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II.. ..ma das nossas mais altas corporações
que é, em geral, muilo rcspeitnda pelos jor-uniu, do março de endn nn» nos fins «le jn-
liclro K.) ono seguinte, l.ouvum-lhc a sabeuo»
ri.., ncntam-llld respeitosamente as dcclzócs,
lim fevereiro, invariavelmente, cia apaiihií
uin;. boa do/o do ataques A sua honestidade,

Essa corpornçild õ o Supremo Trlbiinul, quenl.id,. nssim faz um excelente negocio, por-
que lhe dão on/c mezes de respeito o apenas
nu. tio Irreverência,

ilospcilnin-no d.irunlc aquele largo perlo-do, porquo as suns deeizões passam pnr sa-
bins e de/.inleivssiiilas. Acuznm-nb sistcmnli-
camçnte cm fevereiro, porquo é enlão quo

dos telcphones!
O syntílcato organlsado pola Light

ror menos que gostássemos do empregarcertos termos, mio cnco.iirnrini..rt. „..i.„ „....;vnth,.,iJl°\ "fl? •'•¦••«"•rorinino» outro quesjnthctisnssc lao bem o que se está, passandoo*, respetivos ministros tèm de receber os ,,", .?, I»>ojcclo ilo renovação do contrato
primeiros vencimentos do novo exercício „„,,, 'l,0,,cs'.''' „",,''n Kross<* bandalheira,
c, como uno conscnlcm neles nenhuma rc» i •ei,,i'1°. o .-lntclligontcmonlò òrgnnlsndn.
iliiçno, ycom-se nrguldos tlc ser profunda- «_m W„M '-'.ght nnd Power foi dispondo
inenle interesseiroá c querer ficar acima tias
leis,

Ora, talvez valesse a pena invertei- essa
proporção de ataques o louvores, atacar oSupremo Tribunal durante onze mezes e sólouvar naquela ocnziáo, em que c tão mal-
sitiado.

De falo, não querendo consentir na red.t-
ção Uos seus vencimentos, os ministros da-
qiieie tribunal njem pcrfcita.ncnte bem. E,
quando os agridem, porquo eles dczcjnm fl-car acima Uns leis, esquecem que é essa mes-ma a sun situação normal, Pura que possamjulgar sobcmnnmcnle ns leis ordinárias c osque as fnzoin, é Indispensável que não este-
.iam sujeitos nem Aquelas, nem .. estes, querdireta, quer Indiretamente. A lei que os rc-
je é n Constituição; E' ela que lhes garanten inlnnjlbilidr-le Uc todas ns vniitajcns ad-quiritlns. E* ela que os resguarda das invn-zoes dos outros poderes,.Assim, nada mais perfeitamente justo queeles queiram ficar naquela situação, que mui-ios julgam irregular c que é a que lhes cabeUc direito: neima das leis ordinárias, subor-diluídos apenas ú lei máxima, em nome da
qual julgam ns oulras.

lliizáo é pois essa para que sc clojic o Su-
premo Tribunal, quando todos os anos, nomcz de fevereiro, ele sc insurje contra asmedidas que lhe diminuem a integridade dosvencimentos, i

Mas pelos outros onze mezes é que corivl-lia ccnsüra-lo, porque nlé hoje os únicos
tprincipios constitucionais" que o Supremorribunnl descobriu foram os que concernemus regalias Uo Poder Judicinrio.

N'o
no sc
!|uc respeitassem esses princípios, não tinha,ue cerlo, o Intuito tlc rcslrinjir isso apenasas regalias e proventos do Poder JudiciárioEssa dozlgnnçãós "principies constitucio-'nais não c extremainenle preclzaj mas em-lim parece tpie pelo menos deve abrailjer n.'(instituição, divizão c organização dos' tres
poderes, que ha na União.

O Supremo Tribunal só atendeu alé agorano seu enzo pessoal c ao elos seus colegas Uc.'lasse. Ai dn Constituição estadual que nãorespeitar a integridade dos inajistradbTf Otribunal cui-lhe em cima e anula tudo quan-fo assim atentar conlra as regalias dos seusdignos colegas. Não lhes toquem na inamovi-li.lidade, nos vencimentos, nas atribuições IE' bom notar que o Supremo Tribunal ajecorreiissiniiimenle zelando por tudo isso Astin profundo incorreção está em não ter des-Coberto nté boje oulros princípios nas coii-stituições estaduais.
Estos, porém, nprezcntnm a mais variada

çolcçuo dc violações elos princípios constilti-c.onais, no que diz respeito aos demais po-deres. A Uo Rio Grnnde é um modelo: su-
primiu o Poder Lcjislôtivo, dando ao Exc-Dtilivo a atribuição de lejislar; admitiu os
presidentes por nomeação; aceitou as reelci-çoes dos prezidentes.

O Supremo Tribunal não deu por nadadisso.
No

com toda a paciência as suas baterias, con-

,, . .... . _ uw, 11 IIIIH lll. III,¦ entanto, quando a Constituição Federal,;en celebre nrl. (i,'| ordenou aos Estudos
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do
a d o

>> enitnnlo, leis feitas por um poder quenao fosse Uislinto Uo Executivo, deviam sernulas; nulos deviam ser todos os atos Ucprezidentes nomeados c reeleitos.O Tribunal os tem lido sempre como bonsi validos. Desde que não mexam com ele ecoin os seus colegas, os outros "princípios
constitucionais" pouco importam aos mem-bros daquela alta corporação.

El mil iroura ralson, hors nous oi nos amis..,
; Atualmente Jisculc-sc n pretenção do Sr.J-.neas Martins, que quer fazer-se rcelcjèr Siessa pretenção fosse constitucional, não' severia bem porque sc haveria de contrariarí>i, porem como claramente se deduz da Cotí-«lluiçiio^-Federal, ela viola o respetivo nrti-go (i.J, nuo se vê bem, cm compensação, por-que o prezidcnte da Republica não ordenaao procurador geral que arguà sempre da pe-

çno «le ínconstitucionalidade todas as leis cs-taduais que provenham de prezidentes' rc-
Aí está, sinão o unico, pelo menos o maisdireto dos .caminhos, O muis direto, o mais
E é dc esperar que um dia cmfini o Su-Premo, lribunal descubra epie ha outrosprincípios constitucionais" além dos que era-ranlem a ele e A sua classe....

Mcúeiros o Albuquerque
*"*¦ ¦¦ m*»* »—--

A reunião do próximo
Consistorio

ROMA, 27 (Havas) — O "Giornnle «l'Ila-na informa que o Consistorio deve reunir-ie provavelmente no dia 4 ou 7 de dezembropróximo.

O Sr, Mendes Tavares, que chefia o grupoUe intendentes favoráveis ao escândalo
seguiu levar a sua ousada pretenção ao de-
pato do Club de Engenharia, que a discutiueni these, o tlc posse dc sun opinião inípiil-sionoii os seus homens no Conselho paraque a toda pressa n0 fim dn sessão, sul-laudo por cima dc todos os obstáculos, fossevotado o projecio, que e o mesmo memorial

.an.i^se))t.ido_,jl.prefeitura .mie,è p.._.esn„,levado pelo. Sr. Sliranda Ribeiro aoCIiih de™bugeiiharia-; salvo pequenas questões dc de-talbe.
Evidentemente, não sc teria procedido dos-se modo si previamente não tivesse sido as-segurada a boa vontade do Sr. prefeito, cujapalavra ao que sc diz, já está empenhadano sent|do dc ser o projecto iiiimediatamcnte

snnccionado — logo que tenha passado pelasformalidades indispensáveis" no Conselho.
• Si isso é assim, daqui nppeílamos para obr. presidenlc da nepublica, cuja responsa-bilidude será inevitavelmente ligada A con-summução do alleulado, uma vez que o pre-feito é um funecionarío Uc sua immeUintaconfiança e eslá, ainda por cima, exercendointerinamente essa funeção.

velicniçnlcs a falia de escrúpulos com que oConselho Municipal pretende fazer A Lightas concessões que a ganância dessn compa-nina ambiciona.
» • *

Uma leitura, mesmo ligeira, do projectoque a Light redigiu u o Sr. Mendes Tnva»res encaminhou, basta para apprchcndcrmuitas dns escandalosas concessões que ellecontem. Vamos tratar hoje do iimn, quo ésimplesmente formidável. Pedimos ao pu-blico «pie lhe preste toda a attenção.A cláusula X diz o seguinle :"X — A cláusula 20' fien substituída
pela seguinte :

."A partir «In data dn assignaturacontrato definitivo, quo for cclcbr.em virtude dn presente lei e durante o
praso da respectiva concessão, a conlra-t.inte contribuirá nnntinlmcnlc paru oscofres municipaes com a quantia dcClncoontn contos de réis (50:0005000)em dinheiro, moeda nacional corrente!
paga udennlnda e integralmente até odia 10 de cada janeiro, importando arnlla. dc pagamento tln referida contrl-buiçiio, nesse praso, a multa dc cincocontos dc réis (5:000.$), quo será des-contada dn respectiva caução, sem porisso cessar a mencionada obrigação; in-correndo duas vezes seguidas na mes-nm falto, considerar-sc-á rescindido ocontraio, sem que assista A mesma con-tratante direito dc qualquer reclama-

çao. Inii compensação, fica n contratai*-te isenta de todos os impostos ou con-U-ibtiiçoes municipaes sobre o serviçolelcplionico a seu cargo, não comprehen-«lendo, porem, essa isenção o pagamentedos impostos de transmisBão de proprie-dado c du expediente, foros o laudèmíoso licenças pari obras fora das vias pu-bl.c.iH, assim como não sc estendera nmesma isenção a serviços, bens, nego-
çi» ou objectos estranhos ao serviçolejeplioiilco c A natureza do respectivocontrato."

A GUERRA

BiiSWIMto!,!
(sesiMui

NA FRENTE OCCIDENTAL1

A situação
->¦»»!

LONDRES, 27 (A NOITE) - A situação cmtoda o írento occldcntsl é multo favorável aosalliados.
Na frente do Verdun, os allcmucs, «Icscspcrados pela grande victoria que <>« frnneozrn ai.

Desse modo, si a Light qnízcssc fazer airansmissoo do seu contrato, teria do pagaro< direitos relativos a esse acto. Mas qual Iseguir vem o
Paragrapho unico — Fica, porem, enten-«lido que a primeira transferencia que acontratante fizer do seu contrato a ter-ceiro será effcçtuada independentemente
tüiitritnrfçao Qif imposto municlpil."

A IMPRESSÃO DO SENADO SOBRE OS ORÇAMENTOS

0 Sr. Èííis também í conlra o corte
e= ¦

dos lunecionarios públicos

Os gçneracs NJuclle e Mangin, os com-mandantes das tropas francezas em Ver-dun, que acabam de alcançar uma bri-lliante victoria
roncaram, sob a direcção dog genernes Nivcllee Mamçin, levaram n cffeito, durante toda atardo do hontem e a naite dc hontem para hojeviolentos contra-ataques que resultaram com-pletamcnte imiteis. Os francezes fizeram muisuns quinhentos prisioneiros e capturaram maisuma dezena de metralhadUras, mantendo-seemtodo o terreno conquistado.

M?..frento do So;n>me. Prascttuiu o «lucilo deartilharia em toda a linha, a0 norte c ao sul«16 rio. acompanhado de pequenas ucções de in.fantaria de importância local. Os nllemãescontra-atacaram a frente brltannica, entre oAncre e Lesboeufs, sendo lambem por toda aporte repellidos;
No Somme e em Verdun

Ante» do sc Iniciar n sessão do Senado,hoje, tivemos oceasião dc faliu* com o Sr.Alfredo Ellis n respeito dos orçamentos, (pieacabam do ser votados pela Câmara o quevno ser discutidos nn Cumaru Alta. O sc-nmlor paulista, que é membro do commis-suo dc finanças c um dos parlainciltnrcs dosmais acatados, no decorrer dessn palestra seexternou a respeito elas medidas dc economialembradas c votadas pela Cnmnra.
Quanto aos funccionarlos públicos, porexemplo — dlsso-íios S. Ex. —, ns medidasnlvitradns sno inexeqi.iveis. Nesse pniz«liier sc manter sempre o regime., da insta-

bilidt.de. Tudo é no nr, tudo fictício. Ocorte dos funccionnribs, por exemplo quevantagens nos trará ? O governo dispensaesses tunccionnrios, Innçn a miséria nos la-res, espalha a fome e o soffrimònlo". Faztudo isso para obter a rctlucção do "defl-
çil . 1Y justo c louvo esses bons intuitos.Julgo necessárias ns economias. Mns, per-gunto eu, cortando, dispensando os funccio-nnnos, que obtem o governo ? Alguns mi-lharesdc contos. Pois bem, pnra sc obterisso não ú preciso dispensar funccionarlos
que tem serviços prestados no pniz, não é
preciso semear-sc a fome, espalhar-se n mi-seria por esses lares. Ila outros meios pra-ticos c effieazes para sc nugnicntnr o receita.

Por exemplo? — íiidngiimos no senador
pnulisln, e S. Ex, inimcdinlámcule re-spondeii :¦_—Bi.sin que sc fisenlise bem a arrecada-
çao. Não é preciso mais nada.

A OPINIÃO DO SR. JOÃO LYRA SO-UltE OS ORÇAMENTOS
Ouvimos lambem o Sr. João Lyra, mem-bro da commissão dc Finanças do Senado,sobre os orçamentos que acabam dc ser vo-todos pcln Cnmnra. S. Ex. nos ponderoun importância do assumpto c Uissc-nos quedc montei*tò, não podia bem atiulysar os or-

Çítinenlos com os necessários tletalliós, jnns,ú v.sla da nossa insistciiciu, respondeu-nos :A minha posição de membro da com-

missiio de finanças do Senado reveste-mo doresponsabilidades que tornam dlfflcll tllzccsobre assumpto semelhante sem ponderação.Acompanhei com Interesso o debate uu Cl.mora" sobre n lei de meios do próximo exc*.Ciclo, espcciolmenle qiionto oo orçamento daiMariniia, que me compete rolnfor no Senado.Sobro ç.sse orçniiieqfo a minl.n impressão
ç hon. Foi bem estudi.tlo c o talentoso pnr.ninenlnr que o relutou na Câmara demons-irou o maior interesse em fazer nbrn pra.ficun, conciliando os interesses dn Thesourocom as exigências do serviço. Poucas provi»denclns e ligeiras modificações terei a pro-por. Si me pcrmitlireni os collcgns du com-iidssíio de finanças do Senado, estarei prnni-pio a\apresentar o meu relatório logo quoelle chegue no Senado; Estão pròmptot ohmeus estudos n respeito. Quanto nos orça»mentos dos oulros ministérios o o di re.eeitu, a minha impressão geral é que a Ca-mora. trabalhou pntrioticãmcnlo, embora in-cldindo em censuras, u meu ver com algum*rundamonló, em relação n alguns pontos doimportunem capital; O seu jornal conheçoo meu pensamento sobre o nugniehtò ti» im-postos. (Nno carecerei insistir neste ponto.-Disse ja dn tribuna do Senado e em entrevistas ii imprensa o que penso.Sobre n despesa hn resoluções graves awisc coadunariam melhor com ns leis espe-eines. Disposições orçamentarias sã., dispo-s.ç.ics transitórias e assumptos de relevânciauno devem estar á mercê dns reformas nu-niiaes que as leis de meios facilitam; Dc-mais, o regimento do Senado; em seu -.rt. M_niliibe o ncceitnção Uc emendas que nãoiiiiiidoiii exclusivamente á matéria ( rr.men-taria. e o Sr. vice-presidente do República;no relatório que nprescutou esle mino soli-ôos trabalhos Uo Senado, declarou pei "uintcV

niiincnte que cumprirá rigorosamente o pre»
çcilo regimental". E ha dispositivos no pro*jecto que estão cm desharmonia com o no».soTcgimeiito... Si disposições idênticas niiopodem ser votadas, também não poderemosvotar as que ju estão consignadas no pro-'jeclo... •¦¦¦ ,

Por que a Light procura desse modo I sen-tai-sc do pagamento dos impostos na primei-
7%nrt%%e-eS?!a nue a CONTRATANTE FI-7AÚ\ DO SEU CONTRATO A TERCEIRO?

Ao publico eleve ter edifiondo O que se
passou hontem no Conselho Municipal, ondeum grupo dc intendentes, sob a chefia osten-siva do Sr. Mendes Tavares, impediu n np-
provação do mais razoável dos íequei-iiiién-tos, o do Sr. Albcrico dc .Moraes, que, honralhe seja feita, esemecendo ligações políticasô a solidariedade com diversos elementos
pretendeu apenas um pequeno praso paraque elle ç seus collegas estudassem com at-tcnçiio o importante assumpto. Esse rc«iue-nmento importava em uma demoM, e eraexiiclanicntc a demora que o sjrndicatolightista do Conselho não podia permíltir.

Já a apresentação do projecto do reno-vação do contrato encerra, do resto caracte-risticos da mais desfocada bandalheira. Em
primeiro logar, foi aproveitada uma nusen-
cia, por doente, do Sr, Eduardo Rabocira
para sc apressar a apresentação. O Sr. Ra-boeira, cujo voto seria provavelmente con-trnrio us escandalosos concessões, não com-municou, porém, a sua enfermidade. A com-missão de justiça teve delia noticia verifi-cou que o Sr. Rabocira estava faltando
deu-lhe sem perda de tempo um substituto— o Sr. Oliveira Alcântara, creatura doSr. Mendes Tavares — e empurrou para afrente o projecto I O tempo urgia c a Lightnao queria esperai*-,..

Incidente ainda mais curioso sc passouna commissão dc obras e hygiene. Um dosmembros dessa commissão, o Sr. EduardoXavier, cujo voto era tombem contado comocontrario, teve eguolmente necessidade dctaltar uns dias ás sessões do Conselho. Poisneni siquer se procurou dar-lhe substituto
e O PARECER DA 

"COMMISSÃO 
DE OBRAS

FOI APRESENTADO E PUBLICADO COM
AS ASSIGNATÚRÁS DE APENAS DOUS
MEMBROS, OS SRS. MENDES TAVARES E
ARTHUR MENEZES I

O publico eme julgue) por esses indícios

Por que 7
,i Ll'ííh,t' ^ hoje, tem gosado todos osseus contratos sem que se tivesse dado atransferencia. Desse modo tem-se ella für-
ti\Â°t FTn^lot (ííls '••ibiit.tçõcs da lei..1 ijgnt é Socete Anonyme du Gaz, è Com-,f,nhr?td°,S' 9'»st°vão, (5 Companhia Jor-d ni Botnnico, e Companhia Carris Urbnnos
f tudo. Tem conservado todos os antigostilulos, que continuam a ter existência le-gai, porquo usufruo os antigos contratossem fazer a transferencia. *-u«"*«os

Desta vez, porém, a cousa nno pôde con-tinuor como está. A Light, quanto a tele-Phones, clama-so Brasilianfscl b EiektrictatsGesellsçhaft; nome allcmão que pertencia Iprimitiva empresa, 8 é preciso mu, a? Ladenominação, até porque a companhia è ca-
mate ° n"° lhe fica bem ° 1,olul° «er-

A| VISTA DISSO, A LIGHT PRETENDE
FAZER A PASSAGEM DO CONTRATO, DARO SEU NOME A' SUA EMPRESA, ABOLIR
O TITULO ALLEMAO, QUE A PODE COM-PROMETTER, MAS QUER FAZER TUDOISSO DE GRAÇA, SEM PAGAR UM VINTÉM-V MUNICIPALIDADE.
.Eis a razão daquellc paragrapho unicoeis porque a primeira transferencia «Jo con-trato devera ser feita "independeutemente

dc pagamento dc jóia ou qualquer outra con-tribuiçuo ou imposto municipal". A grossabandalheira tem aspectos inauditos.Francamente: começamos n crer que
SIS_?í!f C,°"selh0 mcl'cce sai1, c°m «com.pnnhitnienlo de um certo trecho da Gran-vial íjinao havemos de ver com outrogrnnde escândalo, que está, engatilhado, re-lativo ao Matadouro.

Salve-se quem puder I

. PAIOS, 27 (Hava8) — Communicado officialue hontem a noite :"Ao norte do Somme rcpellimos fncllmen-te,um ataque do inimigo contra as nossas po»sWies na herdade eno bosque de 1'Abb'ayé aoeill de Bouchavesnes.
Continua vivíssima a luta de artilharia naregião de Sailly-Saillisel e no sector Verman-dovillers-CIiiulnes.
Na linha «lc frente do Verdun os nllemães dl-riglram quatro violentos o suecessivos contra-ataques contra as posições que ha pouco re.conquistamos na reglã0 «le Domiúmont. Osdous primeiros, quo foram precedidos e acom-

panliados. do intenso bombardeio, fracassaramtotalmente, devido ãò toga da nossa artilha-na e infantaria; 0 terceiro, cujas tropns des-embocarain no bosqUe do Háudromont foicgualmento repellldo pelas nossas metralha-doras e baterias, que despejaram nutrido fogosobro o inimigo. Quatro linhas de assalto io-ram, uma a unia obrigados a retrocederem completa desordem o com perdas cpnsiilc-ràvels. Aprisionámos vários elementos isolados
qne chegaram ás proximidades da nossa linha.

A quarta tentativa, ao sul do bosque dcChauffour, foi também completamente re-
pellida.

O total dos prisioneiros ultrapassa de cinco
mil.• As nossas ambulâncias recolheram mais decem feridos allèmães."
A impressão em Roma

. ROMA, 27 (Havas) — Os jornaes salientam aimportância da brilhante victoria dos france-zes cm Verdun e elogiam o alto commando dosexércitos alliados.
No bosque de Fiiniín

LOJNDRES, 27 (A. A.) — A luta cm Verduncontinua inteiramente favorável aos francezestendo a Oeste do bosque de Fumin sc rendi lo'todo o batalhão allcmão do Pomeranio.
Em outros pontos do frente os francezes Icomliatcim com valor, infligindo perdas graves I

0 ALARMANTE ESTA00 SANITÁRIO EM NOSSOS SERTÕES
-yis»__— -A margem de um

523

discurso sensacional
Como ò seu autor sublinha suas retum-

bantes asserções

ao inimigo-.

Os casos políticos do Estado
do Rio

i OD''- Otávio Kelly, juiz federal da secçãouo estado do Rio, denegou hoje a ordem dcHabeas-corpus" impetrado a favor de Clau-Umo José Rodrigues, epie queria tomai* possedo cargo de juiz de paz do 3' districto deMaricá, e o antecessor sc recusava a entregar-Uie o arclnvo c livros dò respectivo cartório
i -?uo , icou Pr°vadd ter havido recurso dopleito eleitoral, ali rCalisado, dependendo por-tanto de solução o caso dc vereadores e juizesele paz daquellc município.

anobrasdotxerclto

Porque o Abreu perdeu
o trem

' Ila uma opinião, que compartilho, segnn-
do q qual depois da guerra européa, não ha-verá mais campanha feminista.

Ab mulheres Já conquistaram a maior par-

Solicitado insislentcnicnte pnrn que nosdissesse alguma cousa á margem Ue seu tão rc-tiimhniite discurso, o Sr. Dr. Miguel Pereira
gentilmente nos mondou .is seguintes c nuomenos interessantes linhas:— Saudando o prof. Aloysio dc Castro, peloseu feliz regresso elo Argentino, onde comgrande brilho representou nossa cultura me-dien, julguei que me não ficava níuito mal,no momento cm que a moeidode, tão promplae briosamente correspondia ao appello dc Bi-ae, apresentar á apreciação publica, como pre-liminar indispensável ao ideal da nação cm

armas, o problema,talvez mais urgente,
com certeza mais htt-
mano, do saneamento
nacional. Fielmente,
quero crel-o, interpre-
tei o sentimento gerale, escrupulosamcnte,
ouso offirnial-o, tra-
duzi a convicção dos
meus collegas, Como
brasileiro,'certo do di-
reito que nos assiste a
todos dc dizer o que
pensamos a respeitoda cousa publica, la-
mentei a serena des-
preoecnpnção com quea autoridade, executi-
va òu legislativa, vi-
nha, dc longa data, as-
sislindo impas"sivcl, do
palanque official, oo
grande drama de mi-
seria e dor em que o

sc peremptória c decisivamente favorávelllicsc arguidn, que nem a illusáo deixouo. Jix. da mais leve restricção.

