air-Dirccçilo 

«cênica doactor Eduardo Vieira—Maestro directorda orchestra, José Nunes.

A maior vfetorfa do theatro popular
HOJE—20 de outubro do 1910—HOJE

Tres sessões—A's 7, 8 3/4 o 101/2
7°, 8» e O'1 representações da peca bur-lesco em tres actos, de Annibal Mattos emusicado Archimedes de Oliveira

OCARIMBAMBA
Oi espcdanilos comecani pela exlnlii-

çao dc soberbos lil.nis cinem.ilograpluco.-.

_ATTENÇÃ0—No nspoolaeulo da 3* sos-sao, isto e, u das 10 1/2 horas da noiteos mil mires ,[iie so apresentarem farda-
«"« i»*".1:- ,,l,r=tltí, tt e'» */* -!« abatimentonas localidades da platéa.

CABARET RESTAÜIIANT DO

CbüB DOS POWTIGÒ.S'
RUA DO PASSEIO N. 7S .

O mais elegante por excellcucia rtcsfS
capital onde. se exhibem os melhores
artistas.

« üT I L â Q â

A scguir-A' URDE v SOLTA. Em en.eaios-D.V W O Pi1'. "

AllTE... MUSICA.;. FLORES.

HO.IE—Grandiosa «soirie» pela slorupcj)
contratada exmessàmcnle pelu oni|ire'(t
A PAIUSl & C-, sob a ilireccilo.do .lis-
linçto ranhrctlcr brasileiro (unico n» gc-
neri.) JÚLIO MORAES

FERNANDA BRIA.ND, celebre cantora á
voz

LA NINEÍTE, sem rival cantora fran-
ceza.

lll.MA MORA, a graciosa cantante iln'o>
argentina.

LA IBÉRIA,a rainha do bailehcspanhol
L1NA UORIS, cantora franecza,

A mais harmoniosa orchestra dc Uiga-"
nos, sob a direcção do popular PICK*
MANN.

Brevemcnlo—Estria de novos artista»
"ho conhecidos no Brasil.