~

Dr. Miguel Pereira paiz agonisava. Muito
menos pelo que valhoou posso válcr, que é muito pouco, do quepela transcendental importância do assumpto,

que «V tudo, teve o meu pobre discurso a vir-tude do alvoroçar a opinião c interessai- a im-
prensai No parlamento, o venerando Sr. Se-bastião Máscarenhas, a cuja delicadeza merendo á discrição, julgou do seu dever protes-tar. E protestou cm nome da robustez dosnossos sertanejos, da progressiva producçdo

Aspectos curiosos no
acampamentos

Os exercicios dos \o-
luntarios especiaesti WW ¦%<. f\ _& \c^__v<_ià__l_^w^^ "^-
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As manobras do Exercito vão sendo executadas com a maior felicidade. Todas as forças túth demonstrado, no correr dosexercícios, apreciáveis resultados. As nossas gravuras, colhidas bela nassa reportagem pinto dos acampamento'; re-pi escutam : í", a ablução dos voluntários; z>, tuna avançada do 8° batalhão de voluntários { J", o momento da «teia» oao alto, uma vista gemi da acampamento

,. — apenas cm certos
paizes o direito de voto, cuja concessão eslãoresolvidas a aguardar com calma, e o direitode.irem para as trincheiras dar o sangue pelapaina. Este ellas pór ota não pleilcam; se-ria pretenção excessiva. Conformam-se emdeixal-o aos homens.

Qiie pôde fazer o sexo fraco ante a omni-
potência da barba ?

As - feministas sustentam a superioridadedas: Mulheres para iodos os misteres.
Ksia IhcQriaé aonteslavcl.
O argumento do botão não. colhe. E' certo

quê a mulher prega dez botões èmqiiãnto ohomem fixa um: Mas o botão pregado porman feminina desprende-se á primeira la-vagem, ao passo que ó cosido por homemsó pode ser extirpado a torqnez.
Há, porém, unia habilidade que não se

pode contestar á mulher: a dè arrumar emuma' sei inala, o conleudo de duas.
Questão de habito.
Não ha mulher que não saiba accommodarnmVpe numero trinta e sete numa botinanumero trinta e cinco»

: O^Abren seguia honlcm para S. Lourencoa restaurar o fígado. ' '
. jpÊ desistir «í parlida, e encontrei-o pen-salivo com a mão no queixo, a olhar paraa n\ala:- -. ¦: •

"-f' Qne ê isso ? Não parle ?
4: Parto.-|Em .que. eslá, enlão, pensando?-rjAc/feMie na situação do asno de Duri-dUnfi Minha mulher ia cominigo. A' ultimanolfi resolveu o contrario, mas já estava nanuma. mala o seu "manleau". Agora oinagtlon buscar.-üí</í. por que. não lh'o envia ?-^forque foi cila que arrumou a roufia.

, S? 'or' dcstazer ° arranjo, não serei capazdc fíiççomilwdar o contendo en) menos deduas-malas. Por isso estou indeciso si devoir .qãnprar outra mala, oil si fica mais ha-rato dar-lhe o dinheiro para oulro '.'ma'h-
íeaa"...

üm apito, o o trem partia.--> '"'Qíís.-fc

sertanejo, quaesquer qüc sejam os seus facto-res ethiiieos preponderantes, é via dc i-egraum doente. A própria indolência, que abusi-vumente sc qualifico de tropical, é apenasuma exproísão sy'mpto'ináticà' dos moles queo nffligcm franca ou latcntcmente. Leia S. Ex.a respeito o que escreveram da Amazônia Os-waldo Cruz e Chngns. E' dc confraiiger. Rc-fheta S. Ex. mil pouco'na cifra dc dous mi-lhoes Uo doentes dc unia só dns moléstias queassolam uma população tlc vinte o vinte cin-co milhões de habitantes. E' dc aterrar. Dcotitiva sc informe S. Ex. do que disseram osDrs. Arlhur Neiva e Belisario Penna sobre o
que viram na longa excursão scientifica queemprelicndcram pelo interior. E' de estai'íè-cer. Altcnelíi S. ,Ex. A cifra espantosa com
que a anlcylb.stbmiase comparece na niorbi-lidade geral da população furai. A tudo nc-crescente os milhares de núcleos dc leprososesparsos pelo paiz, os paroxismos epidêmicosc a tenacidade endêmica da syphilis, a pragadevastadora Uo alcoolismo, a miséria organi-ca que sç gera elo nutrição deficiente, c si, ele-
pois Ue ludo isso, não qtiizer convir conimi-
go, agradecerei a S- Ex. a demonstração
parlamentar Uc que o pcor cego é rcalmçntc o
que não quer ver. Tão cego que não mo nni-maria o solicitar n attenção elellc para duasdns mais expressivas dciilrc» as numerosascartas que do interior, nssignaUas por pessoasque não conheço, rnc têm chegado os mãos-b) a progressiva producção dc Minas ó uindesses argumentos nnodynos cuja provo tan-to lira a favor como conlra. Si'nestas precu-rias condições n predileção nugmcutou, digo-mos, de 1 pura 2, de quanto não cresceria cilasi a massa Ue Irabnlliàdôfes fosse rehlmeníesn c robusta!? E' snbido, por miiilo que já temsido repetido, que as nossas ciiilemins, foraUe seus ímpetos agudos, dão' com os eíociitesnum estado meiopragieo, dc "fmicçáò curta",

que cmliora os não iinmoliilisc na eãma rc-díizem-lhes dc 2|3 a actividade nnles de nca-liarem com cl cs lia sepultura* c) n opinião UoDr. Carlos Chagas ? Mns cssa"já S. iix. Ucsobra conhece. Respondendo ú sandáção comque na Assyrio o recebi em nome da classemedica, o meu preclgro collega manifestou-

Conhecendo dn vida dn roço,--porque filhoc neto de agricultores, todos os encantos c pre.calços; nno desconhecendo os Estados tle São¦nulo, elo Rio, ele Minas, o elo Espirito Santo,tendo cscripto sobre o falso conceito da anc-mia tropical, numa época pouco favorável oosestudos cxpcrnnenliies, um trabalho que asinvestigações posteriores Uc Monguiiihos con-irinoram sem reservas, havendo, ainda c.i-tt.do.itc, trabalhado em duas eommissões sa-nilanas conlra o choIern-morbus,'quc, depois,ele assolar o valle do Parahyba, invadiu asmargens do Itab.iponmâ; tendo verificado enipessoa, quando foi do memorável descobrismento de Chagas, n capacidade lethnl eio tí-vípoiiosoma brasileiro e, depois, professor ti*Faculdade dc Medicinn, hnvenelo sempre qüaísi diariamente, nnnos n fio, píelcccionndò cometecoro e probidade; sobre factos eoncretos,num tirocin.o muito mnis custoso (lo que saiifigura, quer-me parecer que podia pelo me-nos tirar do meu esforço c do meu estudo íi'necessária automação para syntliclisnr numafesta escolar todas as minhas impressões oconvicções pessoaes. Não é minha a culpasi e.stas impressões calaram fundo na opiniãoe si estas convicções eram as mesmas ciuaexistiam em potencial no pensamento tia no-bre classe a que me desvaneço tle pertencer;i\ao devo, Sr. redaclor, abusar do vosso gen.Ul convite para repetir aqui tudo o que iá'disse algures. Mas, o propósito dessa dis-citssuo, nos termos em que cllu vae, pi-evalc-ço-nie do ensejo para otlduzir um fado, pos-o «ne índirceto, bastante suggestivo. Da es.tat.stica commercial se iiiferc, conforme aca*no tlc me informar quem pódc opinar na nm-teria, que o melhor merendo dc exporlnção das.drogas curopéns é u America, da America aído Sul, c elo do Sul o Brasil. Por que ? Nece-Wsumamente por luxo c prodigalidudc Ue uriipovo que se _obstina cm simular dóóiíçáíiquando o optimismo parlamentar lhe acSnsdillia, risonlia c paternalmciite, que se delxiídisso. l'ossuo, na edição, italiana, Iraduzidq.por Cclli, um l.vrinho curioso e precioso. EÍ54creveram-n'o Jones, Ròss c Ellct, pura de*monstrnr, mediante factos irrecusáveis, que iiruína Ua antiga Grécia e a decadência Uo Im* '
peno Rpiuáno, oo contrario do que ensina a Ierudiçuo histórica mais rebuscada: foram emgrande porte motivadas e determi nadas pelamaioria. Pois si uma só moleslia sobrou pifi-fitno grande effeito, como poderá o nosso BraV'''sil resistir sobraneciro, si não lhe iieudii* & 

'
misericórdia divina, á conjuração infernal enique .conspiram essa mesma' mrilnrin, n anlty-loslominse, a moleslia dc Chagas, a lepra a1Syphihs, o optimismo — «juc sei mais eu.Deus dc misericórdia *

Miguel Pereira
P. S. —Ao Sr. Dr. Camillo Prates. ~ Mor."'re-se tenebrosamente em Minas, Ue uma mol

nos-1 
C"Ja 1)1'ül)byIílxiu Já sc conhece !m anS

Por iniciativa do V. Ex. quanto já dèspõrti"'deu o governo Ue Minas on o du União panlqueimar umn so Uns palhoças cm que se ahl*í.ham os "barbeiros" ? A despeito Ue não H_ider responder, pode V. Ex. continuai- a falnn'1 reeisonienlc quando" me trouxeram o jornalcerni a noticia de que V. Ex. desdci)ha.va ela*plirascs consolfl"va-mc eu com o delicioso Roi'(irignesc Lobo — um sujeito vnsio e óco, queplirasçavn encantadoramente c qiieV. |jv„apezar Ue Camillo, não tem talvez a honra dc-conhecer; Enlíelnnlò, parn ler o que Vi Èxiídissera, interrompi, por consideração a V.Ux.,-senhor do meu mais nlio apreço o subido vulr.ernÇáo', o leitura do velho clássico eXacTai»']mçnle no ponlo em que cllc escrevia': j
.Aonde, vos aehacs, sei que dizeis sempre Imal de num: eu, pelo contrario, não perco oc*.cosmo de dizer louvores vossos: porém, quemo ambos nos conhecer o nenhum de nós hn.dc dar credito". — Mii ' '"igucl Pereira.

Chegou a Rom ti o novo mi- juistro hespanhol '
ROMA, 27 (Ilavas) — Chegou a esln cnpitall

o Sr. Villa Urrutio, novo ministro drt Hcspa.»
nha junto ao governo italiano,,
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Ecos c novidades
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.¦ 0* amigos o nilmiradòrei ilo Sr. Dr, Punlo
ilu 1'roiillii iHMiiilriiin.He Imolem np Club de líll*
Sõiilinrln pnra deliberar lobro umn moniasem
«iiic vflo illrlclr n umo llluilro oimonhelro. em

idophMrhvb íl nllllmlo do I* dalogndo auxiliar
Incluindo n entre ns responsáveis por um po*
nueiio desvio dc materiaes dn Central. Os Jor-
jincs nniliiOH dn (loungKravmlo nno aclmram
cniivriiliiito ii publicação Integral dfl lllln ÜM
jicssons (|iia i'oiii|iiinci'i'iini a ivuniimi MIM
•icssiias «levem ser, porém, mais ou inçnos —
talvez cniu pequeno iiugniinlo paro IlialH — nu
jiicsinlssiiiias ,(|U0 liiivlam Imundo parlo uo
(-'moollng" nntorlor, iio mosmo local.

I E o«ie8 cavalheiros oram, cnm uma oxcopcao
ile vinte por cento lio máximo, cx-forncccim*
••cs ila Central, engenheiros empregado* .pulo
Sr. Frontin, muro» <iuo se enriqueceram A sua
Miinbra, es empreiteiros 0 coiisliuclores d.i
Avenida muitos Indivíduos que ante» da Avcnl.
da c da administração Frontin andavam n |>e*'dIr nlcliols o que flppnrecernm ricos e próprio*
tnrlos do palácios, como si tivessem achado nl*

Íüimi, 
varinha da cpiulão; sócios do ClUli ile

"iigeiihuiio, quartel-general «Io írontlnlsmo,

Si» nn Avenida c nn ultima fuliniulsiração da
Central o Sr. Ur. Frontin viu passar pelas

•suns mãos cerca dc um mllllilo dc conlos dc
réis, saldos do TJiciòuro, o sem «pie ate hoje
lenha prestado n menor cinta «In maneira por
iiui' empregou essa «luantia formidável. Nada

ijnills natural, pois, que S. Ex. loillm umn .'"
"glão formidável de amigos. Si todos quan
iliiicla ou indircctomcntc foram Iicncfirlad

'.«ela engenharia dc S. Ex. sc resolvessem'
nsslgnnr n mensagem qüe llio vne ser dirigiu
nem melo (luzia do resinas dc papel chegar
para colher todas ns nssignaluras. llomcn.
geriu pois, o notável engenheiro o seu grani

íEcmfcltor á vontade, mas não iiuciram mlsti.
mr o povo nessa bamboehota, como, com uma
infelicidade rara. ousou propor o Sr. eom-
ínendndor .Inimzzi. Esse empreiteiro queria que
sc fizesse uma reunião publica em um thcatio,
jnnrn se explicar ao povo a obra do Dr. rron*
lin, Nn nsslslcncln, porem, havia gente dc bom
Senso, (|iie não deixou passar a esdrúxula idea.

• O povo nunca sc esqueceu com effeito que
eleve nn Dr. Frontin serviços inestimáveis,
como a ngun cm seis dias, a construcçào da
¦Avenida, a duplicação da linha dn Central c
jmillos outros do menor monta. Mas o povo
sabe lambem que o nome do grande engenhei-

'Vo brasileiro c boje nssim como unia espécie
dc bandeira a quo sc acolhem iodos os nego-
cistns aventureiros, fornecedores sem escrupu-
los, engenheiros "rates" na profissão, toda
essa gente cmfiin cuja riqueza foi niignienlnn-
do na razão crescente dn penúria dos co-
íres públicos. No Sr. Dr. Frontin só ha unvi
'qualidade que cgualii a sua extraordinária ca-
ipncidiidc profissional : a sua fantástica meou-
¦sciencia cin gastar osdinhclròs públicos que lhe
são confiados. IJssa inconsciencia acaba do at-
tingir no cumulo nn confissão dò illuslrc enge-"ribeiro dc ter entregado no "Sogra", isto è, n
nm empregado particular do marechal Ilcr-
iiics, todo ó material pertencente á Central que
nquellc cx-inordomo lhe requisitava I ü mate-
liai importava apenas em trinta c poucos con-
los; mas o dobro ou o triplo que fosse, S. r.x.
© entregaria da mesma forma, porque obede-
cia a uma "praxe" I

li é por ter feito n confissão dc um crime
desta ordem qne o Sr. Frontin vae ganhar uma
•mensagem da fina flor da engenharia c da iu-
dtisirin nncionncs !

Pobre engenharia I Pobre industria 1
.. L" pobre nação I

m * -•
.0 Sr. Dr. Aurclino I.enl deve ter notado
• interessante unanimidade cnm que foi lou-
vailii o seu nelo prohibindo i jogo no theatro
Phenix; com effeito, até jornaes que nunca
¦— mas, nunca — disseram uma palavra «lc
protesto contra a jogatina desenfreada que
por abi anda, atacaram gyraudolás de lou-
yores á energia da policia...

Sabe por que o Dr. Aurclino ? A cxpli-
cação ó fácil; ó que prohibindo o jogo no
Phenix S. Ivx. protegeu o jogo. isto é, foi
no encontro dos interesses dos proprietários
das espeluncas oii "clubs chies", que esta-
vani apavorados com a concorrência que o
Phenix lhes poderia fazer. O Sr. Dr. Au-
rclino acaba, porém, do llics tirar esse pesa-
dtsllp... Parabéns a S. Ex... e aos honra-
dos induslriucs do jogo...

A OONFLACmA^ÂO OA âTUWOíM»wvvi - .. - - -- ---

ELIXIR UE NOGUEIRA — Grande ücpurntivo
do Sangue

I.. ¦ —¦»-»» . ... .

itiva ao
Coito o Civil"o

' O Sr. deputado Jusliiiiano Scrpa, de accor-
<Io com o seu volo cm separado na commissão
«lc finanças, pensa que se devem fazer no tex-
to do Código Civil, antes da publicação da''Edição Official", as corrccç*ocs que vão in-
alçadas na emenda addi.tiva publicada abai--
xo, a qual é precedida dc uma longa motiva-'ção.

Eis a emenda apresentada ao projecto 154 A
«lo corrente anno, em 2" discussão, na ordem
do din de lioje:"Na '"Edição Official" far-sc-ão no texto
as seguinles corrccçõcs:

Art. 150, 2-' parle — A remissão deve ser:
iirts. 1.518 a 1.532 c 1.537 a 1.553.

Ari. 17o paragrapho 2" — Rctlija-se assim:
cin quinze dias, contados da tradição da cou-

. sa, n aceão iiara haver abatimento do preço dc
'cousa mpVe! recebida com vicio redhibitorio,

ou liara rescindir o contraio c rchaver o pi'eç.0
pago, ninis perdas c daninos .

Ari. 171! paragrapho 5" n. IV — A aeção
para haver o abatimento do preço da cousa
iínriiovel vendida eom vicio redhibitorio, ou
para rescindir o contrato commutativo, c ha-
ver o preço pago, mais perdas e damnos; cou-
lado o praso da tradição da cousa.

Art. 178 paragrapho 7" n. VI — Substitua-
se a parte final pela seguinte: contado o pra-
so da dissolução da sociedade conjugai (art;
1.177).

Art. 178 paragrapho 7: n. VII — Depois cie
¦ supprimcnto" subsliluani-sc as palavras:"deste recurso necessário" pelas seguintes:"pelo .jiii/,*'; contudo o praso do dia cm que
se dissolver a sociedade conjugai (arts. 252
e 315).

Art, 178 paragrapho 0o n. V. - - Supprima-"se a letra '"ti".
¦. Art. 178 paragrapho 9o n. I, **b" — (arts.

235, ns. II e IV, c 230).
Art. 178 paragrapho 10 n,

ile accordo com a motivação
. Art, 183 n. XIII — Corrija-so a remis
assim: (itrt. 225).

Art. 187 — Corrija-sc, dc accordo com a mo-
Jtivtição, assim: ...podem os paes, tutores c
.curadores retratar o seu consentimento.

Art. 205 — Elimine-se a remissão aos arts.
|J9!) c 200, e diga-se: — "de processo judicial"
.— em vez do que eslá, pelas razões da moli-
S'nção,

Art. 221, paragrapho "in fine" — ..."des-
ide a dala du sua celebração". Substituam-sò'estas 

palavras pelas seguintes: "até o dia de
sentença annullaloria".
; Art. 2.'!3, 111 — Corrija-sc a remissão. Em
Vez dc nrts, 4G, etc. diga-se: art. 3(i.

Ari. 235, n. I, 2» linha — Dign-se: immo-
Veis ou direitos rcaes, etc, supprimindo-se o
possessivo "seus", 

pelas razões da moti-
ynção.

Art. 2-13, paragrapho único —• Passe-se este
paragrapho para o art. 217.

Art. 217, paragrapho único — Transfira-se
este paragrapho para o art. 215, onde ó com-
Jplemento natural do dispositivo.
, Art. 287 paragrapho único — Pelas razões
da motivação, sUpprima-se o paragrapho uni-
co, por inconciliável com o art, 310.

Art. 780 — Substituam-se, na 1- linha, ns"palavras — litulos de credito inalienáveis —"pelas seguintes: litulos nominativos da divi-
lia da União, dos Estados ou dos municípios.•*¦*""" ¦-  *nirpr

X — Elimine-se,

;io

Mas Diis fi m
I NAS FRENTES RUMAICAS

¦*""**¦ ¦ 
,,,:>;|

A sittinçíio

acura as tnf lammaçôes dos

MOURA BRASIL Rna ürtmyana, 87

A Moda e Mme. Guimarães
Grandes "nteliers" de alta costura. Uxe-cuçuo rigorosa das ultimas novidades e crea-

çao do mocielos artísticos o origiuaes, daaclual moda. Especialidade em vestido» decasamento, "soirée", promenade e "tail-
leurs" (Grand Prix Paris, 1900; Londres 1314e Mento Industrial). Rua S. José n. 80;tel. Central 4.6SI4. Próximo A avenida RioBranco.. , >

I.ONMUSS, 517 (A NOlTIi") — Informam de
llucnrest i"O.s teutn-tuivo búlgaros entraram hontem
do manhã em Ccrnuvoilu. U inimigo não
prosvguiu uo seu avanço para u norle o pro-
cura fortlflcar-so nn ilulm Ccrunvodu-Cou*
t.lanzn.

Os allemães anniiuclam a captura de ftrnn*
des dcspoJoH cm Couslinua, l*ssa In forma-
ç.Vi «'• ciimplotiimcute falsa. Antes de ser
iibaniloniiila miuclln cidade foi destruído tudo
«pninto podia ser util ao inimigo.

Tiunbciu foi destruída n puniu que atra-
VOSSA o lianubio, viu Oriiavoila. O inimigo
está, portanto, com o caminho cortado para
liiicarcst.

Nu fronte tln noiio e do noroeste nada
houve dc grande importância. A oésto da
Moldnvia rcpcllimos os iitaquos dos ilustro*
itllcmâcs, assim como um contra-ataque dos
bávaros ao sul dc Prcí nl. Fixemos bontem,
ao todo, mais dc fiuali:i.-vtilos prisioneiros."
Ni Dobrudja

LONDRES, 27 (AV A.)' — Tclcgrnmmns dc
Berlim parn Amslcrdaiu dizem que nli fo-
ram publicadas noticias da frente oriental,
dizendo «pie os búlgaros, perseguindo os
riisso-rumiiicos, chegaram até a linha Ta-
snulu-Dorabanlu-MovlInmnsuoprea-Koliurlcui,
que vae do mar Negro no Danúbio.

Paliam aqui noticias dc fonte russa e ru-
maica. *"„, „,.
Oulr,as noticias 6* '-Ç

LONDRES, 27 (A. \.)'—¦ Dlzrem dcPclro-
grado que os russo-ruinalcos combatem com
vantagem ou tcuto-bulgaros ua Orando Va-
lnchia.

LONDRES, 27 (A. A.J — Telegrammas dc
Amsterdani dizem que os austríacos derro-
taram os rumaicos do valle dc Trotas.

Esta noticia nindn não teve confirmação,
m «te» i—

Rs grandes manobras
do Exercito

Uma
•M—»'

noite o uma manhã
acampamento

no
As grandes mnunhrn* do Exercito vilo

sendo cffectundas, nus diversos pontos do
acampamento das forças, com regularidade
e elficlcncla, sendo parn salientai' a aceito
dos voluntários, addidos As forcas dcsla
região,

A PR1ME1UA
MKVii»

NOITE NO ACAMPA.

Quando, mal despontava o din, n clarim fez-
sc ouvir, no siguiil de alvorada, começaram os
voluntários a deixar as barracas dc lona, onde
haviam passado u primeira Muito dv iieuiupu-
mento. •"'" .

•— ICntão que tal ,—¦ líu dormi bem. lislnvn realmente fntlga-
do. Aquella murcha dc honlem não foi brin.
cadeira...

— Lu, dizia um outro, nâo fui assim lão fc-
liz, O ciirnciriuim dn banda berrou n noite in-
tilra. 'Jalvcz iiosliilgli, da cidade... lí quem,
dentre nós; não sentiria liem fundas saudades .—• Pois eu, rcpontnvn oulro, cstranlicl a"cama"! estava dura,,.

Eram todas, mais ou menos nssim, ns im-
pressões dos voluiitilrios.

PORTUGAL NA GUERRA
As precauções na barra do f a

Douro : {
LISBOA, 27 (Havns) —• O Ministério da

Marinha determinou que os nftvios destina-
dos no Douro ou a Lcixõcs so conservem a
tres milhas dc distancia dc terra, até rc-
ceberem piloto a bordo,

A entrada no porto de Lcixõcs k noite só
& perniiltido mediante concessão especial.

Os signaes dc que o porto dc Lcixõcs está
fechado A navegação, são: dc dia, um cy-
linilio preto no mastro dn capitania, c A
noite uni phfirol vermelho entre dous verdes,

•* m*+ m-
A ITÁLIA NA GUERRA

¦*»¦¦¦«-
Ao longo da frente (

ROMA, 27 (A NOITE) —* O mão tempo
prosegue no longo de toda a frente, entra-
valido ns operações militares.

Na frente do Isonzo c na do Trcnlino
continuam empenhados vivos duellos dc nr-
tilharia, acompanhados por ncções dc infan-
tnria e do importância exelusivnmcntc
local.

A PIRATARIA ALLEMA J '
—¦¦¦¦i

Dous vapores neutros atacados \.-:.
CHRISTIANIA, 27 -(Havas) — O vapor"'no*

rueguez. Atlejnrl :foi npresado por vasos de
guerra allemães e' conduzido pnra üm dos seus
portos.

Os allemães incendiaram o vapor di.namar-
quez "London".

Uma declaração do Sr, Grey
LONDRES, 27 (A. A.) — O conde de Grcy

ministro das Relações Exteriores, nnnuncioii u
Câmara dos Conununs que a nçtivitjgdi do sub-
mnrino allcmão "U. 63", cm frente As costas
da America do Norte, provoca discussões entre
a Inglaterra e os listados Unidos. ,

— m*w ' |EM TORNO DA GUERRA -• 1m.„w
Os allemães na Hespanha i*i|j^i/

MADRID, 27 (Havas) — O Senado ãpprovou
o credito dc um milhão dc pesetas pnra a ma-
iiutpnção dos bçlligernntcs internados..
O Vaticano desmente um boato , ^JW*

NOVA YORK, 27 (A. A,) — Sabe-se aqui que
o Vaticano desmentiu os boatos do negocia-
ções feitas pelo Papa para uma immcdiata paz
enlre n Áustria o a Rússia. ._..

i'—i •*»*-

j NAS FRENTES RUSSAS«iiii> _v
A nova offensiva fV ' \

LONDRES, 27 (A. A.)' — Chegam de Pe-
trogrado ns primeiras noticias de uma grau-
dc offensiva preparada pelos russos contra
ns linhas riustro-nlleinãs. Dizem os despa-
chos telegraphicos daquella procedência que
os russos estão atacando a linha de freute,
que vne do Puisk alô a Bukoviua.

•a«*«-
A OFFENSIVA DOS ALLIADOS

NOS BALKANS.
A situação

PARIS, 27 (A NOITE) » Telegraplinm de
Salonica, com (lula do hontem:"Ao longo de toda a frente da Maccdonla
ns operações tomam novo incremento devido
a ter melhorado o tempo,

Na frente do Struma c entre essa rio • o
Vardar estão empenhados fortes duellos de
artilharia.

A sudeste de Monastir a3 tropas francezns
occüparam as pontes de Svezda e as aldeias
do Laisitza e Uolobroda,

Os servios, em combates na margem es-
querda do Çcrun, fizeram 4S2 prisioneirosbúlgaros e alguns allemães, tomando também
grande quantidade dc material bellico ao ini-migo." "i.migo.

A SITUAÇÃO NA GRECíA
¦*¦ "niirn» in

O fei entra em accordo com
os alliados
ATHENAS, 26 (Havas) — Os representantes

diplomáticos dos paizes aluados concluíram
um accordo com o rei Constantino, accordoesse que parece ter sido a causa da, conferen-
cia frnuco-inglczii, rcalisada cm Boulognc nodia 20 do corrente,
E' licenciada parte do Exercito
"*** ' **"**" " ——— III I II—¦ ——K».

grego \ij"'.
ATHENAS, 2G (Havas) — Foi hoje publica-do um decreto licenciando metade da ciassede 1913.

AS PRIMEIRAS
CAMPO

MANOBRAS NO

*B1*-i**l**g!***-**'--*-*-M**W^

j Quereis apreciar bom e puro café?
Sò o PAPflfiflaQ

-» «•%* I

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas finas do loiias as qualidades só so encon*tram a rua da Assemalóa n. líi, — (próximo ao turcoda Carioca.)
¦Mto

CAFL' GLOBO cSa^,Sba°d1o8
chocolate, b6 do Bh»rii»ií..*..Com». rua Sete de.seisuibr©, a, 10J ,

Um novo signnl: o enfé vao ser servido. Os
rapazes empunham as suas canecas o desfilam,
divididos |>or companhias, deante dos que dis-
tribuem n ruhincoa, tão appctccida Aquella
hora matinal. E cada um dellcs, ao mesmo
tempo «iuo- enchia n sua vasilha, recebia uni
pão, espalhando-se depois pelo acampamento,
u saborear a refeição matutina.

Finda esta, sou dc novo o clarim: ns forças
vão iniciar as suas manobras no campo, E os
batalhões desfilam, tomando as posições ante-
rioriucnte determinados.

O 9" batalhão, sob o commando do major
Erasmo I.iina, tevo ordem para rculisur exer-
cicios uo sector comprchcndidn entro u direi-
ta do seu acampamento c o campo dc aviação
do Acro Club llrnsileiro. A força partiu, to-
mando n direeção do logar denominado Cinco
Mangueiras, tendo nhi o ficu commandante
crendo a seguinte situação : desalojar o inimi-
go, «iuo não dispunha dc grandes forças, c que(iccupava uma elevação dc terreno a leste do"hangar". O major Erasmo udcnntoii.se c ob-
servou o terreno, determinando ú 1* companhia
quo fizesse marcha tlc approximação, desen-
volvesse cm atiradores, passando depois n ope-
rações succcssivns dc ataque, A 2" companhia
ficou servindo dc apoio i 1' c n 81 como rc-
serva. A 2* companhia, quando foi julgado op-
portuuo, reforçou a linha de atiradores c esln,
upproxiuinndo.su do sen objeclivo, du accordo
com os princípios tacticos, rcalisou brilhante
carga do buioucta até o nlto da elevação. O
inimigo poz-se cm debandada, sob o "fogo á•ontade". Danilo fim no exercício, o commnu-
dante reuniu o batalhão cm linha dc coliunnn
dc companhia e cm linha dc columna, fazendo
a critica do exercício. Salvo alguns senões nn-
turnos, • que serão corrigidos nos exercícios
seguintes, us manobras dc bojo correram mais
ou menos satisfatoriamente, tendo os voluu-
tarios so portado do melhor modo possível,
apezar do exercido haver sido feito cm terre-
no cheio de vullcs o mncegas c também á falta
du trcmimcnto neste gênero dc manobras.

O 8" batalhão fez exercício cm ordem dis
persa, resolvendo cada uma das companhias
um thema proposto vpelo seu commundnutc,
obedecendo ú mesma idéa tnetica : ataque uos
inimigos concentrados nos "hangars" do Acro
Club, As companhia eram suppostas enqua-
(Iradas no batalhão, cujos exercícios duraram
das G «s 9 horas,. Commaiidnvam as coiuna-
íiliins : a l", o capitão Carneiro, a 2", capitão
•Tacintho Leal, e a 11*" capitão Xavier Ile^o
Bnrros.

O 7" fez exercício cm ordem extensiva, sob
o commando do major Carlos Jardim, desen-,
volvendo o tlioma; — nlnquc de um inimigo
cm posição. |

O coronel Abilio Noronha, commandante Jo
3a regimento, a que estão addidos os volunta-
rios, acompanhou o desenvolver da aeção das
forças..

,.;-.. UM VOLUNTÁRIO BAIXA A' ---J-"ER-
;"i:" MARIA
O voluntário Fcli.t Travassos Monleíicllo;

n. 450, da 8' companhia do 8o batalhão, duran-
te o exercicio teve aggravado um pequeno tu-
mor no pó esquerdo, baixando por isso & cn-
formaria, onde foi solicitamente pensado. O
seu estado não offerece gravidade.» w

A* «BOIA" '
Regressando ns forças ao acampamento, liou •

vc o toque dc "boia". Os voluntários estão
satisfeitos com o regimen militar. Apenas .1
boia não lhes agarda, E dahl ns queixas que ou-
vimos, si bem que nma grande parte nssigiih-
lou a circumslancia de estar o rancho, já hoje,
bem melhorado. Os voluntários, recebida n
parte que lhes tocava na refeição, entravam
ou a distribuir pelos pequenos das redondezas,
preferindo comprar frutas e doces — e os ven-
dedores enxameavam — ou, então, n fazer a
ingestão por entre boas pilhérias, nllusivas á
qualidade c no sabor da decantada "boia".' E' para assignalar a disciplina e eo.dialida-
cie cin todo o acampamento.

, Depois do rancho houve descanso. Foi quan-
do deixámos o íl" regimento, cm visita ás de-
mnis unidades dn 6a brigada, Fomos á Ia sc-
cção do metralhadoras, onde 0 general Tito
Escobar; commandante da brigada, tem o seu
quartel general, Essa força doschvòlviü hoje
Um thema figurando fazer parte dc uma força
de infantaria encarregada da defesa do morro
Magalhães. A seeção deixou seu acampamento
pouco depois das 5 horas e, chegando áqnéllò
ponto, executou o trabalho de fortificação no
campo de batalha, organisou o "croquis" dc
tiros c, finalmente, exercitou o pessoal no ser-
viço de remuniciamento das metralhadoras na
linha de fogo, A seeção voltou ao acampa-
mento ás 9 horas. E' seu commandante o capi-
tão Torres Júnior, commnndnntcs dn 1" seeção,
tenente Christovão F. da Silva, da 2\ tenente
Fcdrn Innocencio tie Oliveira, dn 3", Newton
Cavalcante, c (Ir 4", João Pereira dc Oliveira,
medico, Dr, Luiz dc Lima Bittencourt, e in.
tendente, tenente Eduardo Martins Hibciro.

A' tarde a 2*- seeção também rcalisava exer-
cicios. O serviço de saúde, dirigido pelo Dr.
Bittencourt, ó feito de modo perfeito, sendo
excellenles as condições dc todo o pessoal,

Os 55° c 56° batalhões realisitrom servido dc
patrulhamenlo para ensino ás praças.

OS VOLUNTÁRIOS FALTOSOS
Não compareceram ás manobras 20 volunta-

rios, que são considerados, dc accordo com ns
leis militares, como "vencendo ausente", li
passarão a ser, findos oito dias, desertores,-

NAS 3» E G* BRIGADAS
A' 3* brigada de artilharia, sob • com*

mando do general Celestino Alves e ficam-
pada cm Paciência, tem o seguinte thcai-Ki
que começou a ser desenvolvido hoje :

As unidades desta brigada óecuparam-se
hoje, c o mesmo farão nos dias .cm que sc
seguirem até 5 dc novembro, com a rcsolu-
ção dc themas formulados no local, dc ac-
côrdo com os íiccidcntcs do terreno. Serão
observadas medidas nas marchas fle nppro*
ximação e ns que devem ser tomadas, no
caso de ataque approximado da cavallaria e
da infantaria, etc.'_Haverá 

exercidos de oecupação de posi-
çãò, tomadas dc posições, que devem ser fei-
tas simultânea e süccCssivamenlc pelas bale-
rias; disposições foram tomadas para aber-
tura do fogo, etc.

Nns operações durante o combate far-se-ão
estudos preliminares pnra mudança de oosi-
ção, esclarecedores terrestres (na falta de
balões caplivos e acroplanos), tendo cm vis-
ta a descoberta das posições inimigas, rc-
gulação do tiro e verificação dós seus cffei-
tos, abastecimento de munições, substituição
do material c pessoal imílilisados, serviço
dc saúde, mudança de posição para frente,
retaguarda c h|dos.

Serão feitos tiros sobre alvos, figurando
infantaria e trincheiras.

Serão empregadas as granadas dc ferro,
fundidas em nosso Arsenal, e a pólvora de
Piquete.

A 6" brigada de infantaria, acampada em

Gcrlclno, sob o commando dn gencrol Mim
liamos, desenvolveu n seguinte tliuma hujet

O grosso dn '!* divisão vae ii tarar o ini*
nilgo cuja viuiKuardii oecupou n estação de
Santlssiinoi

A 6* brigada apoia o movimento, mar*
chando pelas estradas do lioqucirão o Co*
miòlroí.

Trabalhos executados: marcha parn fl fren*
te, levantando ns postos avançados; ataque
au inimigo nas proximidades dn fuxunda It.*
tiro; romplmeiiio do coinbale e marcha de
retirada, c hivaquo do alarma,

HO SO" GltUPO DE AHT1I.1IA1IIA
0 20" grupo do artilharia tem o seguinte

theinu, «pie desenvolveu hoje o desenvolvera
ato o dia da reunião de Iodas ns forças,
pnra cumprimento do Ihcina conjunto e
final:

O grupo, fazendo parle dc uma vanguarda,
marcha ao encontro de uma força inimiga
procedente do Itagunhy c que avança pelo
campo do S. José, cm direeção no Curnto
de Santa Cruz, recebe ordem pnra seguir cm
direeção desta ultima localidade, o ahi, no
morro no Indo, tomará posição para batel-a.
Na resolução «leste thema, como nos demais,
o grupo scrii cnmmnndado pelo major fiscal,
por ser o commandante o director das ma*
nobras da sua unidade, o observará todas
ns prescripções rcgulumcularcs, com rolnçüo
As manobras dc approximação ou accessn,
cxcrcltaudo-so no serviço do reconhecimento
o balisamento de itinerários, dc segurança,
dc artilharia; escolha c oecupação dc posi*
ções — cm vigilância ou expectativa desço*
horta, quasi descoberta ou encoberta.

Em seguida passará á preparação do tiro,
repartição dos objectivos, elementos dc tiro
porcutciito c tiro dc tempo; sua regulação,
etc; observação dos cffcitos do tiro, seu
levantamento e orgnnlsnção do boletim rc*
spectivo. Mudança dc posição ou retirada
cm direeção no acampamento, tendo cm vista
os mesmos preceitos observados na marcha
de approximnção e occupnção do posição. Na
tarde desse din —• exercício dc armar o «les*
armar barracas na orgauisação dc um nenm-
pamento. amm

Cigarros populnrcs, do
fumo Itio Novo, para201" réis, com valiosos

"São Lcurenço" -
brindes. LOPES SA' d COMI».

¦ mm i

0 alarmante estado
sanitário dos nossos

sertões

o Dr,

*. ' •— \Duas cartas ao Sr. Or.
Pereira

São estas ns cartas a quo so refere „ „,.Miguel Pereira, cm suas apreciações cm nossa
primeira pagina."E. dc S.Paulo, S.Pedro do Turvo, 17 deoutubro de 1916 — Exmo. professor, — Linos jornaes o vosso bcllissimo discurso. Como
patriota ardente c sertanejo, achei dc metidever cscrcvcr-vos.

, Nestes tempos de levantamento moral dapátria, prestareis o mais elevado serviço, di-rigindo. propagando essa nova campanha desaneamento. Como dissesles, além da igno-rancia que nem os permitte compròliènder apalavra Patna — os nossos sertanejos vivemesmagados pela doença. Sobretudo a aukylos-toiniase c o mnl dc Chagas. Quc horror o malue ChagasI Esto sertão daqui, povoado pormineiros, tem famílias c famílias de idiotasc papudos reduzidas ú mais penosa misériaphysical Mestre, por piedade 1 coutinuae vos-sa campanha. ~- Herculano da Silva Macücò'pbarmaceulico # 4' anuistn da Faculdade dcSao Paulo"."Sylvestre Ferraz, 17 do outubro de 191(1.— Exmo. Sr. Dr. Miguel Pereira, Escola deMedicina;.Rio de Janeiro. — Prosado senhorTendo lido o seu magistral discurso dc re-cepçno no Dr. Aloysio de Castro, não possolurtar-mc ao desejo dc manifestar-lhe todo omeu npplauso e satisfação pelas nobres pa-lavras proferidas e os sábios ensinamentosministrados.
Deante dos desmandos dos governos e dosrepetidos assaltos nos cofres públicos, já sctem dito por vezes: "Precisamos nomear umcurador para a União".
Isto c, porém, uma utopia, um paradoxo,uma aspiração irrcalisavel, cujo effeito é ape'nas encher-nos de desgosto e desanimo. O seudiagnostico, c, porém, verdadeiro, traz a con-finnacao da sciencia, infallivel no caso. OBrasil está .enfermo e precisa antes de tudoa assistência medica, O quadro nosologico Ctriste, mas a moléstia é cürávcl. Preciso éporem, se observar religiosamente o trotâmen-to prescnpto. O prognostico, sendo lisoiiici-ro, as nossas esperanças se despertam. Milvezes obrigados portanto!Precisamos dc homens do sciencia que, como V. Lx. e os seus illustrcs collegas Oswatdo Cruz, Carlos Chagas e outros, se empe-nhem nesta cruzada santii, única capaz dcdespertar as forças vivas da Nação.Com os protestos de elevada consideração cnlto apreço, me subscrevo — Do V. Ex etc-• J. G. do Moraes Filho». ' U'

Dr» Francisco Eíras jdocente da faculdade—2 As b horas)
GARGANTA

KAItIZ E
,-.,*. OUVIDOSA Clinica dn manliii — as 10 Coras—continua' coiriosempre, accessivcl a qualquer doente que deseje dimi-nüição dc preços. Una S. José n. 01.

• -qtir i

IVtáo pagamento...
Desde que José dn Silva se atrasou nos ain-

gueis dn casa, A rua Paria 4G, que Josó HibciroGonçalves, o proprietário, entrou a questionaicom cllc. Hoje, indo cobrar os taes alugueis,Silva pagou-lh'os n páo, pelo que a victimasc queixou á policia do 20° districto.
-llTSf 1

Farinha Flor )
Manteiga pura nata [Biscoitos lea! Santos
Ovos frescas )

Os desvios de materiaes
da Central do Brasil

A Procuradoria Crismimal
eKffl crise...

Noticiámos hontem que, no processo que sevae instaurar no foro federal, na 1" Vara, apropósito dos desvios de materiaes dá Centraldo Brasil para o palácio do Caltete, no quu-Iricnnio passado, o Dr. Silva Costa, procura-dor criminal da itepublica, havia jurado sus-peição. Hojo o substituto do juiz federal Dr.Vaz Pinto, nomeou interinamente para sub-slituil-o o Dr. Pedro Jatiihy. Tninbeih o Or.Jütiihy declarou-se suspeito paru funccioiiai'no processo, razão por que o juiz, substituiu-«lo-o, nomeou o Dr. Miguel iiüarquc PintoGuimarães, quo acceilou a nomeação. A S. S.foi dada vista dos autos para sobre a questãosc pronunciar.

ELIXIIt DE NOGUEIHA — Cura syphilis.
* -"It— -

y btisuo BBíisaíisÊtT-Q ctuSEeno
nos EsSaeB-ss Usii^os

SANTIAGO, 27 (A. A.) — Está resolvida a
nomeação do Dr. Santiago Aldunnlo pura o
cargo do embaixador da Chiia em Wns-
liiugton. '¦ '  - - - , A.

Faz nal o"toW"?l
E* uma questão de «doso^,

segundo a opinião cio
Dr. F. Catão

O Dr. V. Cntfio ó medico do hospital ífl»
tuberculosas, cm Cuscailiirn, o caiulida o »•
icrinto para o próximo coneurio de | mwim
nicllica Ila 1'neuldnde-do Morlloln». tio.» o «le
Janeiro. Uílovo nn liuropn o cleule ui-»e oot»
csluVlos de jiydrotheranlu im Alloi.innl»».
(Hinnilo ruidosos se,tornaram os imW "»
ladro Knelpp, IM Unvlern. Aqui fundou u
nslltulo Kno pp o ¦¦>• «*,nnd9. RRt*P«í»**í******

íl" nsiu.npi.is jle liy«loiiü, Iniba ...... o «.»•-
bem cm cirurg n. como iiuxlllnr do I nrflo Up
>i'dro Affonso. Kdlmos a mui oplnllo »

respeito ilo momento-

*.' 
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O Dr. F, Catão

so assumpto do "fuot
bnll" o eis como sc ex-
tornou:
— Nilo ohstnnlc os pro-
jtressos iitordoadoivh
dn mudiciiia, du elríir-
ijiii u da h.vgicnc, iiiiiii-
tem-so intacta n snlila
inteusidado dos nplm-
rismns do ll.vpocriilcs,
o no caso tem perfeita
ndnpliicno aqucllo que
nssim rcsa:"Clbiis, pu-
tus, Venus alquc om-
nin inodernta siut". U
"footbnU" e um ex-
ccllcnlo exercício, co*
iuo Iodos ns demais
sports; exaltam u sun
importância a simpli*
cidade do seu iuslru-
mental, c a serie de
movimentos quo elle
requer sem díspeiulio
tio forças, o que o tor-
na um exercido ideal,

pois o exercício muito aproveita no organis
mo, mais pelos movimentos que cllc executa,
do que pelu forca que dispende. O "football
pôde multo bem ser comparado A nossii trn-
dlcional peteca, sendo aquelle muito uiiiir. ole-
gaute e mais cfficnz, pela tensão dc espirito
quo cllc requer, ü exagero do exercício dc
"football" «5 condcmnavcl, como deve ser o
dc todo c qualquer (,'cnero dc sport: equiliicno,
nutação, ncrobacin. etc, porque o organismo,
tul qual uma machina, tem o seu cocfficicntc
dc energia, que nüo devo ser ultrapassado, íob
pena du dcsaggrcganiento. Exftgoru-se porque
ha nualpliubctismo dos rudinicntos da irieca-
nica animal, como também por ser umn ca-
ractcristlcn da nossa raça, cm todos os nssum-
ptos. Por exemplo: iniciou-se uma campnuha,
felizmente benéfica, contra o álcool, c cniu-r.e
no abuso das águas mincraes, c hoje raro ú
o cidadão que não tenha o seu apparelho di-
gestivo francamente alculinisado, o que dc-
termina não poucos inconunodos e perturba-
ções digestivas. Doenças da infância, que exi-
gem ii dieta hydrica, do preferencia n nossa
salubcrrima ngun potável, ingerem litros c
mais litros dc águas mincraes I (Juando Hu-
churd deixou entrever a possibilidade du car-
ne entrar com o seu contingente pura n pro-
ducção da_^rtcrio-csclcrosc, entre nós liouvc
(lesde logo "Om exagero formidável na con-
demnaçno dc tão excellente c primordial nii-
mento, tanto pnrn os nrtcrio-csclcrosados, co-
mo para os que ainda nno o eram!

O sport, qualquer «pie seja, tal como o.s nli-
menlos, os medicamentos c os vencuos, deve
incindir na mesma lei: "n dose".

¦ •*•** i

Loteria <o Estalo do Rio Grande do Sul
Exlwcção por csplicrns e globos dc crystal.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DO CORRENTE
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lima pequena sessão
Conselho

Com n povesnça dc dez intendentes, presi-
didos pelo Sr. Gctulio dos Santos, que foi se-
cictariado pelos Srs. Pio Dutra c Leite IU-
beiro, rcalisou hoje o Conselho uma sessão
«pie durou apenas trinta minutos.

O Sr. Leite Ribeiro apresentou dous proje-ctos, um sobre engraxates c outro sobre tá-
biques nos prédios do centro da cidade.,

A ordem do dia foi toda approvada.
•- i ¦ *<»Ca ,,....
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O hospital de Fargnan
destruído pelo fogo

NOVA YORK, 27 (Havns) — Telegrapham
dc Fargnam, no Caunclá:"Num hospital desta cidade dcclarou-sc
hontem um incêndio, que destruía todo o
edifício c causou dezoito mortes.

Os prejuízos materiaes são avuliados."

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

ELIXIR DE NOGUEIRA •
da pelle¦ i — ¦» ¦"

Para moléstias

Victima de uma
aggressão ?

Caiu na Üaaita €ra*sa w
ItlOB-I-SU...

No dia 7 de outubro do andanlc, j:...ia Do-Iorcs, dc nacionalidade hespanhola, moradoraa rua lieinfica n. 46, tendo peorado de uma cn-tcrnndadc chronica — syphilis, procurou nSanta Casa, sendo internada cm nma eiifcr-mana do hospital dc S. Zacháriãs. Nessemesmo dia, Uolores, ao que purece muito en-fraquecida, ao so dirigir ao W. C... deu- uma
queda, fracturando uma das pernas, Sob umsegredo, aliás criminoso, ò administrador daSanta Casa, consentiu na transferencia da cn-ierina da enfermaria de medicina para n de ei-rurgia, não communicando o oceorrido ú poli-cia. Devido ao seu estado geral, que sc aggra-vou com n fractura da perna, Dolores veiu ntallccer hoje, pelo que foi removida para r,necrotério policial, onde será examinada.

Não seria caso da policia abrir um inrreritomormente porque corre n grave accusuçíio cou-tra aqucllo cstabcleeimenlo tlc quo Dolorestora victima dc uma brutal aggressáo.

Coüselnhos ínaiezes ,,roro,1íncr'',. p™\m, m,0
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O orador accrcscenla serem cslc

mòlros offcltos, o diz que são {k
visão as novas difflculdades queadvirão ao dosonvolviiucnto d
tria exlriictlva inliiornl, dlfrtciilftiitlc"
crenndo aos ncliiacs proprlctarins i
uma sltuaçílo incerta a inquiri.u!,,.. t swwí
para abafar quaosquer surto', o, miner, •

Ucpiiis dc tratar íongnnicnto da '' '
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parecendo nccoitavel o nlvltro lm poucos dinlembrado pelo nobre deputado pattlistn Iluíno dc Andrada, com vista á c*íj»lori,çnn ,i,'jazidas carboniforas. I.é perante t, \im,l]dados estatísticos, que reputa animadores
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contos, no periodo dc l!)l

O Sr. Gomes Freire, coiicluiml -fu (ij„...,so, nffirmi, «pio nas jazidas dc ferro de Jjlistado estão ns reservas «In futmo, tm«ufallircm por completo algumas das mãij ,.sistentes rubricas dn nossa ítriiia «t-tu-^l"Fala sem exagero de quantos
gani fantásticos lhosouros nos

lauos csiaiisiicos, que reputa niiiinmlnrcs •.ire ü valor official da exportação di iu'du.ria cxtracliva mineral, que só no Kslado d»Hinns Geraes se elevou u ni.iii d,. 
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llIXti',
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. . , . tbesouros quc «c iht.pctuiun através na lenda, na tr.lilivâo «tis t-rações succcssivnsj fala, no entanto, sem ftpessimismo dc alguns outros que, sem n doeumcnlação «los factos c dos algarismos unssempre convencem, propalam que essas nnre,1

goados riquezas representam, quando multaimostruarios esparsos dc um vasto museu mi'ncralugico, consoante a tendência da crltlo*negatlvisto, que innlsina tmlr. ip'..
c da nossa terra, seiii exame .¦
flcclido,
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O enteiro do ex-presidente
peruano Sr.Billinghi

LIMA, 27 (A. A.) - Tiveram g .
nencia ns cerimonias «lo entcrramcii
po do Dr. Guilherme Ilillingluir
chegado a csio capital.

Na cathcdral foram eclebradi
exéquias, com h assistência do pi\Republica c de todas as altas auto
vis c milüarcs, rçalisando-sc depoí
porte do corpo pnra o cemitério, oi
pultado. O enterro teve grande a
mento, prestando as tropas da guhonras devidas no ex-presidente
blica.
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A conimíssão Kockfeller e
a Saúde Publica

O Sr, direcior geral de Snudc Publica, br.
Carlos Seidl, homenageando a coinmissào
ltockfcllcr, vao offcrecer-Ihc nina rcècpçrw
ua Directoria Geral dc Snudc Publica,

Esta recepção, terá logar depe uc ain:i*
nhã, f,3 10 horas, por essa oerasião ,i cora-
missão Rockfellcr visitará as dcjicndcncias
da Saúde Publica, entre ellas o Museu dc Hy*
giene, a Inspcctoria de Prophylaxia e o ü*
boratorio Bacteriológico.

rovOs feriados p
câm largo debate

na Câmara
O projeclo do Sr. Iiosannnb de Oiivciri,

representante do Pará, declarando feriado o
dia 11 de junho, ao qual a commissão du jus-
tiça da Gamara apresentou um i '• liiutivo,
restringindo o numero de data'- iiãcionoci,
figurava hoje, cm primeiro logar, para vola-
ção, cm primeira discussão, na ordem du dia
da Cnmara.

Logo quc foi nnnunciadn a votação do pro-
jecto pediu a palavra o Sr. Pedro Miiiicyr. 0
deputado fluminense declarou que riíiliíi PP-
dir á Câmara n approvação do projecto, Çiri
1* discussão, por não ser possível, tm f"cc
do regimento, requerer preferencia pura o
substitutivo da commissão.

O Sr. Pires de Curva lliu acccnliia, então,
quc seria dcscòrfczia, sem precedentes, a re*
jeição de uin projeclo em primeira cli.sciis-
são, com parecer da commissão etc jiisliç*
favorável á sua coúslitucionaiidadc. 15sto w*
cto, contrario ú praxe, seria um diploma do
inépcia passado ú commissão.

O Sr, Joaquim Osório combateu vivainen-
lc o projeclo, entre outras razões pelu sua
inconveniência internacional, declarando nuc
lhe recusava, por isso. o seu volo,

O Sr. Cunha Machado fala, como presidcii-
le da commissão de justiça, dizendo que a
Câmara está fazendo um barulho alisuhii'*
mente sem rnzão de ser. O projeclo que M"
ementa ou o que diminuo o numero de feria*
dos o constitucional? Si é, não compele "
Câmara discutir, sinão approvar
cm primeira discussão, para re
outro turno pelos motivos quc se
rarem procedentes,

projeclo
luival-o cm

llio ofiSú*
«l"-i'i l^/i. UlwV.\lt 111 KiO, ,

Votado o projeclo, e dado por nppróvm
O Sr. Anlonio Carlos diz que se Ve.1'I"5

ser a Câmara, cm a sua quasi nnanimidnii"i
hostil no projecto que feria o dia II de }«•
nho. Deu-lhe, ciilictanto, o seu voto, »'
tendendo aos oppcllos do presidente da «"'•
missão de justiça c do relator do ;projetWj
rcscrvaiulo-se a liberdade de condeiunar «
projecto cm 2" discussão, .i

O Sr. Maurício dc Lacerda combate o c'
lerio ndopliulo do se acceitar um projeclo j"constitueioiial ou inconveniente cm primcir
discussão para rcjcital-o apôs. , „„-**¦¦* - • -•' ¦¦ ' 

;0 não devei!)
deba

O Sr, Pedro Moacyr diz que
suffòcar as opiniões c (pie no próximo ^ ^
te do projecto responderá aos que imP"'. ^ram o substitutivo da commissão «lc '"¦"•''

O Sr. lldcfbnso Pinto declara-se conira."
projecto c refere-se ii sua inconveniência ¦
o ponto de vista da solidariedade inlcrnac
uai sul-americana.

verifica"'*O Sr, Joaquim Osório requer a '"."'."Tiu
dn votação. Votam a favor <ío projecto "
deputados e 25 contra. ,„,, 0

O Sr. liarbosa Lima declara 0"e •lC?,j|j.
seu volo ao projecto inspirando-sc nos 1
cipios de fraternidade sul-americana. ^O Sr, Joaquim Osório requer a (!isr'1'' ,„..interstício para que o projecto figuro.j«
(lem do dia tlc amanhã, o que é conccain i^
103 contra G votos, verificada a votação '
querimento tio Sr. Muuricio de f-"lcorí,n;1 rlj.O Sr. João Benicio dá as razões (lo «» é
to, discordante ao da sua bancada. » -;
favorável no [yojcclo, mas não o cou
inconstitucional. , ,5n (le

O Sr. Augusto dc Lima faz '•c*J'f<*cS ',
voto contra o projecto, como nvm;'1'». Cil,,.
dn commissão dc diplomacia c ti.-."111''-
siderando-o incònvcnicntissimo.
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O accordo definitivo
" O Sr, Anloillo Cnrloi, " leader" «ln inalo-
il.i dii Gimtnrn dos Dopnlniloi. enviou, hojo
á lenlc, nos reiireientnnlos uns duas cor»
i.ulcs p.irliilarlii*. que mi ileiíludliun em Ata-
síiíiH, ns scBtiIntcs bases pnrfl a nsslgnntiirn
(Icflnlllvit du occürilo para iiorinollsar n si-
liinvão política dn K-dado :"Km eonscniiertclfl dns conferências «pie
(,'iuiv tido sohro uma ro1u{11o conciliatória
4!i„uit.-i A íicliinl iIIuiiçiVi dos poderes olocll»
vos, «in Aliigons, posso itibinollor A comi-
«ração «l»s antigos as Bcgulntcs clntiBiilas ••

Ileniuirln dos seiiiiiloiv-. e deputados
c.iíiiluiics, «pie exercem poderes cm du-
iiü.-ata ; lu-utiiiciii dos Inlcmloiitos e conso»

1. muiilclpncs, Juizes dc districto o me»
•rins, cm tiniu o listado, uão só os <iuc es-

iiiii c.vireemlo o poder, como os rccentomoulo
<li il"'-:

;,• - • Não renunciarão ns seus logares os
ii.crundores e vlcc-governmlorcs cm dupli-

i .ia, cumprindo; porem, uo governador c
.govcriindor conservadores rciiuncliironi

j,.,o que o Congresso esteja constituído ;
i> — Verificadas ns renuncias dns Inlon-

duiics, eouscllielros iniiiilclpnus, juizes dc
d- elo e mcsarlosj o governador do Eslndo
1 ucnrA uma Junln govcrnnllvii, de tantos

muros quiuilns forem us conselheiros do
i ln município, respeitado uns respectivas
nomeações o terço aos conservadores ;— As mesas clcilorncs serão constitui-

is dc modo que, ua sua composição, figu-
rein dous membros Indicados pelos demo-
ewlns, dous pelos conservadores c um pelo
giivcrnndor Ihiptistn Accioly.

ii- — Para a composição do Senado, os
democratas concorrerão com dez senadores c
«is conservadores com cinco; os cinco seita-
dores conservadores serão distribuídos pelos
Iun terços do Senado, na proporção seguinte:
nin semwlor para o terço dc dous nnnos,
dous para o segundo terço, o, finalmente,
dous para o terceiro terço ;

7» _ Pnra a composição da Câmara os
«uocralas concorrerão com dezoito depu-

lados e os conservadores còm doze ;H* — Nas eleições pnrn intendentes, consc-
lh.iros municipaes c juizes de districto, em
todns os municípios do listado, o governadorUaptista Accioly garantirá a plena liberdade
<lu pleito, ficando livro aos dous partidos napresentação dc candidatos mediania acedi'-
«to nos municípios onde convier ;il* — Constituído o novo Congresso, será
Jtor este reconhecida a legitimidade do go-¦ernador Bnptisln Accioly e, bem assim," ai!i> vice-govcrnndor, coronel Francisco dn1'..'ilia Cavalcanti; logo depois de verificadaII renuncia dc sins competidores ;10* — A apuração das eleições para inten-dentes, conselheiros municipaes o juizes dcdislriclo será feita pelas juulas nomeadas
pelo governador do Estado, competindo noseleitos o reconhecimento de poderes;11» _. o governador Baptista Accioly fica-responsável pelo cumprimento das' eliiu-nl.is deste accordo e pcln seriedade nasici.ocs, apuração das mesmas c expediçãodc diplomas.

Caso VV. EEx, concordem com eslas clnu-ias, peço que, em resposla .1 esta, se di-ineni transcrcvel-us para ãfiirmar coín asiiK-sinas um -nccôrdo definitivo."

¦ ~i * ¦ ** « ¦ -' *¦ ¦*: .4,w

1
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SSsembléa Fiumínense
Um protesto do Sp. Mario

Vianna
••m a presença dc % Srs. deputados rcali-i-Se a sessão de hoje da Assemblca Vliimi-c, tendo sido 0s trabalhos presididos pelo¦loao Guimarães,•io expediente falou o Sr. Mario Vianna¦ protestou,contra b acto da policia prchdcn-e conduzindo num automóvel soccorro düá'"nores que esmqln.vám nn pòííte das barcasCompanhia Cantareira á praça Martim"ouso,

Jmuniciada a ordem «lo dia, oecuparam aliuna os Srs, Mario Vianna e Belisariò dciza, este referindo-se no imposto da sobre-:a de café c aquclle relativamente ao livroIa lei n. 1.1^7.

T\ situação de Minas
mface da Uniãop

Sçgun_pp o sSegaiaSaulo Senasa
-Fáspeãredo

O Sr. Senria Figueiredo ocupou hoje o Iri-mina dn (.amara, proscguhidò nas considera-toes que vem adduzindo sobre u situação dcminas, cm face cia União,«i deputado mineiro relembra o que disseraem seu discurso anterior, eni que procurar.*;tiemonstrar o máximo possível da arrecadaçãoiçneral cm .Minas Geraes, que, no aclual c.xcr-vi-.in. allirma-n, atlingirá a ÍI.-100:000.000,Lontcsta a iiffirmn.ão daquèlles que dizemlia ver sonegação de impostos cm seu Estadoe demonstra epi? Minas é tributaria do Distri-«to l-.eijcral, de Sao 1'aulo e dc outros listado*,,«os quacs as mercadorias soffrcm a Iricideri-
jCia «os impostos de consumo c onde sc abaste-t. o Estado de Minas, apparecòndo por isso assuas repartições arrccachulòras com maior¦ contingente.

Passa' depois n com montar o actuai syslemafi'.- arrecadação do imposto do consumo deWmvdcute c álcool, íiffirmamlo ser cllc de-çitiioso e mcfficaz, e diz quer melhorado,
.'nrn o que apresenta alguns meios, será cllc,ffni Minas, e em outros Estados, de elevada ar-rcctuinçiro, podendo em seu Estudo alüngir aunais de 2.500;000.Ç00.0.
.-Em. seguida, faz estudo da proporção com«uu- Minas contnbiie para o imposto de cou-*miio, como tributário que «. de outros mer-líiuns; tala nn arrecadação do sello propor-fio.iat nas osenptúrns dc transmissão, o qual

,7' ° actualmenle arrecadado, do sello ndhe-
í-..0' ík> 'mposto de transporte; estuda a má-

;-«i«i que cabe a cada habitante do Brasil, não
,.-i quanto aos impostos de consumo, como...no ao das alfândegas, c chega á conclusãoti me Almas concorre, com o dc consumo, na• ; >)><m;ao de 10.852:1085104, algarismo este•mie, adiliconadq á do imposto de transporte,

... ,"," **eI,l°_.adlipsivo e ao aduaneiro, eleva n¦ii-i-.luiiçao de Minas a 3G.B52:Í08S101. cmí'-'li'-l, c a 12.0(10:000:1 ouro.
***** »¦¦

roí registado o credito
para os addidos

•_iu„I''i,)una!v?c Contas, na sessão de hoje, rc-«is u i credito de 2.780:000$ para pagámeh-I w os liuiccionanos addidos dc todos os mi-j -uslçrjos
—*-***}*J***m.*~\ — ~~-—~~ •**w**\***wmm* *********** ***********************Uísni das grandes mano-'oras do Exercito

•VeÈlíA1' ],'?io, resi,ívj*-o Vio ns manobras desta
)•«,;%„hííllÇmIini<a_óa». terminem com o
nl ,h ir, i° UupLJ "C5ao- I'10 insisto na divi-

krbíTP^,"drão « í»«nda'dos Affonsos!'nl!_a$J ,nti?-**n*o « Deodoro. O combata fl-

mVrLàMíS1 d° a0.* «^«"--"cido. cada
loes rLoili08' w.***!*' ««^ «n» das dlvi-

wSp?a° prJn,elí« ««• » «-wItos será a

Sewiinr„bIt?r,,SUprJ!,n? 6,crS • «omral Rabino

^c "-"-J no» AU I t o do mu próximo,.

A GUERRA! Os «tripeiros» |0
Os sutimarlnos alie-

mães expulsos tio
mar Branco

LONDRES, 27 (A NOITE) - Um
despacho dc Copcnlinguc, ptiblicnrio pelo«Daily Tclctírnplt», diz:

«¦¦Apezar do silencio do Alinirauludo
allemíio pode-se assegurar <pic os com»
lialc4s travados cnlrc os submarinos alie-
mães c as esquadrilhas de lorpcdciros
russos no mar Arclico terminaram pelacompleta derrota dos allemães.

Os submarinos allemães tinham ido
para o mar Branco esperar os navios queconduzem material bellico para a Kits-
sia. Os lorpcdciros russos saíram ao «seu
encontro c Iravaram-sc entre o gelo tli-
/versos combates. Estíí mais ou menos
avcii««nado que foram medidos a piquedous submarinos allemães; os restantes
fugiram.

O trafico no mar Branco eslá complc-
tamente normalisado neste momenlo.»
Reservistas italianos chamados

íis armas
ROMA, 27 (A NOITE) — Por «lccrclo de

boje foram chamados ás armas os liomons
das classes do 1S7I1 até 1891 que foram refor»
nindos antes du .'!! dc agosto de 1915;
Os despojos tomados cm Cons-

tnnza
NOVA YOKK, *J7 (A NOlTB) -, ltnillogra-

lilinni dc licrllm:"As nossa (ropas uue entraram em Cuns-
liinzii tomaram nl! «iiiinhcntos vagões, muitos
locomotivas t* numerosos depósitos rodnnlcs
que calavam cheios dc petróleo.Foram encontradas no porto o libertadas
seteniu embarcações turcas que as aulorlila-
deu rumalcas tinham detido."
O general Drogoiiva foi fc-

rido
LONDRES, 27 (A NOITE) — Informam do

Bticarost que o general rinnaieo Drogoiiva
foi ferido gravemente cm combate contra os
nuslro-allcinãcs no valle do Jiul,

A SsreQla está ssiitío
goireraas-a pelo

ir. Venlzelos
E vae unir-se aos alliados

ATHENAS, 27 (llavas) — Asscgura-s.c que
os termos «lo accordo celebrado entre os re-
prcsentaiitcs «los paizes alliados e o rei Con-
t-tantino compreh.endcm a acqiiicsccncia aos
peilidos do alinirimle du Fournet; relativos á
manutenção da ordem eni Athenas c no 1'ireu
o á garantia das liberdades conslitucloiiacs
gregas,

O mesmo accordo, .segundo se diz mais, cs-
tabclcco que o governo não faça opposição
alguma ao movimento nacionalista chefiado
pelo Sr. Venizeios nem ao recrutamento quevenha a ser decretado pelo governo proviso-r;o, O movimento venizelista caracterisa-se
agora 'por uma profunda repulsão aos bul-
gáros.

NOVA VOUK, 27 (Havas) — O correspon-
(lente da "Associated Press" cm Alhciias cn-
Irevistou uni dos chefes do parlido favorável
á guerra que lhe declarou terem desãpjlhí'ç.çi-
do completamente as irritações provocadas
pela desconfiança que até jkjiií existia,

O entrevistado concluiu as suas declarações
dizendo: —. "Já podemos trabalhar cm no-
me da Grécia c juntar-nos aos alliados";

O Sr. hilnislro da Agricultura enviou á As-sociação Commercial, para dar o seu parecer,a representação que lhe dirigiu o Centro do
Commercio e Industria do Kio dc Janeiro, so-
bre os leilões que se fazem em fraude de cre-
dores, com o ámYiiricio apòiias ilp'di'nis dias dc
antecedência, seiidó b primeiro no' domingo o
o segundo na scgiuída-feira, quaido se effe-
ctua o leilão, em regra ús" 11 horas, sem quehaja tempo do seqüestro do produeto cm mão
do leiloeiro.

O caso da suspensão do
escrivão de Santa Maria

Magdalena
O Tribunal da Relação do Eslado i!o Itio

deu proyiniento uo rcclirso inlerposto p'o'iJoaquim de Andrade Silveira Pinheiro', es-
crivão do 2o Officio dç Santa Maria Miigila-
lcna, do acto do Dr. Eugênio de Moraes, juizde dircilo, que o suspendeu de suas íün-
cções.

E' que não ficaram comprovados os mo-
tivos articulados para tal pena pelo mor-
rido,

em
¦ ¦•agcii» •

Acordou envolto
chammas

Pouco depois das 22 horas dc honlem foi ocapilão Henrique J. Alves Rodrigues, com-
mandante da guarda jioclurna do.. íi" districto
de Nictberoy, chamado para tomar co.iheci-
mento de que um indivíduo residente na cs-
tradã velha do Viradourò, acordara envolto em
chammas.

E de facto ao respectivo quartel compareceu
Ataliba Rodrigues Garcia, que apresentava
queimaduras cm todo o tronco, dizendo que
lim perverso qualquer, penetrando na sua cusa.
ateara fogo íi sua cama.

Levado o caso á delegacia auxiliai* foi a vi-
clima dessa perversidade internada no hospi-
tal de S. João Baptista.

Foi aberto inquérito u respeito.
», ¦ ¦ ' ****** * ¦

A bordo do "Garona"

FOI ROUBADO EM
CINCO CONTOS

O Sr. Sylvio Silva, sócio da casa Mourão
& C, estabelecida á rua do Rosário ir. 133, foi
roubado esta tarde, quando regressava da
Europa, n bordo do "Garona", em cinco con-
tos do réis.

O Sr. Sylvio declarou na policia que guar-
dará esse dinheiro na sua "valisc" e (]ue só
deu por falia delle ao desembarcar.

O queixoso foi mandado pela Inspeciona de
Segurança á policia marítima, que vae dar íi
propósito as necessárias providencias.

¦***»**

Correu antes dos tiros
Entre Gabriel Gonçalves Leite e Arnaldo

Pinto, nmbo3 residentes em um commodo da
rua Senador Euzebio n, 170, surgiu ús 15 ho-
ras forte contenda. Arnaldo, mais exaltado
quo o companheiro, sacou de um pequeno rc-
volver. O companheiro, que tombem se aclia-
va armado, tirou de um revólver maior que
o do seu niitagonista, ijue deitou 'a correr.
Gabriel, nssim mesmo, ainda fez um disparo
para o nr. ,

Um guarda civil que estava de ronda nas
proximidades prendeu os dous brigões, lc-
vando-os para a delegacia do 14" .Ustricto,
et» cujo sadru Coram £.6001111(1054 ;.-_-,—. (

em grévs 5
* t_,T*

O POVO FAÇA DAS TRIPAS
COKAÇfíO,..

A' lardc, quando o movimento no enlropos-
lo du eslaçiío de S, Dlogo era mnis Intenso,
surgiu mn protesto por parte dos vendedores
de iiiiikIus. E* que o preço dns frcssiirus lia-
\ln iiiigincnlado fiiiitiisl.icninentc, .sem qué,, cn-
trctniito, para iss(, acliasseiri ns vondodòres
um motivo plausível, Do protesto passaram íi
grévo luimiliiiosii, procurando inipsdir quo nl»
líuns coiiipniiliclros comprassem pelo preçoaclual ti mercadoria,

O administrador do entreposto, niio concor-
dando com a nllitiide hostil dos grevistas mn-
tra os comiiaiihciros, (pio os não .seguiram, rc-
SO.VCU, com o mixilio da força do policia —-
Oito praças •— que nli se encontra diariamente,
liara manutenção «Ia ordem, expiilsal-os do re-
cinto. O.s grevistas, uma vez fora, no Mau-
Uue. passaram a aggrcdlr pliy.sicaiucnle os com-
pniuiolros que saiam carregando caixas com
fressuras, procurando ao mesmo tempo iuuli-
liblll-llS,

Temendo mais distúrbios nas proximidadesdo entreposto, o administrador solicitou porteleplione providencias ao Dr. Soliino da
Cunha, delegado d0 M" districto policial. Essa
autoridade tomou lmnicdialnmento as provi-dencias que o caso exigia, seguindo pessoalincute para o local, onde foi presidir o poli.
ciumento extraordinário pedido,

Com ii presença du policia, os grevistas co-
meçariim o dispersar, abaiuloiiamlo caixas c
rodilhas. Voltando o serviço rt normalidade
fomos ouvir dc. alguns marchantes a causa do
movimento. Informaram-nos ehlflo que real-
mente o preço dos miúdos, que era dc i? 185 porl.ilo do peso bruto da rez, jiassoii a Ç2,'l(l, em
coiiscqucncia da crise dc matança, cm que ne-
tualmctito sc observa uma diffcrcnça dc du-
zcnlas cabeças por dia. Portanto, as fressuras,
que estavam custando dc 4?5Ü0 a 5?, por cada
rez, passaram subitamente para 8? c fl?. Eu-
trelaiilo, uiarcbantcs havia que, cm virtude dc
rivalidades de classe, firmaram o preço do
iv.õOO. O fado (•¦ «pie, cobrem elles o preço que«piizcrcin, a diffcrcnça quem pngarfi será
a classe pobre, que não dispensa a visita
pela manhã, do "tripeiro", como o chamam os
cariocas.

marechal Hermes
francopbilo

i —.—

***%**-

O DIA MONETÁRIO
O dia monetário foi destituído de interes-

se; os bancos, pela manhã, declararam sac-
car a 12 1J2 d c apenas o Banco do Rrasil
dava á taxa dc 12 G;.'I2 d. para pequenas
quantias.

Uni escândalo no• I. N. de Musica
A demissão do seu director

O Sr. ministro do Interior levou, Vi tarde, i.
íissignalura dp 5>r. presidente du Republica, o
decreto da exoneração, a pedido, do maestro
Alberto Ncpòiiiúccnò', do cargo du director do
Instituto Nacional do Musica. .

A respeito da nomeação do novo director da-
quclle estabelecimento dc ensino o Dr. Carlos
Maxliuiliano conferenciou demoradiimcúle com
o Dr. Wencesláo Draz.

Emquanlo, porém, nfio for dado substituto
no maestro Alberto Ncpoimiccno, gerirá os
destinos do Instituto, de accordo com o seu
regulamento, o membro mais velho da congre-
gaeão respectiva c que é o Sr. professor Re-
vilaçqua,

Ante-honlcm e honlem, a directoria do In-
slitulo esteve acephahi com ó não compareci-
incuto do maestro Nepomuceno c do seu sub-
slitulo regulamentar.

MAIS UM REQUERIMENTO AO SU.
MINISTRO DA JUSTIÇA

Ao Sr. ministro do Interior o Dr, José Ba-
plisla Gonçalves requereu para mandar pãs-sar por certidão o teor da informação presta-da pela directoria do Instituto Nacional de
Musica ao recurso apresentado por sua filha,
D. Robcrla üonçalves de Souza Brito, que,
iião se conformou com a decisão julgadora do
Concurso de solfcjo, ulUniamento aiinullado
pelo Sr. ministro do Interior.

Esse requerimento e o que hontem publica-
mos, do Sr. Octavio Bévilacqua, mandou-os a
informar o Dr, Carlos Maxiiuiliano ú Direclo-
ria do Interior.
——. 1 ***** i

Na sessão do Senado só
se tratou hoje da política-

geríido Piauhy
Havendo numero legal no Senado, á hora

regimental, o Sr. Urbano Santos assume
a presidência e declara aberta a sessão.. O cx-
pedlçnte constou ile um tcicgrumma do-presi-
dente inlerin.ó 'do" Paraná agradecendo as
coiigralulaçõcs do Senado, e officio cominuüi-
cando a resolução da Câmara prorogando a
aclual sessão legislativa até 3 de dezembro.

Usou da palavra na hora do expediente o
Sr. Ribeiro Gonçalves, que tratou da políticado Piauhy. S. Ex. declarou que vinha con-
testar as asseveraçôes do Sr. Abdias Neves e
responder ao discurso do Sr. Ellis. Logo èm
começo o senador piaubyense taxou o Sr. Mi-
gucl Rosas dc capadocio, o que provocou vche-
mentes protestos do Sr, Abdias.

Vieram catão para o recinto do Senado to-
das as historias, antigas e modernas, dos cam-
balachos c necordos havidos entre o orador,
o presidente da Republica, vice-prcsidcntcs do
Senado e da Republica, e o Sr. Abdias Neves.
Durante quasi uma hora discutiram-se cousas
«pie só podiam interessar nos políticos piau-lijcnses.

Quando o Sr. Ribeiro Gonçalves terminou o
seu discurso, o presidente mandou procederá chamada e, verificando não haver numero
para as votações, foi sitsp.ens'a a sessão e mar-
cada a mesma ordem do dia para amanhã.
—n_ mi i i ********** | M^%3_-l--< i,iii., |, 

O CAFE'
_0 mercado de café continua sob a iiiipres-

são da baixa na Bolsa de Nova York, onde,
ainda hontem, fechou em baixa de Iil a 17
ponlos, para abrir hoje com G ponlos tahí-
bem de baixa e 1 a 5 dc alta. Ao preço do
9%100 foram vendidas, pela manhã, 1.66Í) sac-
cas c. no correr do dia mais 1.937,

» *****  i — _._.

esquisito de asni»
binas"

—©____
De que sa trata ? De uma

emissão clandestina ?
Causou estranheza na praça o nppareci-

mento à venda, hoje, de letras do Thesouro.
das chamadas "sabinas", com dala de 30 dc
março de 1916.

A lei que nutorisou tal emissão referiu-sc
aos pagamentos dos compromissos do The-
sotiro até 19,14-, depois vieram os pagamentos— parle cm dinheiro e outra parle cm apoli-
ces de 1915. Acontece ainda que o Sr. Sabino
Barroso fez cm época respectiva baixar um
aviso, ou cousa que o valha, mandando dei-
xar cm carteira ou em deposito as letras dc
pagamento aos credores que 

'.não 
occeilassèm

ou recusassem o pagamento nessa espécie.
Dc resto, o desdobramento do cautelas iãdcsapparcccu por completo, pela substituição

definitiva pelos títulos.
Assim, é de estranhar que Laja títulos comdata além do anuo de 1915, mesmo para ti-

tulos definitivos, ealvo uma nova e clandes-
tina ímissã». _^,._w,^._1.,._.,_,.. _,'

A esttreviafa qua o ex-jire-
sideBifte concedeu ao

«JournaB», de P»r.s
PAUIS, 27 (A NOITE) — O marechal Her-

mes dn Fonseca, iIoiwIn «la nua chegada &
Erança, tem multiplicado as hiius manifesta"
çíiim francouhilas n tal ponto ijiio sob sim In»nplraçr.0, como 6 fora de toda n duvida, o••Uri-Hi'.", no hcu ultimo niimcrn, dizia podernffiriinir que jahiala o marechal Hermes foi
partidário de ser contratada uma missão iil-
Irmã para Instruir n Exercito brasileiro.

Hoje o "Journal" apparcce com uma grau-do entrevista que lho concedeu o marechal
Hermes o na qual este, ao narrar as Impres»niin que l clieu du sua visita fís linhas de
frente, çc manifesta calorosamente franco-
phllo o multiplica us nuas declarações dylhl»
ram bicas a favor dos alliados.

A primeira phrase do murccliul í esta;"A Kronçu está vlctorlosa o não lhe era
necessário o rsplcndhlo suecesso de Verdun
paru o afflrmar."

O "Journal" faz preceder ns declarações
do marechal Hermes das seguintes observa-
ções:"O marechal Hermes dn Fonseca teve sem-
pre muitas sympathlas pela Allemanha, em-bor.i jamais lhe fosse desconhecida a Fran-
ça. Houve, entrctanlo, certa época cm que ei»
le sc mostrou impressionado, como muitos
outros, pelo "bluff" germânico. A confiança
absoluta que elle tem agora nu victoria dosalliados é, por isso mesmo, multo mais si-
gnlflcttllvo,"

¦mi»**-

A sessão da Câmara
Presidência, Costa Ribeiro, secretariado pc-los Srs. João Pernclta c José Auguslo, Pou-co depois o Sr. Vespuclo dc Abreu substituo

o Sr. Costa Ribeiro.
I.ida n neta, foi upprovada. Lido o cx-

pedlcnle, falam os Srs. Gomes Freire 
"lto-

Icinbcrg c Horncio Magalhães. O Sr. (iomesFreire tratou do problema dc mineração. OSr. Itolembcrg justificou o seguinle inoju-cto do lei :"O Congresso Nacloujil decretn:
Art. 1". Fica concedida franquia postalaos impressos romeltldos ú BiblioHieén Pu-blico do Estado de Sergipe e aos que porella iorem enviados cm pcrnmla com outrasbibliotbccas do paiz.Artjí'2°. Revogam-se ns disposições omconlrano — Antônio Itolembcrg. — Espiri-(hão Monteiro."

,:,? H; 'J01'*11''0 Magalbjíes tratou de po-lilica fluminense, voltando n debater ò cha-mado caso dc Friburgo. O deputado flumi-neuse foi muito npárleado, principalmentepelos Srs. Raul Veiga, Rainiro Braga, Pm-dente dc Moraes c Raul Fernandes.I assaudo-sc á ordem do dia, foi considera-do objecto dc deliberação o projecto hnre-sentado pelo Sr. Rolcmbèrg.
Foram, em seguida, votados e opprovnilosiodos os projeclos a isso destinados cm or-(lein do dia.
Sobre o ultimo projecto destinado á dia-cussao falou o Sr. Senna Figueiredo sobren sUunçao econômica de Minas c u anv-a-üaçao rcdernl de impostos nesse Estado. ¦¦A sessão terminou as 1G horas

Q9® S9
úãssoiye-n e entram em

I-dojuiz da 5» Vara Civel foi decretada a li-«lUKhi.ao da firma Domingos da Silva & Gui-ínaraes, a requerimento dc Arthur Domingos«a Si va, soeio sobrevivente pelo fnllcclmenlodo outro sócio Ernesto Domingos da SilvaA firma é estabelecida á rua da Passagemli. 111 com padaria c loi nomeado liquldãiitco requerente.
— Por sentença dc hoje do juiz da 1» VaraCível, Dr. Alfredo Russ.ll, foi declarada dis-solvida c em liquidação a firma Souza Morei-

í? • • C"', ''*,,rf^-yinicnlo dos "sócios 
AnlonioMoreira da Silva o Antônio Barbosa da Silvapor motivo do faUecimenlo, em 22 de selem!hro passado, do sócio Domingos da Silva Mineiro.

A firma referida era estabelecida com a cx-plpraçao da pedreira da Rabylonia, ú rua Pc-rcira de Siqueira.
Do balanço a quo se procedeu, fui verificadoum prejuízo por depreciação de negócios etcO juiz nomeou liquidaiitè o sócio A. Ido-ci-ra da Silva.

A sessão da coiumissüo
de finanças do Senado

foi de grande importância
O Sr. Brlco Oouilio escreveu

um •tiurtao pastai ¦ uo
Sr. Wencesiao...

A coillllllssilo dc finanças do Senado estovohoje reuiildii o essa reunião se rovosllu du
Brando Importância devido a inntcrlii uellndiscutida, Assumindo a presidência, o Sr.Vleloriiio Monlclro e ostanilo prcsciitcs os
Srs, Alclndn Guanabara, Alfredo Ellls, João
l.yra e Erico Coelho, é siibmcltida ú consl-
deraçfio da coininlssão a emenda do Sr, Irl-
nou Machado nobre o projcclo aiitorlsanilo <•
governo a abrir o credito dc 1)57:0008 parapagainenld dns dividas coiilriihidiis pela nu-liga ridinllllstracno da Faculdade de Mediei-na du lliihla. Nada so resolveu sobro cila,
por tor o Sr. lírico Coelho pedido vista damesma emenda.

lílll seguida o Sr. Erico deu parecer favo-ravel a proposição du Câmara quo concedeum anno de licença, com vencimentos, aoaiiiaiiilen.se dos Correios do E. do llio, Cândido
Henrique dc Mello. O Sr. Victorino declaroumio nfio eslava de accordo com o parecer,vislo i. Tcssitur de informações sobre o tem-
po de serviço que lem esse funceionario e aslicenças que tem Rosado. Resolveu, cnlão,o_ presidente que se pedissem essas informa-
çoes no respectivo ministro.

O Sr. Erico Coelho leu, cnlão, o seu pa-rocer contrario n resolução presidencial ve-laudo a proposição concedendo um mino dolicença, com ordenado, no official da Sccre-tona do Interior, Dr. Alfredo de Araújo Lo-
pes da Costa. Segundo ris razões do "veto",
esse funceionario, dos Ires nnnos em que oc-Clipa o cargo, apenas dez mezes o exerceucffcctivnmcnlo,

A leitura desse parecer provocou estrn-nheza por parlo dos paredros, por haver esleIrcchiiiho Interessante :"Licença com o ordenado apenas n fun-ccionario, cabendo a gratificação ao subslt-luto no exercício do cargo, oceorre sem maiordespesa de ordem permanente c sem dclri-menlo do serviço publico; o, por consequou-
çla lógica, o interesso supremo da Naçãolonge eslá do justificar o "vi-lo" cm debate,Dir-se-in ferido de algum modo o intens-se da Nação, "verbi-gratia", si o eleito vice-presidente da Republica se recusasse no cum-
primeulo do seu dever na presidência do Se-nado, deixando dc comparecer ahi duranteannos consecutivos, sem prestar á Cousti-tuição Federal a devida fidelidade."

Posto n votos o parecer, é rejeitado pelacomnussao, que concorda com o "vi-lo". Foi
piltno, dada vista dos papeis ao Sr. Joãol.yra, que redigirá a resolução, transformou-do o parecer do Sr. Erico em voto em sc-
parado.
c For?1í1 , nlnls flssi«"!l<-os os pareceres do
« 

'iniwniU • ln''lllll,1"(|o abrir os créditos: deo:o009l.77; para pagamento de Joaquim Car-doso de Mello Reis, em virtude de sentençajudiciaria, c de 70:3G0$, para pagamento dcjuros das apólices do empréstimo de 1XD7Também foi assignado p parecer contrarioa creaçao de mais um logar de supplehlcde redactor dos debalcs do Senado.
_0 Sr. Alclrido expoz também a sua opi-nno favorável á proposição da Gamara que

n- nní,™ ° «ovcrno " abrir o credito deJ7:U00?(para pagamento n Luiz Ilcrnianiivem, virtude de sentença judiciaria, com. aqual concordou n conimissão, ficando eileincumbido de lavrar 11111 parecer que fir-masse doutrina para casos idênticos.O Sr. Erico não cessou de exclamar, du-ranle a sessão :— O Thesouro precisa pedir "habeas-
corpus".

Cousas de cartório
Uma senhora presa hoje

pára prestar depoimento
amanha

Diabo queira ser testemunha nesta torraiPor que ?Porque mi nha mulher, por ler sc presta-cio a sor testemunha de um processo, na 7"U-etoria, foi presa hoje, para prestar depoi-mento amanha.
Assim conversavam dous passageiros dc umIrem de subúrbios.
Interrogámos os dous passageiros. O queestava justamente indignado contou então aíislor-ia dessa violência. Sua senhora D. Emi-lia Mariarda Silva, estava hoje pela manhã emeasa, a Estrada Marechal Rangel 137, antigo,cjuamlo nli chegaram dous officiaes de justi-ça ila 7»;Pretória, que a convidaram a ir-pres-tar depoimento na referida pretoria, na quali-dade de testemunha informante, num proces-so dc fer meiitos leves. Vcsliu-sc c saiu como seu rlhinho dc collo. Na rua, os officiaesile justiça levaram-n\., não para a pretoriamns para n delegacin do 20" districto, onde adeixaram presa, sob pretexto dc que não ten-do comparecido hoje o respectivo pretor ti-nha íi testemunha que ficar presa; até ama-nha, li hora da audiência, para o fim de pres-tar o seu depoimento!
E foram embora os dous officiaes de justi-ça da 7" Preto: • deixando na delegacia, aleamanha, a lc.' inha D. Emilia Maria daSilva, com o si 11 .iliinho no collo!Haverá cõmmcnlarids para tal fado ?

IliTT»" 1

Política do Ceará
A maioria da

dos Deputado!-.:
o seguinte I
^"AgracU.odirigiram cr.
intuito de se.,
magna pela iillua

bancada cearense, na Câmaraicbeu do presidente do Cearánin .
miiia que VV. Elix. met-Di-rcnle, explicando que o

.;aciio de 19 era manifestar
"O que no despacho á bancadaconservadora eu fizera á unidade do vistas d-irepresentação cearense, parecendo esquecer

qiic V\ , MEx. faziam parte dessa representa-
çao. Peço licença para ponderar que sii \ . EEx. releram ntlcntámente nicui telcgram-ma n bancada conservadora, verificarão quealludo á unidade dc vistas da reprccntaeaòcearense, não como fnclo constimmadri mascomo aspiração de meu governo, que para ren-lisal-a se empenha em deriinir divergência';
partidárias.

Danilo o incidente como terminado, posso af-firmar a XV. EEx. que jamais serão desmen-lidas ns garantias que tenho assegurado n lo-dos os direitos políticos ou iiidividuacs e foi-
gafado de reconhecer os reaes serviços iá presta-dos por VV. EEx., recebo como muito sinceraa roaftinnaçao dc suns disposições para Ira-balhar cm prol dos grandes Ideacs do nosso
querido Estado. Attcnçips_ii saudações. -= (a.)João Tui>nié<*- ~ " *• —-'-^¦ —A._ ,

E' denegdda uma fallencia
requerida pelo Banco

Ultramarino
O juiz da 5" Vara Civel, Dr. Carvalho o

Mello, denegou, cm sentença dc hoje, h fal-
lcncin da firma Sampaio & Corrêa, cslabelc-
chia á rua Senador Euzebio n. lílli, com com-inercio dc confeitaria c refinação.

A fallencia foi requerida pelo Banco Nli-cionat Ultramarino, (pie allegou ser credor
de uma lelra de 8:000!., descontada a propo-sito dc 11111 executivo hypolheeario. Os refe-ridos negociantes nllcgaram, cm sua defesa,
qiie a referida letra uão constituía operaçãoou obrigação nova, mas sim lelra reforma-
da, em virtude de cscriplura de hypothcca
a que se procedeu. O juiz, considerando
provada a allegaçáo dos supplicados dciic-
gou a fallencia requerida.
—. . -]vp- .- lni

LTIMÍ\5lNfOr<MAÇOe5
RFMbfiS t MINUCI0SA5
OBTODA Af^EPORTAQEIv.

oama inoitc;m

â pavorosa fefe
Mu um bebidas

Um requerimento nr.
Cam ara

Fui npprovndo lioje, nu Cnninrn dos Depu»Indos, o seguinle reiiuerlmoiilo :"Requiliii que, por iiitcniiiilio ila mesa, O
governo Informe :

1'. (Jniies íis providencias lomndiis «iiiiiuli
ás deiiiiiicliis inlnudlosaa ptiblicndas na i\ Mil-
TE dos dias 'Si, yi, \i.> o"2(I do (•orn-nli, rcí.iIvir. á fabricação do bolildiis cslrniigulriis. in
(livldiiallsiiiulo fiihricanlcs e dêleriiilhiiii.tlo u
iociil ila. laiiricas,

!!'-. Si nas leis flscnes promulgndiis não cn-
con Ira as garantias e providencias eni szvs «lo
Justificai' o conduzir a bom exilo 1111111 ncção
ei fica/ contra os falsificadores; c, nn liypò»
Ihcsi noRiitlvn :

11", Quacs ns medidas que pretende do Cou-
gresso Nacional paru a segurança o garantiudos interesses uacionaes nn emergência de»
1,iniciada de contrafnccõcs do liinrcns dc fábrl»
cas c falsificações dc produclos estrangeiros,

Sala dns sessões, 0111 U7-10-1U, — Maiuiiio do
Lnceiila."

»«e*9»-

Foi demittido do cargo dc
sub-director do Llovd

o com mandante Pacheco
O Sr. mlnjstro da Fazenda demiltiu dn

sua commissão do sub-dlrcctor «lu Lloyd
Brasileiro o conimandaiite Pacheco. i*'ssc
neto do Sr. Paiiliú Calogcras foi motivado
pela falta disciplinar coiiiinetlida pejo co.ll-
niitiidnnto Pacheco, passando uni tclegrnio,»
111,1 dircctnmcnlc no Sr. prcsidculo dn I',e-
publica, c pelo extemporâneo da ncção t|o
ex-stib-dircclor do l.lovd, cogitando vender
essa empresa dc navegação, quando é saiil-
do o pensamento do governo d.i Rcpubllcn a
respeito dn exislcncia do Llo.vd.

¦ *** Sa» l

As cornniissões da
Câmara

Reuniu-se hoje a commissão especial de in.
duslria de illlncrnção da Câmara dns Dcplt-
tados, presentes os Srs. Domingos Mascare-
ilhas, presidente; Augusto dc Lima, Luiz Do-
iiilngues c Hermciiegildo de Moraes.

Lida a actn da ultima reunião o approvada
sem observação, o Sr. Augusto de Lima leu o
projecto de lei de cuja fiiclliru fôrn incumbi-
do. Esse projcclo foi assignado por Iodos os
membros da commissão presentes á reunião,
sendo o seu autor cuca negado de .justificai- o
cm plenário, cm nome da cominissão.

Nada mais havendo a tratar, foi dada por
terminada n reunião;——Nii reunião dc lioje da commissão de
justiça dn Câmara dos Deputados foi obje»
cto dc deliberação o parecer do Sr. José Con-
çalvcs sobre a mensagem que pede créditos
para indemnisnções na Baixada Eliimiiiçn.c.

O i>c. Gonçalves Maia leu voto em separado
c o Sr. Palma pediu vista dos papeis",

O Sr. Pedro Moacyr leu parecer favorável
ás emendas do Senado ao projecto que cxljn-
gue ns rcslricções á amnislia dc 18!).'), o qualfoi logo unanimemente assignado.

O Sr. Gomcrcindò Ribas, por ultimo, leu pa.recer sobre o requerimento do Dr. ,loão Pin-
to Rábcllo Pestana pedindo contagem dc tem»
po,,parecer quo foi unanimemente nssi»
gnado.

¦*****-<-

0 Sr. Arrojado Lisboa
varre a sua testada

A Central cos fornecimentos
ao Cattete

E' sabido que o Sr. presidente da Repu-hlica, despertado pela questão quo ora seagita no foro criminal, relativamente n for-
necimentp dc nialòriaos da Central do Brasil
para o palácio do Cattele, 110 tempo do ma-rechal Hermes, e lendo sc dito que taes pro-cçssos continuam em vigor, mandou que adirectoria da Central informasse, com urgén-
cia, si, dc fado, aquella via férrea tem leito
qualquer fornecimento, sendo que, 110 casoaffirmalivo, se declarasse o nome (lc quemrequisita taes nialeriaes. Pelo que pudemos,apurar, parece que a Estrada até hoje ape-
nas tem fornecido carvão para consumo do
motor elcclrico do palácio, medianto coutas
apresentadas e em grande parto já liqui-dadas.

A Estrada tem cgualmenle mandado opc-rarios seus fazer ligeiras reparações lio mes-mo motor. Segundo ainda ouvimos, cogita-seneste momento da installação dc um'outro
motor, cm condições de receber a energia
eiectrica directamenle da Light, cessando, eu-tão, o fornecimento dc carvão por parte daEstrada,

¦ •*****' ¦¦

A triste oceorrencia do largo
de S. Francisco

—«— —

O responsaveJ íoi pronunciado
Ainda não ha muito tempo, no dia 20da agosto atrasado, verificou-se, pelas 14horas, 110 largo de S. Francisco, uma tristeoceorrencia, uma senhora de edade avançada,

quando pretendia embarcar em um bondefoi violentamente arrojada ao solo, por séhaver o bonde, inesperudnmúete, movimenta-do. A morte da senhora foi instantânea.
Batera com o crnnco no asphalto c o fra-clurara. As testemunhas foram accóídòs emaffirmar a responsabilidade do eonduclorManoel Corrêa, que, com imprudência, derao signal dc partida do vehlcülò. Feito o in-
querito, foram os autos enviados á *_» VaraCriminal, cujo juiz, cm despacho dc hoie,
pronunciou o aceusado, para, cm breve, sub-meltcl-o a julgamento.

O sorteio militar
Em resposta á sun circular sobre o sorteiamilitar, expedida nos governadores o presi-dentes de Estados, recebeu hoje o Sr. iriiii.stro da Guerra telegrammas dos Drs. DelfimMoreira, Oliveira Valladãò * Bernardino Moii-taro, respectivamente presidentes de MinasGeraes, Sergipe e Espirito Santo, affirmnndoestarem de pleno necordó com S. Ek. e queenvidarem todos os esforços para que os seusEstados fornecessem, sem nenhum embargo

os contingentes da sorteados quo o Ministério'
i* .Guerra exige.. ... ,-'--"-'.'- .

Está sendo processado
porque furtou dez

tostões
A policia, lia tempos, prendeu c fez proces'-sar Arlindo Chaves, por haver cie individuu

penetrado furtivamente na casa 11, li)0 da rua
Pa.vsaudu' e dali roubado de um movei umn
pralinlia de 11.000. Terminado o inquérito
policial, fez o delegado remòttcr os mitos paru
a 4-' Vara Criminal.

O 4" promotor publico offereeeu denuncia
centra Arlindo, perante o juiz Dr. Sampaio
Vianna, que om despacho de hoje pronunciou o
aceusado, á vista dn prova dos autos, para; eni
breve, suliinettel-o n julgamento.

COMMUNic^AüOS^
Casino-Theaíro Phenix
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Bpectaculos por sessões
A's 8 horas c ;ís i) 3[4 cia noite •«

Grandioso acontecimento artístico—
Tournée de despedida na America cíò

Sul de
-rr-a

FÁTIMA iVlIRiS
- A Rainha do Translormismo

Reappariçãó da grande artista de fama
mundial

Oottas Virtuosas -MÈ?
Curam hcinorrlioides, males do utero.
ovarios,'urinas e a própria cystito.

Si V. Ex, for visitar 03 depósitos de venda
«lo moveis

RED-STAR
terá oceasião de verificar como são graciosos
e práticos 03 seus estylos, como é perfeito o
seu acabamento ç como são boas as condições
do pagamento e preço.
GONÇALVES DIAS, 71 UUUÇrUAYAXA, 83
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Mancha
oa

Os inglezés perdem um
transporte e dous torpe-

l~ » deiros
Os aHemães perdem tüous

' l.OMMilCS, 27 (Havas) — 1'ma nola elo Al-
niiranlnelo liifnrma pile na noite ultima dez
coiiirn-lorpeilelroB nllcniãca tentaram um"rnid'' contra o serviço do trnn>q>nr(t-H na
Mancha. A tentativa fracassou, n-nultando do
ataque somento o afundamento elo transpor-
le "The Quccn", que tinha a bordo apenas a
Irlpolnção, I-.hU salvou-se toda.

,-V lula frnvatl.i entre os torpcdclros In.iíle-
xes c n* destroyers Inimlgim teve como con-
ycqucncla o afundamento ele dous destes, Os
restantes foram postos cm fuga. O torpcdel-
ro brllanillco "1'llrt" falta, Nove homens da
trlpólnçijo foram salvos. Outro torpcdciro In-
jclcz, o "Nuliian", foi nllingido pnr um tor-
pedo, ficando desarvorado e nfiindumfo-so
pouco depois,
-———- » -mt— ¦-¦¦' . ¦

Queria morrer para.
solto

ser

O amor ú liberdade do ladrão vulgo "Ca-
hcllcirn" é elevado ao auge, Jí tanto nina a
liberdade o "Gabellclra" que, esta tarde, pa-
rn ser solto quiz,,, morrer,

(.om tuna lata que exi-li.i no xadrez ela
Ínspeetoria de Segurança, ".Cabcllclrá" cor-
tou-se pnr lodo o corpo, gritando que se cs-
lava inalando,

Acudiram no "suicida"; que foi Hgeirameu-
le medicado, mas, continuou no xadrez.

Mais tuna lallencüa
decretada

O juiz da ;i* Vara Civel decretou hoj-i a fal.
kiici.i do negociante Urtoln Giuscppe, estahcle-
rido á rua da Urugunyniin n. 12-1, a requeri-
incuto ele Uorlido Mouiz & C., credor de réis
14:391§7|0. Foi marcado o dia 21 de íipveni-
bio pára a primeira assembléa ele credores.

ò •m—
Lomba" e o "JàgUarãò'

As irregularidades do In-
stituto Benjamin Constant

Com o Sr. ministro do Interior confcreii-
ciou. ã larde o Sr, coronel .Icsnluo do Mel-In, director ilu Instituto ih-ujiunlii Constituí,
quo prestou n S, Us, lpformações neercn duiioriiiiillsftçilo dos serviços iliiquèllo Institui o,
onde ha pouco foram Inniliein nponlndiis nl-
itiiniiis Irregiilnrldndos núo levamni o Sr, ml-
nistro a oglr do neeoruo, cm alguns pontos,com n rcprcscnlnção quo lhe foi feito poralumnos dnqucllü estabelecimento, contra o
resjiecllvo director, corpo docente e demais
cmprpgndos,

O coronel Jesuino ele Mello scicnllflcou o
Sr, ministro do epie não lem havido rccla-
inação de nenhum nluiniiii c quo a vida doinstituto corre normalincute.

» 
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A COLÔNIA COMCCIONAL
e os seus marfyrios

As promoções nos Correios
O Sr. ministro da Viaçííp assignóu; '&

(arde, portarias, promovendo, na atlnii-
nistraçâo dos Correios da Bahia, a 1"official o 2° Fortlllláto Sá Harrcto; a2°. o 3" João Scixas Filgueiras c a 3"o amamiensc Jiiljo Muni/. Barreto,

• —* — .

Os fazedores de aiista-
mento gratificados

Tendo a Câmara dos Deputados approvado
uma emenda no projeclo sobre emolumentos
devidos aos escrivães pcln cxtracçilo de tltu-le>s elellornes, tornando-a gratuito, o Sr. Vi-
cento Piragibe. nllegando quo jic hn mais ele
trinta mil pedidos ele inscripção para o pro-miiio alistamento nesta capital, apresentou
uma emenda ao projeclo ele credito pnrn des-
pesas elellornes mandando gratificar, chirnn-te o mino ele Ifll", com Ü.OOOiJOOO
vães de alistamento; nesta c.lpilal.

os escrí-

vêm ahi
As autoridades superiores ila 'Armada

tiveram um telegraniriia do capitão do
porto de Florianópolis, comimiiiicando
ler o tenente Coutinho, partido com os
Rebocadores «Lómbá» e -Jaguarão:>, tjiie
vêm ser aqui concertados.

¦ ~mm— i i,~~

As com missões da Câmara
Na reunião de hoje da commissão de

finanças da Gamara, foram assigriadôs
parcíceres do Sr. Justiniano de Serpa, ile
créditos para pagamentos de fornecimen-
tos á Central, (19:4025240), de aluguel do
casco do vapor «Lucaiiia» (36:000*000)
.que sorve dc barca pliarol no Pará e
para despezas no Contestado,....
(1.2G1:0S 1Í095).

Uma exoneração e uma no-
meação na Guerra

Foi exonerado do logar de ajudante'da carta geral da Republica, o capitão
de infantaria Collatino Marques, sendo
nomeado para substituil-ò o primeiro te-
nenle de artilharia Lúcio Cofrêa de Cas-
tro.

Os que sao louvados na
Marinha

O Sr. almirante chefe do estado-maior
da Armada elogiou, em ordem do diae em nome do Sr. presidente da Repu-blica: '

O capitão de correia Protògenes üui-marães, pelo intclligente c profícuo es-forço empregado na organisação da Es-cola de Aviação, como seu director.Os tenentes aviadores Scliort, Raul Bati-deira c Victor de Carvalho, pela pro-iicieucia revelada nas manobras que effe-ctuaram pilotando os hydro-aeroplanos.
O capitão dc mar e 

"guerra 
HoraeioCoelho Lopes, director e instruetores dasts,colas Profissionaes, pela disciplina eboa organisação notadas pelo Sr. Dr.Wencesíáo Braz, na sua recente visita áilha das Enxadas.

O capitão de fragata Aristides Masca-repilas, commandante e demais officiãescia Escola de Grumetes, pclò garbo eaproveitamento demonstrados pelos alu-mnos e observados pelo chefe da Naçãona visita quc fez áqnelle estabelecimento.
Foi lambem louvado, o 1<> tenente ma-chmistã João Paulo de Faria, que du-rante mais de quatro annos exerceu asfuneções dc 2* machinista do «S. Paulo»com grande dedicação e melhores re-fcrtncias dos commandantes .que tem tidoaquelle couraçado.

nm credito snp-
para a

O prefeito assignóu k tarde o decreto queal.re o credito supplemenlar para ntteiider a
o-'H»l'pi'-'Â«-«n Ciunbi°. "a importância dc réis-.o-IoM.i^i.vU,

Ao quo so dizia il tarde nos corredores da
policia, o Dr. Aurelino Leal, cm offlcio resir-
viielo, havia mandão no ministro da Justiçans |iiforiiini;iK's pedidas pelo depnlndo Mau-rlclo de Lacerda; n propósito das Irregnlnri-
dades na Colônia Corrccclonal, denuneiadas
por nqucUo deputado em discursos proferi-dos na Cnmnrn, O Dr. Aurelino Leal t:ilaliiiiiinilo us miíih infiirmnç3os ao relatório
do Dr. Albuquerque Mello, eme, soliVo o as-
auinpto, presidiu um Inquérito policial na
Colônia Corrocclòmil; n-lnlorio qno nu- hoie
foi guardado debaixo do grande ii.-ílllo, nllús
sem motivos justificados. '

Desse relatório podemos, no oiiloulo, dar
JlOjo ;l ciirlosieluclc publica uni li-j-iro IV-sumo.

O Dr.- Albuqucrqíio .Mello, delegado do !>•
districto policial, coiiiniissioiimlo pn.-i esseserviço, apresentou o sen relatório éolií O
Introilo seguinte :"Apezar db meu completo tlrociiiio na po-llc.Ia e elo conhecimento exaclo .-Im processosjornalisticos, em quê fui profissional a pi o
por conseguinte a ajuizar cúin seguraneü dasinjustivas c invcrdttdcs Inutns vezes ppslascm acção e exploradas com evidente malícia
pnra «oso dc um publico sempre Inclinadoao escândalo, confesso ejue a insistência das
queixas, precisadas aló nos detalhes mini-mos, me prevenira o espirito. Nas vésperas
mesmo do minha partida pura Dous lllosouvi particularmente que pessoas instispci-Ins tinham como procedentes niio poucasdessas nçcusnções c. mais ainda, um policial,ilnlt regressado, informou; embora cheio doescusas c temores, conforme m'o repeliuumn leslemunlini ciue eu teria de vevlflcaímultas i minora li dn eles, chegando a indiciealgumas, eiitro ns (pines as relações llllellasela esposa do medico Dr. Alexandre de Sou-za Castro- com o Dr. Manoel Carneiro da(.linha Lobato, c o deposito c|tie aquelle ti-niia ele fartos monumentos da Colônia cmuri porão da casa de sua residência.M

Depois desse introilo. o Dr. AlbuquerqueMeMo declara que foi dc agradarei suriirezauo cntanlo, a primeira impressão quò ;•-ce-ncti do estabelecimento, fazendo, com rc-f.-rencias clog osiís, a dcscripçõo de plnnlaejõesinversas, euielaelas pelos colonos, d.K (leiien-ucnclas da Colônia Corrcceional, liváicnemoralidade, ele., etc, nccresce-ntaíidofm.e
a mccliela quc tudo ia vendo, intcrp.èl-avÀ hescorreccioiiacs, indaga mio das qucixhs qi!e li-miam, elos soffrimentos que os opprimiani(tos ínuos halos que soffviam, do ncüinuaou vindo a menor reclamação.

trilra em seüiiida, então, nos motivos quelircvocu.iMm o inquérito o Dr. Albuqúéí-cii-êaieiio.- í>. S. du que inreidu tis pesáuiiifs';ouvindo a quantos pudessem fow>? cela-iTcimciitos, í declara ... - _¦.•'-'Ninguém, absolutamente ninguém f-izali referencia ao commercio das rações dos'coircccionaes, que são, dc facto fornecidasdentro do regulamento e atei beneficiadaseom os produetos da lavoura.- A hypoflí >s->
Pftis, 6 de negocio elas bolas dos fúilclíiò-nonos.-

O ceio se passa a respeito, entretant-j fi-cou perfeitamente esclarecido. Alguns des-ses funecionarios, sem família, c em Iroca

de suas rações, recebidas uo primeiro de
cada im-/, servem-se om -^icsa cominiim,
fornecida por um delles, iiue, accuuiulando
as mesmas bolo», pôde dispor de sobras, que
roa.monto negocia: vci-de ou tro.-a poi' ou-
tros guiuros de lórn do tabeliã,

Nessas condições, isto i\ fornecendo mesa
cm troca do rações, existem tres ou qualro
funecionarios.

Ura, semelhante "commercio!' podo causar
estranheza, mas não é criminoso, llesdo que
as boiiis trocadas ou vendidas'pertencem rc-
giilaiiicnlarincnte no funecionario que tlell.is
tlIspÔR'.

Tamlieni não procede a eleniin Ia dn que
o iliieclui' da Colônia conimcreli com os
soldados do dcstacaiiiento. O rancho desses
soldados foi resolvido pelo comnvtniliiiilo (IA
llrigncla Policial, por conveiileiicin eleile; pro-
prlos e nenhuma queixa me foi trazida so-
bre o caso. Effeclivômòiileí citi que pode-ria aproveitar nos Interesses pessones do Dr.
Manoel Carneiro dn Cunbn Lobato o arr.-iii-
elinnieiilo dos poMclflcs ? Tnnlo os dcpòl-
jiiciilos do director, como do medico tia Co-
loiiin, são bastnnle claros e elucidam o quese passou, motivando as providencia» te-
ínnilns.

Quanto â remessa 3c presente dc banana1!,
ou n "exportação" de banha c de manteiga,
e tudo inverdade. Ninguém a isso sc refere
na Colônia c os poucos presentes que dali
saem dc bananas, porcos ou qualquer nutro,
sao adquiridos, passando pela portaria, a di-
nlielro que ê recolhido ao cofre, conformeunanimo testemunho.,"

O Dr. Albuquerque Mello desmente ainda
cm seu relatório as nçcusnções ele que são
misturadas k alimentação dos corrcccionoês
nervos selvagens, que os vasilhames sno la-
vado.s em logares immnniíos, ns "bolas"
iiisiifficientees. mas eliz o seguinte :"li* cerlo, c tive oceasião d; vcrlfleal-o
pnr mais de uma vez. qne o guarda .Túlio
.Sanlos, encarregado do serviço do refeito-rio, por injustificada pressa, faz levantar os
córrcccionacs, antes que elles concluam asrefeições,

Chamei pnra o faclo n alíciição do dircòlor
que, tendo delle, a cònfiínínçãò, deu severas
instriievõcs a respeito e fez substituir o
guarda desse serviço.:'

O Dr. Albuquerque Mello fala nlritln emseu relatório da energia quo é necessária cela disciplina indispensável para dominar agente da peor ralé recolhida á Colônia e damorte dc um nggregado por nome "Bahia"
e quc foi somente produzida por uma tuber-ciijose, dc quc estava atacado."Ficou, 

porém, confirmado, acerescenta oDr. Albuquerque Mello, o castigo que o
guarda João Rumou npplicou a uma correc-cional indevidamente posta, com um pècla-ço dc trilho nas mãos durante algumas ho-ras. Sobre este facto o director pronietttutomar providencias. E' possível quo alguns
guardas no exercício de suas funeções seimpacientem e excedam."

O relatório termina desmentindo as ücou-snçoes feitas ao Sr. Lobato, em que se falauns suas relações com a senhora de um fa-enltativo da Colônia, quc (-. sollciro fer;mina o Dr.- Albuquerque Mello.

A fallencia da Companhia
Botafogo

Os syndlcos perdem um ng-
gravo na Corte

.Vn fnllciirin da Companhia dc Tecidos Ho-
li.fngo, bojo Companhia du Tecidos Fabril do
Ândarahy, que »o processa na 8" Vara Cível,
O credor José Ribeiro de Campos .ippclluu
para a Cdrtu d» despacho elo juiz daquella
vara quc rejeitou os embargos por elle apre-
sentados conlra o aceordo havido entre os dc-
beuturislas. Depois, nllcgnndo que a CôrtO
do Appellação, dando provimento ao aggrnvo
do Dr, Raul Machado llltlcncoiirt e outros,
estabelecera que o recurso eublvel era o dc ng-
gravo c não dc npprllncào. desistiu dn nppcl-
Inção o requerei! no juiz, dizendo lhe aprovei-
tar o accordão da Cdrtu, quc fossem os s.vndi-
cos dn liotnfogo Intimados a não fazerem cn-
trega da massa fullidn sem o seu prévio paga-
monto,

Deferido este requerimento pelo juiz, ngitrn-
varam os syndicoa da referida fallencia pnra
a Ci^rte, que, na sessão dc boje, da 2* C.iinnra,
não tomou conhecimento desse nggrnvn, sob o
fundamento do haver elle sido Interposto fora
do praso legal.

» mm— ¦ ¦¦

Até cluuiipa^-,
Clicquot !

Acompanha COnj-falsificação 3o?SI*0 Dr. Pcllelnno Mmt, .. V'n^iMuiiieipiil, fe/ !,¦;,- ã i
rua da Misericórdia n, ;.,
npprcliendcndo nli ulgun
vinho floliaiíijingnndo, p...
lyso no Laborai.iri.» Muni

S. S. teve a denunclii
além dos vinhos comiuun
tombem era felln n chi
cquot".
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Os qua são pronasada-
tios o

Foram pronunciados pelo juiz da íi* Vara
Criminal os seguintes ãecusados:

Antônio de Oliveira e Clirisllnno Alves, por
lerem sido presos pela policia, que em poder
dc ninhos encontrou chaves falsas;

José .lulio, por haver promovido desordens,
cm 5 de agosto, nn rua do Núncio, vibrando
uma navalhada em seu contendor Domingos
T.'Ço;

João Alves Lima, por haver recebido a pa-
trnlba ela Brigada, dc ronda na rua do Núncio,
quando pretendia prcndul-o, por estar proino-
vendo desordens, a cacetadas e murros.

Identicamente foram pronunciados pelo juiz
;!n -l" Vara Criminal:
^SmiUiiiio Langernn, por haver hggredldo o

guarda"si«-il que o prendia por estar proino-
vendo distúrbios;

Manoel Rnptista, João Meirn c Ilcrmogcnes
Narciso de Souza, por haverem furtado ela ca-
sa n. ilG da rua Dous de Dezembro varias ben-
galas c giiardas-chuvii, na importância dc
Ü1OSÜ00.

O Dr, José Cortes Júnior, promotor publicode Nictheroy, offereccu liojc denuncia conlra
José Lopes c Pedro Gonçalves Leal, «sle ao-
ctisado de ferimentos c aquelle autor do assas-
sinato elo negociante Durval Gonçalves Leal.

Os fartos delictuosos passaram-sè na ma-
nhã dc lü do andante, no logar denominado
Baldcndor,

O primeiro foi classificado como incurso no
art. 29X c o outro no do ;iOH do Código Penal.- -TTI-

N.i Inspcclorln ele l
Sc umn corrente do om
medalha com brilhantes ..
der do ladrão Daniel e . ,-—D. Maria Joaqulna \
policia de lhe ler subtr.i
(Icsnppnrccondo em seguid
dem.ir de Vaseoncellos,

Leopoldina Mnrlú
dente á rua S. Carlos n
que, dando agasalho .1 ,'i.,
tes dcsnppareccrnm lev.-ni.l,,
lavam guardados em um .
prendeu os autores do fut-mino e licnriquo Souza, .-
delicio.

Francisco Lu
rua lirmcliiidn 11,
fo, entrando em -¦
gaiolas com pássaros de i-Vl

Foi preso o ladrão Flki
que confessou o faeto, sendo
contrndos cm poder dc \Costn, á rim S. José 1"

waüos.

1/. Medi
60, queij

'Iun. nl,-, tl„ '
"¦'¦ C.u-ttll,,-,'

"'' qUl'iJBU..; ('81 «iversaj itm,
'il mio W/V

•""eeicào, .,.-,
¦. nticixim.jt u ¦

!ll|ivi'luos,...
:"-'":'tl(.|| (,„j .:,

*•••>. 0 iiícnie ^ :
Allibrosio i:,confessaram V^

'"'' Msidfnl. j -
'' 'ine um flf|,uregeu qmifj

¦A'WS ll.l Silr,,"• |M5S.lri)5 (..,t-,l|io Corri! d.
Of»--_.

0 presidente dn Consel
promulga

iltilin dosO Dr. (jciuii.i ii.. ,
O decreto que mnild.l p g, 

' ff1'"'
vencimentos que os vÀu-JJ^ fe,.?!-das escolas primarias •iirlvim. .;. lM
perc.ebei.ide20.de:oulubode;pi!i,lí,S/S
xi-Dil.ro dc 1012. Kssadiff.-r,, : ; ^ 

*
nuaes. "• '¦"• '">

Um engano na burocracia
leva o Tribunal de contas

a negar registo a uma
despeza de nove

mil e cem \

LOTERÍA FEDERAL 
~~~|

O. Sr. ministro tia Fazenda pediu aoseu collega da Marinha providencias nosentido de ser rectificado o engano ha-vido na classificação de uma despesa de
9S100, de que ú credora a Companhia
Paulista de Estradas do Ferro e cujo re-
gisto foi negado pelo Tribunal de Contas.

O Jury condemnou um
soldado a trinta e sete

dias de prisão
A julgamento no Tribunal do' Jury foi sub-nicttulo boje o réo Roberto Barros de Abreu

praça da Brigada Policial, que em 16 de de-zembro do anno passado, conforme ful ampla-mente divulgado, desfechou um tiro de pisto-Ia, 110 xadrez do 7° districto policial, contra o
preso llibeiro Guimarães, não attingindo o ai-vo, O soldado tentava assim vingar 11 nggircs-suo que llibeiro praticara em um seu collegaMibinettido o réo a julgamento na sessão dehoje do jury, os jurados desclassificaram o de-Helo para uso de arma próhibida e o condeninaram & pena de 37 dias de prisão còlhili.

U reo tòi re "
mente.

Como em Nlctüeroyse
protesta centra a

alta da cars&e
Devido ;t alta do preço em liijogrnmma queera de Ç800 para líOüd, dia a dia dimiriue 0

consumo da carne verde em Nictheroy.
Ainda hoje apenas foram abatidas 

"para

amanhã; sabbado; 2G rezes. Raro é o dia em
que cinco ou seis açongues não deixam de se
abastecer devido á alta do preço e pequenoconsumo.

E assim vae a população ela cidade visinha
protestando tranciiíillamcntc contra a cxhlo-ração.,. 'l

A extineçao de restricções
á amnistia de 95 vae á

saneção
A reqiicrimenío do Sr. Maciel Júnior foiconcedida, hoje, urgência para ser Immedi.i-tnniente discutida e votada, nn Câmara, aemenda do Senado ao projecto que extingueas restricções da nmnislia de 1805 A requeri-mento elo mesmo deputado foi concedida dis-pensa para impressão da redacção filial do pro-

.' Resumo dos prêmios da loteria ila Capilal
Federal, p|ano Ul yu, extrahidn hoje:
00582.,,
72710...
52-119,,,
68108.;-.
90SÍ1.-,,
20138...
11'DOO-.-',.
36377í..•j:mr,...

15:000?000
2:0009000
1:500?000
1:000!5000
1:OO0S00O

500SOOO
5005000
5005000
6005000

O X-43iopes
Mm

1.' quem .11 a lorturia mais rápida nas Loterias e elle-rree maiores vantagens no publico,Casa matriz, nia Ouvidor 151 — Fiíinca OuVidot1S1; Qujtanela, 70; Prinioiro de Março, 58; L, Estiicioíld
.ei), i>'A; G.oíicral Câmara, 3(33. -— S. Paulo: rua Quinzeile Nc elnliro, 50.

Cinema Publico de Santa
Cruz

A touibola que eslava marcailn para o dia 28içstQ mez, fica transferida para 0 dia 18 doPróximo mcz de novembro. .

borto gnincle da Capital .le hoje
-i5;ooo$ooo

Vendido nu sempre feliz casa EslreÜa do Oriente -i
ng rimoiro clo^nrco „. 7j junto A plmnnadaPSiíva

A.mnnhS: 5o:ooo§oÒò--Serao vendidosIlablliteni-se-J, üllülIMOífUi r.cíia casa-

.,nC0,1'^lS,• .'Ç°"vãsõés, cruzes bouqiiets,ein eeUuIoidc, mis.sangas e bisenits. l-lo

i ~—  ¦ mf—
0:

ombro

Os feriados e a União dos
Empregados do Commer-

cio do Rio de Janeiro
carta: f 

lt'1'lildus cxivtx> recebemos a seguinte
«Secrelaria;'2-1 de outubro de 1916. — lllmo.Sr. .redactor da A .NOITE, - Cordia

10 MERCADO DE CARNE VEHDB
J\Í-T yMtovnamp cclluln.'.- pensa para impressão da redacção filial do prn- 

1°garr,í,e escnyao t.
stiluido á liberdade immediata-; jecto, que foi logo votado, subindo o inesmo, S''e Espirito Sàüiò,

l ainda boje, ú sanecão. Ihcrnr n C- To.-.-, i
Ezmai

Uma importante questão fo-
rense sobre os negócios dc

importante Fabricd
Unia importante questão vne ser disníiM-, ™nosso foro e no: dò .Niethcroy. X* ^da fabrica dc pliosphoros man-a "üllio" sitodana visii.hu cidade, rata fabrica ern ÀtZpr.ednde do velho Migliora. PnlIcceiidíSficaram as acções, cerca de 2.00(1 iitrtcirado aos seus herdeiros, « familia dò extineto to» nexocios foram entregues ao Sr Pith

palc. Como este senhor estivesse n ilevcr'fe*te quantia a vários commereiaiilcs eliiniil c ilaNictheroy, foi-lhe feita uma intimnçâõ omepoca em que nqui estiveram os bancos fcchi-tíos, afim dc que ou pagasse clle a Cidkmresolvesse em assembléa çeral „s meios ileassegurar o direito dos ereêlorcs
Passados tempos, foi feíln .-, cobrança no ra.

SnÜ to íabrlcn. c,l,i'° (1c quantia superior a-Í.I.UU contos. Em taes condições os licrclciroielo velho Migliora,_entre ns qnàcs lia hi.iuhres,_ foram contemplados apenas eom as pri.mitivas acções, o que, levado a effeito, imiti-
vou a vinda do curador de i
roy a e.sta capital, conterei
curadores do Districto, e ele:
soltou a proposilura ela m
firmas eommcreiaes daqui
no foro dc ambas as cidades
~' 1 MC-S-»—«  —

Nomeação na Fazenda
O Sr. ministro da Fazenda, por íiàq

ter prestado fiança dentro do prazo lc-
Cal, exonerou Nahor \ ictor Hugo tl«

li cloria cm Ale-
¦ando para c;.;o
Motisalcítla,

rpliãos ele Nii-liic- K
:ia'r com um tio) |

¦ i coiifercr.cin rc M
;••; conlra variai i
!.; ¦. i-dnlin ciilr.de,

logar tle escrivão ü

logar o Sr. Josó

u co
iiom

Kcsiua

ics suu-

| ENTERROS {
.. |j

-Fal'teceu hoje a se.iho.-it-. Noemia Mari-iMendes Lopes, irmã do Sr. Manoel Mendes lo-pes, funecionario da Repartição de Águas -e
puras Publicas.

O enterro rcalisa-se amanliã, üs 9 horas noícniitc-iío elo Irajá snindo o corpo da easa*!!!!-mero ít, da pia vfuljo i-fatfoso» Madui'€ii'«* <

O atraso destas linhas foi por motivo'mais
SSSi&íS^ m,,,ha vontiUle- Q?^. ^
í^iSSa« [rn^to para deixar um proto
¦?il .,'. i'1 • VaS° ' ao. ^too-oé seu edito-
«fe,, ,1 ÍT\"6° P.,,!;s-iu,°. S»'J á epigraphè:(.em as de vae laçao num anno!", quando
einl ,„ if 

'í')! Ha outra classc' n commer-
•; ,'.J 1,ni,11bein começa n balbucinr os seus\ogos protestos: mas esses, coitados, protes-Um baixo, praa que o patrão não os òuen ,."Sem duvida V, S. quer se referir A classedos empregai os no commerelo e, nesta liyno-lhesc, na qua lidade de secretario da União o-,hmpregaeos do Commercio, permitto-me o d -teilo de cluer a V. S. que não foram "vagoi"

os protestos "balbucindos" 
pela Ictíitini vcpresentantç da classe a que me refh-o con'';a supprcssão dos feriados do nosso ealend r ocívico, conforme o projecto em discussão uaCâmara dos Deputados. V~ .

rifiçnr na, so pelo seu próprio jornal, comoei, de outros seus collcgas, viria estampadosos te çgiammas enviados nos Srs. deputadosJoaquim Osório Augusto de Lima, nósa, , hele Oliveira e Ildefonso Pinto, protesta cionossa solidariedade ao combate dado ao ro-
tes d/Saca^ ^"^ * í,l,ISlrBS «P™"»'»»-

Agora, Sr. redactor, para que V. S. não di-ga mais alguma vez que os protestos da 
"l 

.se caixeiral foram "vagos", insira por favornas columnas de vosso coiieciluad- jornal es-es leves, commentarios, porque outros pro-
qu^tníc^ 

]lii° de ^ a 
^ÍH -^ o

Grato desde já pela atlenção disnenshdacreia-me.com toda á consideração, ele v scec. — .Avelino Arsenio, » secretario".- 
"' *

O cirurgião dentista Valfi'uinl Cos,i'
mudou o seu co^iiltôno da Av. P.io BraS'~ qU°
rua dos Ourives, 27. Tol. 3.817 Norte. ' '

Noi entreposto de S. Dlogo

O trem chegou á hora.
Vendidos: 470 3|4 r,, 80 p„ 13 e. e 28 V.
üs preços foram os seguintes: rezes, tle

§700 a S800; porcos, de 19200 a 1 §300; car-
neiros. a 2íí000; vitellos, de §900 a 1?000.

No matadouro da Penha

Abatidas hoje 10 rezes.
Exportação ...

Pura a exportação foram abatidas hoje 485
rezes de Oliveira Irmãos & O.

As mencionadas rezes darão entrada hoje,
as 21 horas, nos armazéns frigoríficos do cúes
do porto, afim de serem preparadas.

para

Os ladrões assaltam
um cartório

Os ladrões esta noite assaltaram «s depeti-
dencias, no Foriun, do Io o meio da provedo-ria do^ escrivão José Senra de Oliveira Ju-
mor. Foi um assalto audacioso, mas no qu.ilse pode dizer que os Jadrõc-s é que foram osroubados.

Usando de chaves falsas, os meliantes en-travam pelo andar superior do prédio e pas-saram-se para a loja, onde arrombaram to-das ns gavetas constantes das sete mesas docartório, remexendo todos os papeis, todos osnulos. O intuito dos ladrões era roubar di-nlieiro, pus não levaram um só documento,conforme informações que a policia coliiejdos interessados, roubando apenas 40-5000
que se achavam em umn das gavetas arrom-bacias. Ua busca escaparam ainda 900*00ü
que se achavam deutrò ele uns autos

A policia do 12" districto tomou conheci-mento do caso e eslá dando as providencias
que o inesmo, exige.

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas em doenças dos olhos, ouvidos,nnm e garganta.- Consultas de 1 ás 5—Ag-

Um salto mortal
•S;: —t—

O desastre da Gloria
Foi nm momento de horror. Falto de prati.ca, o rapaz, a uma curva mais forte do molo-eyclo, perdeu o equilíbrio. O impulso do vc-mculo tel-o dar um verdadeiro snlto mortalUiiu longe, morrendo logo depois.
O conduetor do vchiculo, o cirurgião denlis-ta Jono Pimenlel Medeiros, amador de molo-cyclismo, perdendo lambem a direcção foi caircom o apparcllio contra o meio fio, também rc-cebendo muitos ferimentos.
Fois assim 0 desastre dessa noite nn Gloriaem que perdeu a vida o empregado da casaPaladino, k rua Urugunynna 220, Anlonio Ri-l>eiro, de naeionalidado portugueza. Ribeiroinsistira antes com o dentista Pinientle qucreside n0 sobrado da mesma casa, pnra clíír unipasseio; quando voltava ele Copacabana deuse o desastre, rápido, brutal, uin verdadeirosalto mortal como um "looping lhe lobp" taesloram as voltas que deu. u rapaz no ar antes

ll t, t d ] [ J
O cadáver foi para o necrotério.
t> Sr. Pimcntel recebeu os soccorros da \s-sistencin, iieando em tratamento em sua résidencia.
A policia tomou as providencias.-

¦ -«tm—

Havia chegado a
horal

Foi uma surpresa. Ella, a pobre Barbara deJesus, nao esperava já, mas havia chegado aJiora. Houve o alarma, ella eslava num bon-
vchiculo passava pela avenida Mem de Sá.—Chamem a Assistência, alcuem lcml-,.A„üra o único recurso. O bonde parou e foi

, cH[d', T\ 
',' "«io^gencia; uma ambl

u,;(ii 
".,, 

,st011CJa' ° pedido foi attóndldoimmec latamente, mns, quando o medico cbe-
fiou, .lã o eslado dc Barbara de Jesus 

'¦•-

__~_z~z— ' "
Pés e W^1^^^!'

• «_ceto_- -

SOEPRÉ/S DO ESTÔMAGO OU%
INTESTINOS} iisae i

j Guaranesia ij

¦Vi-LA ei 
'" -oz jWWWVfll, perfume delicioso,Adücro mais do quo qualquer outro. 2S5ÜO. i

**—¦

Haverá desfalque na mesa de
rendas de Macaíié?

O Sr. iiispeetòr da Alfândega mandoti --e-
gmsse iiara Mnchlió o chefe interino d-ili-1 secção d.iquellãrepniítiçãO, escriptetrarió Ho-
miialdo Lõnlioff dd Brito; Apezar do si-rillo
com que o gabinete do Sr. Paula e Silva"cev-
cou a viagem do Sr. Rcnhoff ele Uritú, sabe-
mos quo S. S. leva a incumbência de balan-

TRIHOZ ERNESTO SOUZA¦Jyspopsin, Más digestões. In-appctcnçiaj enxnqttccaj pãlpi-
í-i^n -. n .~tílcíics:' '"«SÍaílo. Intestinos-Deposito—Primeiro de .Marco 11

¦ -«»f

ínsupporlnvol por mais um segundo Os nV--sagciros desceram do vehiculo a pedido dofacultativo, pois não era possível no cr apobre-senhora; foram fechadas as cortinado
os,CeUl„1?S ífáa .feeliado nos M*M£sos e, dentro de quinze minutos, Barbará dcJesus era removida para a Maternidade comum gordo pimpolho nos braços '• ps-passageiros voltaram. ncst"ábcleceu-so otransito que ficou interrompido segurmenlcuma mela hora, e o bonde, conduz do nèhmotorneiro n. 1.780, seguiu vlagem P 

l0
Barbara dc Jesus, branca, de -10 annos tviuva e reside á rua Costn 'ilaiTos 

i, 8 
'

Uma morte horrorosa

! -r- f!!! JE AO

£j HOJE
9 Assombroso

Cigarros «Bolores»
Aniiuiliã, ás (5 lioras da tarde, os fiibrieáiiles Üi -In

novu e excellente marca ile cigarros, Mario Ribeiro í;Comp , farão distribuir gratuitaniente, em vários pon-tos tlc-l.i capital, lindai caiteirinliás reclames.
' ''-llíllr i

V. H. ÇOLEMAN participa a seus iíhistree.elicnlcs que mudou o seu gabinete Silo
de nPr'Í0t % 

m íU ma da A^cmblía parò1 ot.e n. íül, ua mesma rua.

Dr. Edjyaivíi)
pelo Pueumoliii
horas,.

l,aiiíOSTl-",':l,''e;lto íh
i iH)erculíi33

'Ja S. Josó 10(5. ãs 2

Rmanhã, pé de [mrco cam
ts-A Casa Assembléa; resiaurantó de primei-ra ordem, tem dbariomoato o mai3 variado

suecesso^
i Àitni.vT .... *cr w-.,",ü.,,:AIIAI!KT |t|'"STAIMlA.Vl',!o'

*mm%&ss3s&&m m
valor inM„test;ivcí";0h1aÜS,'",lS WM*** «0
cdbáreüerSAúíUno ^?il(;.,l71'e6»<llnVel
Montei) egro-repo

"y.

e e o Dellò
Uuetlo lyricó
Clebie daiisnrina clássicaUifliiteüsc n diction
Ciuitorti cliilciia
OintoiM mexicun»
¦'•slreiln ilitinclin|
Cnntora hespanliola
'¦autora ildlu-nrgontina

 liiiilDi-a iiitcruacioiial

* "íyüiMli, cantora internacional cbe-

Vera l.js
Arlcltõ der
Elèclrn .... ....
JUisiín lldilrígüez';
Apacliiiícttc
Flor .le Cubn,.,',.,
l.a Giocondú...,,.
La SiliaVia

V-
gada Je Dupiios Aires polo•Arngirnyu»

DE UM ALTO Ai
SOLO

De um desastre horrível, caindo dc uin ai-
to_ íindniino uo solo, despedaçando a cabfÇJi
foi vjclima esla iniinliã o pedreiro Jaynje
Ignacio. O caso passóu-so A rua Barão tlc Sã)
Feüx n. 131, um prédio em obras sob a dii--
cção do empreiteiro llcriiardino Fernandes.

Jaymè Ignacio, Irêpàdo no nitiino andar elo
andaime, occupnvn-so no seu árduo Irnballifi
quando, cm dado moiueiilo, perdeu o ctiiiíli-
brio despenliando-se da grnntlo altura cm <i-e
estavni Foi um segundo pavoroso. Todos os
companheiros do bjiòrario correram n soceoi-
rel-o, mas, o infeliz eslava ii-ieuicdiiivelmcn-
te perdido. Havia despedaçado a cabeça d.'
encontro á calçada dn rua o ns miolos sm-
vam-lbe pelas frneturns.

Apezar dc nenliuina esper iça ò.vlstir
salvamento, fui cliaiiindn
sisteucia que, no chegai' ii
trou cadáver o operaria,

Jíiyiiio Iütiaeio era p.jt;
annos, casado c residia á i
na estação de D. Clara,

A policia do 8" districto. epie I"""1" ri,'!l!íl
cimento do facto, apurando -¦ a»a casiialielaj
de fez remover o ciídaver para o nccrolÇ"'
policial.

(li
ainda assim n ¦í'-'1
no local, já encot.'

contava ;¦!
iriáiio ii. ^

i^VKS^^^^lí^i^'^^-

Devisão Naval poríugueza
O fiJm official

eom tanto exilo exbi
no da Guerra,

,-.,--.'""" '• llu cx,-mi<ia no Clne-Palais .fiont™:^eÜs^T^':d^¥^»
nianobras ^ PoSõ^^ffe^

.OLclrõe^!

Um delles resiste á prisão e
fere policiaes e populares
K' um lypo perfeito do criniiuoso o laW

•losé Alves, pòrtuguez, eom 1!) annos. i,
eebido pelos agoiiles eic policia ns. l3b ?, ír
quando pretendia agir no centro ila c)"'1^
foi preso. Em caminho para n «lelcgncia j
5a districto, com um empurrão, tirrcüou¦".
dous agentes, deitando ti fugir Pel,a ll]\-„,.'
Assembléa. Gráiido massa de .populares 

»J^
dava os policiaes na perseguição. , ,,.i

Vendo o ladrão quc era impossível -^
par á nova prisão, parou. Sacando¦«»-.aJ
eanivetc-punlial, que os agentes nao inc J
viam tomado, enfrentou os seus -'P1''..',.-,-]
i'es. H investiu. Furioso, sedento de Wf-A
foi desferindo golpes a esmo. V^-\; ^,:(

inavani- u •';-.
da c^iiilií»- ,

j),,,is popP'nl:

matar os que se upproxiii •• ,^ J(,j (

M

lãG, Epnminoiídas Goin
primeiro ferido, na coxa
os Srs. Anlonio ¦Pimcnla, porlugnoZi >.',], ,
teiro, residente A rua da Quilaii''-» "' " 

j-..
•Manoel M. Dias, padeiro, tambeni
Suez, residente il run Cliil

por
foranij

.-'do c'
logo após, feridos, o primeiro .";¦> V ^

C OHiii:ui°\r,P:egundó lio braço. O agente
das-civis 002 e reserva 78, «
outros populares, eonsêguiríti. . , ..
ladrão, desnrniaudo-o. Conduzido a -^

cia, foi autuado, sendo ns suaã viam"
, corrida* ucU Assisteilcia.; ^



oa plaléa
AS PRIMEIRAS

¦A duquein do liul Txbnrlii", no n-publlca
roncou líxomploi nu conhecem de rurliimoN••minei nos nu.- r-inim 'ellim 

pnrn « vinda no
Itio, "íi tciiiinirnilji cadeiilu rio IUI7. tln grtn.yo vi'iiii»«iililii linlliiiiii ilo operolni Sooãínml.
Kll., liiriiiiilin c, prn mm oíirín. flnalmõnte,
limiiii. im identro IU'ini|iiiiM. I'iiimi «, i-i-N

tiiltii 

do iiiio Iria ser ii cstmiii diKiuolin com;aiililíiiiiNin •-.¦iiiiiii nlé o Sr. Mocohl, <• « nfor-
iiunilii ciiiiiivítiiilo-ciiiiccssliiiiiiili, (|u Miiiilcl

tal, quo nuntil nenhum rcclnmo fiix do -„,,,,
ilu verdade-, iiiio, Ai vo-c», Ini* il ptalt-» ca.
Moca... di>»c imiiiii onliovlulii, entre otilrns
crtusnfi: "A ciimpaiililii Cnrniiilni. podo «rflr.
iiiiil-o nem receio. RorA um iminife exilo. Sou
liiMispeilo, liul**. Interesse algum lenl.,, ,,„ no.'foclo. A granuo atiporiorliliulo que elln tom•obre iiii.-cniigonorai i* ler conseguido conter*
vai ii tniliilii que lho deu Ciiminlm e que Hn.
il.o Viillo piiiiiisiiinonle segue A ilscu..." K
Víilenim InuloH o tniiinuhoH rcolnmo» — mui
ii Innclitgcm ila linKiiKeiii foi esquceliln I —
iwrquo n iiiuiiiie cnsa de oipoolhculos dn «vc-
iii.ht (iiniie* 1'rolro ii|)iiiihi)ti lionlom uniu cn.
clienl"! xo uoiiipnrnvol, tnlve*. áquella <k>
ijiinii.lrt fui d.i mui llliiiiKiiraçíio, Im dous íui.-nos inuis ou monos o ii dc i.i.nhi Im tres dins
com n "miíiIh *I'oiioreM dn transformista Fo-
lim.i Mlrls. Accrcscenlo-so n Isso i|.i,< „ vnstu
min du llopiiblicu obrigava, oiilflo, os miiisiiiiins reiirescnlniitoii dos ,|a celebres "ire-

ztiiUi> do (ieili-iin", nn correcçfio dn Bíblia
jicla clironlcn bllncqucnnn. Ern, nsslm nfl-
nal, n llienlro cjii que se insinuou a Scngim-•nlrtlm-Cnrniiilin, qtmiiilo, alguns minutos *riu.
les da* -'I horas, o iiincsli-o Hellezzn, Jovenlmir<i i- in.vo|ie — cònlicceniii*o, assumiu o
seu iio.lii, dirigindo'líinn orclicslrn de pro-fessores nossos e numerosa, n qunl começou
lo;,*o, uniforme o obediente, n executar os
prim.lros compassos dn oporoln "A Duque.•/n do Uni Tnbarin". de Lcon llnnl, pseiidonv-mo ile mnèslro ilalinno Lómbardl, _• nquèl-
Ia opcreln coiilicclda do carioca, que n viu nnultima voz, não vne nimln uniu semana: no
Pnlneo-Thcolre, pela Vitale. Falemos, porímsó dn "A Duqtiezn do liai Tnbníln" da Sco-
giiiiiniglio.Carnmba que está apropriada c Iu-
xiiosnínenle iiionlnilii e tem num marcação ri-
gorosa o umn distribuição de paneis lustnrelativamente, por isso que foi elln dosem-
priihndn a conlonto geral. A plaléa reconhe-
rcu-o, nuas, npplaudlndo os artistas sobre
irojos liombrõs pesaram ns responsabilidades
das personagens Froii-Fron. Octavio, Soiin
Edi. Ducn dl Pontarcy e Signora Morei Sra'
Slcfi Cslllng. Srs. Walter Grnnt c Enrico Vai-
le, Sra. Nelly Garry, Sr. I.uifti Gonsnlvo eSra. Adclc Ilnratelli, respectivamente; lira JA¦his-::i conliccldn a Sra. Cslllng, uma creatu-
rinlin leve, iiitclligonto c cnntnndo com mnli-ca graciosa. Sua Fròu-Frou foi um encanto c
jino sõ lhe podia exigir mais nti .pelle dnquel-li personagem: Eram nossos conhecidos' tiun-
bom os Srs. Gonsnlvo c Valle, correctos e so-
brios no cômico ilos papeis ilo Ministro dcllePoste e felcgrafi c de-Sofia. O Sr. Gonsnlvo
lüi realmente pintiircscn, cantando e dimsnu-
ilo a 'Floresta vcrglne". A Sra. Nellv Garry
cantou com certa graça e a Sra. Rarntclli
soube ser uma boa caricata; Deixamos parap fim o Sr. Grani, cm torno tle cujo nomesc fazia, niites, o maior ruido. O Sr. Moccllina sua entrevista hllúdJila acima, Üissc-o omelhor ilos tciiórcs de opcrela, um aclor con-siimmado, sabendo ulilisur n garganta como
mais nenhum. Ate certo ponto, o juizo dn
jcjinprcsarlo-conccssiònhriò ilo nosso Munici-
pai è justo, mas falha c exagera cm ser o Sr.Grani o melhor dos artistas ile seu gênero na¦H-tivn. Digamol-o' sim', dos melhores... OSr. Grnnt representa c canta, sabendo repré-sentar e ca..lar, isto é, sabendo servir-se davoz que poss.iie, doce e agradável no "níez-Ci-
você '. E' um elogio I Um cliroiilsta münda-no fariu restricçoes á maneira dc ser clcgan-te do Sr. Grani...

NOTÍCIAS
A primeira de boje, no Palace

Km recita de gala, dedicada nos Srs.. Dr.Affons.o (.amargo e coronel Felippe" Schmidta cómpnijliia Vitale dá hoje uma peça nova'no nosso publico E> a opereta em 3 netosLa leggçnda ilelle Arancie", de Cario Ca-rcttn o Lampiignòiil; musica de Virgílio Rnn-
nuc tem a seguinte distribuição : Vera

A NOITE —Sexta-fcii-n; 27 ne Outubro do .ftitf
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DQN JTTAN
f __iV,*Pr »_S«ím«"ÇÍOi cnprlcho; cxninçiloProtagonista:MAhlo BüNNARo, rei do amar. rol da elegância
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II um extasis coniiiiuo v[

l iiÉnteMo i

I\ Poderosa 

obra dc DUMAS ///

N^. Quatro actos—Edição «Eclair» //

AVISO: Doniiiigo, a pedido, pela ultima vez
ü4. , p-ohtugi.il NA GUERRA
Ketirado do nosso programma cm pleno suecesso.

passa-

zato,
de Chably, (modelo), Pina (lioaná;" Maruz"•/a, Mana Gioanaj comadre Cçcllia, AngelinaHiibilc; Vani (pintor), Cario Cipraiídi";"Totó
Jlcrltni; eompadn» Turiiiilu, Poinpeu Pom-
peij cpinpiulré Nunzio, Eduardo Tornar. Ancçao de "La leggenda dclle Arancie
sc na Sicilia.
A "reprise" dc "Vinte dias á sombra"

A engraçada comedia de Pierre Vcber, "Vin-
te dins á .sombra, que foi um dos suecessos datemporada da companhia Alexandre Azevedono Irianon, sobe hoje á scena no Ilecreio
por essa mesma "troupe". Crenillda de Oli-veirn fura, desta vez, a protagonista: de quena primitiva te encarregou a actriz Kmma deSouza.
Uma festa i.e caridade

lim beneficio da álÕiJaTlinlin Amélia quemini cnrr/nbo implora a éarldadé publica nasruas do Engenho de Dentro, Mlle. Maria Ma-',t.ns orgnnisou um espectaculo, que se rchiisaráamanhã, ús ÜO 112 horas, no Democrata Club'a run Gelulio, estação de Todos os Santos, fj
çspectnculo, que ó dedicado ao commercio
subii.-ba.io, constará do emocionante dramaJoão .losé" e de um neto ile "cabarct".

Parece assentada a cslréa de Fátima Mi-risníi byrico; onde os cspecláculos obede-
çerao ao programma e preços que tiveramtn.ita aceditiíção no Hèpublieir'"No theatro Polyterpsia, de Niclheí-oyioje, as 20 1|2 horas, a primeira refiro-senlnçHo du revista "O entralhado" de Ho-iiini.o Coutinho c Alfredo Bròdn.—Hspeetaculos para boje : Pahice "La le"
genda delle Arancie"; Lyrico, companhia is"José, "O Carimbamba"; Recreio

ilas associações
>MiVW>Mi'>AMMM»VWWW^VWWWVWr'f*"

A Associação Proleelora dos Pobres e Crean-
ças realisa no próximo domingo, na Penha, no
loc;d do costume, um leilão de prendas, cujo
proilueto reverterá em beneficio de seus pro-
legidos.

Centro Cosmopolita
Em sua sede social, k tua do Senado, o. Ccn-

tio Cosmopolita feaíisá- íiínanlii» -líina grande
festa, seguida dc baile. Por essn oceasião será
distribuído-o primeiro numero do "Cosmopo-
lila", órgão do centro.

g À

Madame,-mademoiselle
O maior encanto da mulher 6 uma bonita

cutis; o um dever tratar do sua"* bdleza e
conservação. Tendes pellos uo rosto ? Sof-
freis dc espinhas e outras impurezas da pe!-le '? Vinde no Insritut Physioplastiquc, diri-
íiido por Mme. Graça, e com o tratamento
seientifico ahi applicado vos curarels. Os
maravilhosos productos dessa casa, uma vez
usados, não podem ninis ser-substituídos poruenhuns outros.

lixpcrimentae e ficareis admiradas dos re-
sullados obtidos.

INSTITÜT PHYSIOPLASTIQUE
Rua Uruguayana n. 41 — Io andar

Peçam folhetos explicativos e catálogos dos
productos.

¦ la5» ,, ,.

lia l.c

raelitnj S.
ftVirilòWIns á sombra»;, llepubliea, ."A Duque,za do Iiíi 1 iabann"; Carlos (iomes, "O Amor"

Consultório Medico
.©_

(Sô sc responde a cartas assignadas comIniciaes.)
C. D. Ii. — E' syniptoma de muitos ma-les, entre os quaes as intoxicações itilesti-

noas (prisão de ventre), as nephrilés, etc.iratainentu local: banhos mornos, de iná-¦nlifl e ii noite, da parte doente, e depois
passar uma compressa embebida cm : rc-soreina e mcnthol, nn, 1 gr.; sublimado cor-rosivo 0 20; glycerinn, 20 grs.; ngua de co-lon.ii, 100 grs.; álcool a¦ 90°, 400 grs. Iimeia hora depois iippliquc lim [)ouco destbremédio: anesthesina, 10-grs.; lanolina c.
yaselina, ãã, 50 gi's. Como tratamento geralc bom não esquecer o que o senhor dizna eacln que "não acabou",..

Sr. correspondente da A NOITU (Caxam-bi.i — Trai.quillise esse senhor por dous
motivos: 1", a carta não vinha dc Minas;•-', a resposta não cra dirigida para ne-Jilium senhor com esse nome, porque nós uão
respondemos n nomes e sim a iniciaes. Sio conjunto destas chegam u formar um nome~- esle, sendo sempre unico, não basta, oubasta raramente; á distinguir uma pessoa,porque ha muita Maria ua terra... li só
por isso esta resposta preteriu as outras,
/:¦ 1- N. G. A. R. A. (Buenos Aires) —

Blnjüssimo obrigado. lintão o nosso •.•ònse-
iho valeu alguma cousa? Volte: quando ti-ver saudade ile "Ia naluraleza".

1*. T. X. — I^ão ha de que.N. I. G. li. — Exame.
A, V. R, — idem.

M. T. L. — Evònymiria, exlracto de boi-¦auona e pó dc belladona, ãã, 0,01. Pnrn IDmn pílula. N. yo. Tome umn pela manhãe outra a noite.
S. E. H. — A sua caria está fora dasnorma!- desle consultório.

.'• A. 1. Z. — Coripel.
G. F. C. D. — Exame.

¦ w ,'„ T'„,15* Nl ~' '"-ieeções mercurines.W. W, w. _ Exame.
• i." T Sí'° Phenomcnos liystcricos.

\\- 
A. (}. It. O. - Exame.

-.nm'» i Ir* ~~,'Lf1ve-° lr^ dias seguidoscom acetogeno, duas vezes por dlá.
,.' , 

*r Laudaúo de Sydeiibnm, V gol-'" P-iospliaJol, 1 gr.; uma gemma de ovo;;ice, .10 grs.; leite q. s.' para 150 c.e.
adminislral-o morno, depois

Os casos políticos da Ar-
gentina
—»—

O ár. PuevrretSon interventor
em Entre Rios

BUENOS AIRES, 27 (A. A.) - Cumprindo aresolução do Congresso Nacional, ordenando a
intervenção federal na província do Entre
Uios, será nomeado interventor o Dr, .Túlio
Pueyrredòn, que pnra nli partirá nestes dias.

¦ -i<*t— i

*s_ea

I Cem dias de vadiação
U "Sr. redactor — A noith .i« n«i- i.„...„f< 

^cd•'>''t0¦• — A NOITE, de ante-Iiontcm,offcrccendo nos bcus leitores umn cstatlstl-ca comparada dos feriados nacionaes, chegouá conclusão do ser o Brasil de todos os paizesdo mundo o mais nffeito á ociosidade e dpreguiça.
_ Cem dias dc folga, mais do tres mezes, nua-si a terça parte do anuo, seriam realmenteo cumulo da vadiação e do "dolco far nicn-te , si de facto aquelle numero representassea inteira verdade. -
Entretanto, muito embora seja o Brasil umpai*, do clima quente e onde mais faeilmcn-te se esgola a energia humana, o numero dedias de repouso 6 bem iurei*io'l*'áf centena pró-clamada pela A NOITE. **
Nada mais simples provar. Correndo o 11-vro do "ponto do- qualquer repartição publica,encontrareis, Sr redactor, em 1915, o tola dê21)4 dins de effectivo trnbalhò. Assim, foiapenas de 7 o total das folgas, n saber, 62domingos, 11 feriados (que „ão coincidiramcom domingos) e 8 dias de ponto facultati-vo, entre os quaes se incluem a terça-feira dêcarnaval, a quinta c sexta-feira santas, o diadc todos os santos e o de Natal. Excepluados.

pois, os domingos, cuja pbservancia é uiiiver-sal, temos, para 1915, 19 dias de repouso,' nu-mero que nao parece excessivo nestes eidantes e extenuantes trópicos. Rio, 24 dotubro do 1910 -.. Do leilor, A. A. da íCastro,"

SPORTS
Oorridat

O pro-framma para 1* d« nortmvrn
«Para n corrida exlmordliiarla quo o Derliy*Chib rei» UiirA nojla l" <l« noveuibro, em lio-iicficlii do Aero Club llimllelro, liinil lioutin(hkiiiiIniiiIi» o iogulnte pioginmuui:
-* * í*.*í¥° 

••,e«'>í»l»«l!e" — Kupaiindor, Torlto.Cnsllllfl, SmiH Hivnl, Pnlln,
l'ar*o 'MoRé do IMtroolnlo" — llygén, llyo

jvava, Flecha, punyamu*. Hebe. ¦
ir-iiid0 Jn"*,t,'l'i« HrMitolra" - Cascalho,Bi lllele, Samarlluno, lliirrah, Onnny,1'yreo "A»laç«o Nacional" ~ Doiinu, Falra*

i * (*°»<lulsliiilorfl, Utípolela, Ulcladiira, lloro*de-, DIhiiiuiiI,
l'orçp "tlrcgorlo fiiircla Scalira" — MorryBay, PUUehlo, Min Ploronce, Vanguarda, Mo*Jeslle, lliiciins Aires, l.mly IVriolc».
1'areo "Marechal Uormnuii" — Dioiica, Ara-

goji, Jloynl Seololi, Davld, Mlims Gernpil.Parco «M)r. 1'rontln" — «oylncnz, l.ordCannliig, Cfimpo Alegre, Argeiitlim, (Iuilo
SjMino, Mo'*(y-(íun»•lu•.

Í 

Parco •'Orando Prêmio Aero Club" — Ho-o\ Colombliia, Flamengo, Sulplcon, Aidu,

Football
B. CHRISTOVÃO A. C.j

Campeonato Intimo -
Km conlinuacilo desle cnmneonalo rcnllsar-•e-A depolj «lc nmiihã o malch entre os teamsAzul o Verde.
Hstç çiiconlro, promcllcdor do bello desfe-clio, (Imlu a còllocação de limbos na labella, oiint-lnsnuicntu esperudn.
Como reforce oclunra o Sr. Davld Cantun-nn. sendo o seu Inicio As 0 horas,
his os Icams:
Azul:

Salema
Pereira — Goulart

,Durvnl (cnp.) — Willbert — Wllly
Alanco — llaul — Adelino — Cnrlos —

-, Oswaldo
Verde i

floldcns
Tavares — Hduardo

Kwan — Lobato (çap.) — Garcia
Xavier -- Fiasco — Paulo — Sidncy —• Km-

... mnnucl
, 

"——. Actualmcntc 6 o seguinte a còllocação
dos partidos neste campeonato:

llpso, com !1 matches Jogados e G pontos;Azul, com 4 matches jogados e <• pontos; Dran*co, com 8 matches jogados e 3 pontos; Verde,cora li matches jogados o 3 pontos; Encarna-do, com 8 matches jogados e 2 pontos: Preto,com 2 matches joundòs e l ponto; Amarei Io, com3 matches jogados e 0 ponto.
A«soela*io A. de S. ChrlstovZo

ncalisando-se amanhfí, ás 19 horas, a ns-sembléa geral desta associação, cm sua séde.ft rua Lima Barros n. 8, a directoria pede pornosso intermédio o comparccimcnlo de todo-,os sócios quites.
Motocyclfsmo

Clnb Motociclista Nacional
A excursão intima que esto club organisou

para a escolha do local apropriado onde deve-ra se rcnlisiir a sua festa Inaugural, no pro-ximo dia 12 dc novembro, lera logar depoisde amanhã, sendo a partida dos excursionis-
tas ás 7 horas.
, 

.As iuscripções pnra o campeonato dokilometro, promovido pelo Club Nacional,serão abertas brevemente.

Noticiário
O falleclmento de Orlando Mattos (Bahlano)

A's primeiras horas da madrugada de hoje,depois de longos dias de padecimentos, fallc-
céu Orlando de Mnilos (Hnhlnno), footballcr
dos mais eximios do i'. R. Flamengo c sports-
níart dos mais distinetos c queridos do nosso
meio.

Orlando de Mattos, durante o ultimo jogocm que tomou parte, cerca de dous mezes
atrás, contundiu-s» cm uma das pernas, cou-tusão esta que arruinou, levando-o ao leito cngorn, com pezar dc todos do nosso meio spor-tivo, ondo era mui justamente estimado- c
principalmente-dos seus camaradas do "Fia-
mengo, á sepultura.

. O sçu enterro, com grande acompanhamen-
to, saiu da rua Bento Lisboa, 107, às 16 emeia horas.

JOSÉ' JUSTO.

5
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Continuação <lo suecesso sem precedentes
^ÍSSSIÍS0 hAS BSTÜIIÍLL-A» DA CIM2MA'JUG«\l>IIUW

Francisca Bertini
•**'^*,riV* A./\/S/V/*ti,*

Pina Aleniclielli
(a soberana dn çiiiematofimphià)

§^ír __r 
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CULPA ALt.EDU
ItOMAKCK Dl! AMOU K SACIIIFICI0

Attendcndo ás innuineras solicitações
dc suas adiniradur.is npresentar-sc-á

novamente HOJE
TIGRE REAL
(Reprise sensacional!!)

Duas artistiá do ronome mundial num aó proaramma t
"ANoite Mundana

MARIA JACOBINI
®=

WJSIflDftS

UflSE'T2s*«'
mavEiis A PRESTAÇÕES

^^o^s

Tres "caça-nickeis''
caçados

O Dr. Pereira Guimarães, delegado do 4odistricto policial, continuando a sua acçãoinorali; u-a contra os jogos de azar nppre-licndeu liontem tres nppnrellios "caça-rii-
ekeis" nas seguintes casas: praça Tiradentes
n. 3i), ruas de S. Pedro o Alfândega ns. 231e 241, respectivamente.

ANNIVERSAIUOS

Fazem annos amanhã:
Os Srs. Dr. Francisco Anlonio Coelho. !).•

Brasilino Pinto de I-icitns, Dr. .1. J. de Qué|-roz, coronel Joaquim Antônio Brilhante, co-ronel Cornelio M. de Lacerda, n menina Ma-
na Adclia, filha do Dr. Haptistu Pereira o ne-
ta do senador Ruy Barbosa; Sr. Álvaro daCosta Martins, r.egoclnnte nesta praça, che-fo da cnsa commerci.il A. de Azevedo Costa.—Faz nnnos ninnnbã o Dr. Brasilino Pinto
de Freitas, director da secretaria da Santa
Cnsa dc Misericórdia,

•—Fazem nnnos hoje:
Os Srs. Dr. Alfredo Pinheiro, clinico clrur-

fíino nesta capital; Vicente Giffohi, guarda-livros nesta praça; capitão João Rodrigues
dc Lima, Mlle. America do Sul, filha do nos-so collcga do "Jornal do Commercio" SrAlberto Guimarães.

—Faz nnnos boje o menino Francisco An-tomo, filho do Dr. Snllcs Filho.—Passou hontem o nniiiversarlo nntalicio
de Mme. Santinha JBragn, enteada do advoga-do Dr. A, Cerquei ra l.ima.

—Festejou ante-hontem a sua data natal i-cm Mme. Pereira, proprietária da Máisori Mu-
gucl, que recebeu por esse motivo muitos
cumprimentos.
FESTAS

Hcalisn-se amanhã', As 21 horas, no Ihealro
Municipal, a festa de caridade em beneficio
do Hospital Hahnnciiianniauo. O espectaculo
constará de duas peças: 'Uriel",. cjn Iresnetos, do nosso collnborndor Luie dc Castroc um improviso em franecz "Une féte chezlc Duc de Clicstcr*', dc Mr. X... Durante arepresentação será cantado o coro de Itamcati
c haverá dniuas da época: La Gavotle" LnPavaunne c I^C Tambourin. '

—Festeja hoje mnis um nnno de seu con-sorcio o conhecido i_d_sirj;d Sr. Dr JúlioOttoni, " — -

ral; sua formação histórica; seus princípiosconstitutivos. I, Fronteira com a Republica
do Paraguay",

No aelo da coufércucla serão expostos dous
mnppns oiiginacs c em grande escala; um d*
America do Sul, (issigniilando ns linhas dc de*
marcação da bulln dc Alexandre VI e do Ira-
tndo de Tordeslllus e suas diversas interpre-
tnções, c egunlmente os limites dc Hespanha
e Portugal, segundo o tratado dc Madiid;
oulro delineando n fronteira pnrticularlsíiaa
com endn Estado, com os detalhes historiai»
de modo a seguir-se u evolução dn mesma.
VIAJANTES

A bordo do "Leão XIII" partiu para a He*,
pnnha, cm visita a parentes e acompanhada
de sua tln, I). Aurora Pradcra Vclloso, Mlle,
1'aqtiita Pradcra, filha do Sr. Francisco Pra-
dera c neta de Mine. Pradcra,
LUTO

Victima de uma pertinaz enfermidade fat-
leccu hoje, e.n sun residência, à rua Bento
Lisboa n. 157, o 3° esefiptúrai-io do Lloyd
Brasileiro Sr. Orlando Sampaio Mattos. A
morte deste senhor foi muilo sentida no cir.
culo de seus companheiros de trabalho, th
amigos c nas nossas rodas sportivns', ondl
cra muito conhecido. ,

1 —r-trr ¦
t==========z tlPés e Jlãos
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Veneravel Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de França

BANQUETES

THEREZOPQLIS
Pequena fazenda

Veniie-se uma com magiiilicas arvores irutíleras.vacens leiteiras, aves.de ravn, etc. Tratar com o Sr. Se-vero Dantas, rua Sacliet n. -20.

M. Gomes de Andrade
*¦S9tS— «¦"

Reune-se em tôuenos Aires o
Congiesso Italiano de

Assistência Civil
BUENOS AIRES, 27 (A. A.) - Será sole-

mncinentc ínnugurado amanhã, nesta capital,
o Congresso Italiano de Assistência Civil, 6
qual sc occúparn dos problemas de maior in-
leresse ]>ará a colônia italiana, durante c de-
pois da guerra cúropén.

•íi - -

Renunciou o ministro da
Fazenda uruguayo

MONTEVIDE'0, 27 (A. A.) - Está 0ffiehlmente confirmada a renuncia do ministro daFazenda, Dr. Martín Marlinez. 
lnu*lstro (la

"REVISTA DA SEMANA"
Muito brilhante o numero de amanhã dn

pxeellente revista, que se transforma e pro-gndo do numero para numero. A salientaro inquérito sobre o futuro prosidente daRepublica é o conto "Cego (pie vê", arlis-ticamente apresentado. A "Revista da Sc-mana é uma verdadeira publicação de luxoo de arte.

(73)

Doenças do apparelho dlges-íívo e do svstema nervoso. —
síaios X, — Dp. Renato de SouzaLopes; rua <S. José, w, de 2 ás 4

!_B___S_&ESSBBl

.Em seu palacele, em Copacabana, õ flr. 1*1-ilnno da Veiga Filho c sua esposa offercccram
hontem um banquete no Dr. Affonso Cainar-
go, presidente do Paraná. Ao banquete e Arecepção compareceram enlre outras pessoas-Dr, Guilherme Fischer e senhora, Dr. SnnehoPimentcl Filho e scnliora; Berlhóldo Hauer,Muller, co.nmandantc Cunha Menezes c sc-nhora, Dr. Osório Duque Estrada e- senhoraSrtas. Cynira Jardim e Alice Dulce Guima-raes, Mme. Constante, Mme. Guiihorãcsi Sc-bnstino Sampaio, Sr. Mendes Campos. Toma-ram parte no concerto: Sra. Guilherme Fis-cher, Zulmira Veiga, Paulina Ilaiueri, com-mandante Eneas liamos, Frederico de Ãlínéi-(In, Alberto Guimarães. Os acompanhamcntns
fqtfam leitos pelo maestro Ernnni Braga OsSrs. Duque Estrada e Sebastião Sampaio'dis'-
serani versos.
CONFERÊNCIAS

Na séde da Confederação Espirita do BrasilA 1'c-gcneradora, a rua Mnrqucz de Pombaln.-11, 110 domingo 29, segunda', 30, «e terça 31as 15 horas realisam-se ás 1.21!)" a 1.251a con-'fcrencias - discussões publicas, com tribunalivre pnra os adversários.
No domingo, depois da conferência rcalisn-se n 18" assembléa dos delegados das socieiía-des espiritas do Brasil que adhcrem no 5°Congresso Epiritn Universal, que será instai-Indo em 28 dc agosto dc 1920.—Sob os nuspidos do Instituto Histórico eGeographlco Brasileiro c da Sociedade deGcographia do Hio de Janeiro, vae iniciar oDr. João Coelho Gomes Ribeiro uma série deconferências de vulgarisação das nossas fron-tetras; A primeira, que terá logar no salãodn Bibliothcca Nacional, adoptnrá o seguinte

1 programma: "As fronteiras do Brasil cm ge-

(EM 2KAJA')
GRANDE FESTA E ROMARIA

(({uinto c ultimo domingo)
A tradicional srande festa e romaria á ca*

pella de Nossa Senliora da Penha será encer-
rada no próximo domingo, 2í) do corrente,
com os seguintes actos relig,_jos:

Serão celebradas missas «s 7, 8, 9, 10 e lt
horas, acompanhadas ile harmonium pelo dia-tineto maestro Antônio Tavares, prestando-se, por devoção, diversas Exmas. senhoras esenhoritas a cantar.

Na missa das 8 horas, D. Evclyn de Que!,roz Petiz; na das 9, a Benhorinha D. Rütli
Vasconcellos; na das 10, D. Laura Moreno
c ua das 11, o mesmo grupo do senhoras énenhorinhas que lem abrilhantado o coro du-rnnte o mez das festas, entoando hosannas aMaria Santíssima.

No coreto, em frente á romaria, - banda doCentro Musical Fluminonse" tocará escu-lliidas peças, com que fará a deapedida doafestejos e encerramento das grandes feslivi-(lanes.
..Ainda uma vez o tenente Madureira apre*
goara, em leilão, bcllas prendas t> jóias, paraesse fim recebidas de Exmas. irmãs e dcvoto3A administração estará na egreja e na rolmaria, não só para attender aos fieis romcl-ins que forem cumprir.suas promessas á San-tissimá Virgem, como também para dar cx-
pheações áuuelles que quizerem fazer parteda no3sa Instituição,

De ordem do caríssimo Irmão juiz, cm no-me da Mesa Administrativa, aproveito a oe-casiuo para agradecer a todas us autorid.Vsafederaes c municipaes a sua comljuvação e"oaserviços prestados na manutenção da ordemna egreja e suas dependências, durante «'grandes festividades em homenagem ú milii-
grosa Senhora da Penha.

A Leopoldina Kailway fará correr cm suaslinhas os trens necessários para fácil condu-cçiio dos fieis romeiros, afim de que possamestes cumprir suas promessas á SantíssimaVirgem. «¦"»
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 191G -,

Filho""^ 
'Toa'1UÍm da Silva ««-"não

FOLHETIM

VaBverde
Docente da Faculdade o da Academia de Me-dicina. Cuidados espeejaes á pelle. Tratamento

da lepra, syphilis e moléstias venercas.
Consultório: — Av. Gomes Freire, 99. dasU aâ 4. Teíèphone: 1202. Central.
T" ¦ -» •mam* »— ,

isfas^çado est.

Emocionante romance da actua-
® lidade, de Gaston Leroux e

2a PARTE
A terrível aventura

inte o seu enfra-

Ainda me per-

uma fúria tal
aliral-a, esmn-

Mas. o mi sc-

-~*<"8#ffi"

t
«zpil
Emutsíonar cda ' nvagera Cvacuatlva.G. M. M. _. Éxníne.
..-' °.*_ n- — Não ha de que.*• PR. NICOLA'0 CIANCIO»

Era 11111 ladrão
Já njulav.1 « policia atrás dclle. Um e

outro furto que apparcçia, tinha sempre a
indicação do mendigo, Ainda hn poucos dias
elle foi á rua do Cattete n. 40.

Hoje, o commissario Vital prendeu o falso
mendigo, João Doncr. Em seu poder encon-
trou tres cautelas, no valor do mais de 500$
duas dn Caixa Econômica e uma da casa'
Calien. Suppôe a policia que pertençam .1
uma D. Albcrlinn Bafccllos, residente á rua
Rosa Sayão n. 8.

¦ o»t». « -.

CERVEJA PARK BIER
Analy-ada no Laboratório Nacional do Annl}íC3 sob 6

n. 3.7J5 em 9 do setembro ilo .OlO.Hocommcndada pólos
médicos As ness* as uiicmicas o especialmcnto m sc-
nhorns. Hncontraso á venrla c/n todas os casnâ do [iri-
meira ordem. Deposite á pruça Tiradonlos n. 27. Tclcpb,

Im.m -Mttra* -I. teneim *(_«.- Hà» Oe Janeiro.

—. Ha de chegar certamente o momento cmque n senhora Feind se deixará beijar comprazer pelo senhor Feind; néssa; expectativa«isso ei e procurando .qualquer cousa no boi-so do dolman, tenha a amabilidade de assi-gntir esses papeis!,..Que papeis? interrogou Julieta.
ü-Mas os seus papeis dc .nr.íuralisacno 1•— Que naturalisação?

Ora essal Mas, minha querida Senhora,
precisamos nos entender l Si não pedir a suiííialurnlisiiçao nllcmã, eu nada posso em seufavorI Consegui urrancal-a á justiça militarresponsíibilisando-me por si e nttestnndo quèseria minha esposa; por seu lado, a senhoraconsente em ir habitar cm Mctz, com meus
paes... PerfeitamenteI Mas, isso sô 6 possi-vol com uma condição, é que renuncie a suanacionalidade franecza c que peça n naturali
ção nllcmã I Sem o que, minha menina uocaso em que não fosse fuzilada immcdiata-mente, teria que ser internada num campo deconcentração, como todas ns outras prisionei-ras civis!... Gomprèlíenda isso c nssignelSr. Feind, 6 completamente inútil queeu peça a minha naturalisação e vou dizer-lhe a razão, explicou Julieta cm tom gl.icial:011 nos casaremos e o nosso casamento meuatural-sar_ tllcmà. ou, não no» casaremos, ej

H-l
í inutilque eu mude dc nacionalidade. Deixe-me então, si é necessário, ser internada numcampo de concentração. Ahi, aconteça o queacontecer, o senhor sabe onde encontrar-mo
(jue lhe pareço isso?

_ — Digo que a senhora está se divertindo
não?" custaI"-. Quer assignar, sim ou'—Nãol...-

Que?...
Nãol digo que nãol... «'Não nssigiiarinum papel no qual pedisse para ser íillcmiVICom os diabosI... Assignel

Fçiud espumava. A raiva lhe fazia ranger osdentes. Percebia perfeitamente que essa ne
quena divertira-se á sua custa e que tudoque ella pudesse dizer e praticar teria sem-
pre por intuito euganal-o, ludibrinl-o, fazel-o
perder tempo I Nunca cila consentiria om sersua mulher I

E para proval-o, abi estava a sua firine de-liberação do não assignar os papeis, e nãocumprir estn primeira formalidade que a anproximava delle e n punha sob a sua denen-dencia. Que vclhnquinha!... E como já a te-ria castigado, si não gostasse delia n pontodo perder a cabeça. Poder batcl-al Mas no

Ella cruzara os braços
quecimento.Por quo não me pregou A parede comonos outros?... Por que não me mata?... Pre-firo ainda isso a assignar uma semelhante por-canah Vamos, meu velho, coragem!... Por(pie nao me ter mandado matar como nos ou-tros, nn mesma oceasião que elles?... Por
que?...Por que? rugin Feind
guntus por que?!!...

E avançou para Julieta!
Agarrou-a nos braços com

(pie se poderia crer que ia
gal-a de encontro ú parede... „travci, ncoiichcgandó-a de mais n mnis, pro-curava approximar 03 seus lábios daquellc
pescoço tao alvo, daquclla boca que sc desvia-va com horror...

Nessa oceasião, bateram por tres vezes áporia que elle julgava condemnada c que co-mo ja o dissemos, dava passagem do gabi.neto do guardados para um quarto dos fun-dos da cnsa.
Uma voz cheia dc autoridade chamava-o

pelo nome, ao mesmo tempo que uma mãolazia correr brutalmente o ferrolho.
A. principio, elle pronunciou um formida-(Cl palavrão;., mas ii.nmediatnmenle venci.(IO pela disciplina, abandonou a sua graciosapresa, exclamando:
— "In, herr ¦ Director!... ia, herr Dire-ctor I... c correu á poria que se abria.

XII
A DAMA DO MANTO CINZENTO

Logo depois de ter penetrado nu hospedarian dama do manto cinzento, encoberta porum vép espesso, que passara junto de Gérardna estrada, fora levada pelo próprio Rose-nlicun para um quarto do primeiro andarbsse quarto, contíguo no que havia sidodado a Julieta, tinlin duas janellns: uma ouedava para a vereda, guardada pela scnlinefláíi.outra abrindo para os fundos dn hospedaria'direclamenle sobre o bo<-t|ii.» Saint.Jean '
Rosenhcim não fizera uma única perguntaft (lama do manto cinzento. Limitara-se n di-

sc quarto como si estivesse cm sua casa. síui-dnvn a senhora, convidava-a a tirar ó seumanto e o véo, affirmando-lhe depois deler abaixado as cortinas ilas janellns quo ellanao linha a recear o mininio olhar indiscreto.Monique obedeceu.
Sticbcr, ponde, finalmente, ver o seu rosto:ella eslava terrivelmente bella. Hn mulheres

que o sotfrinicnto ainda toma mais formosas..Monique disse ímmediâtamòritç:O senhor prometteu-mc salvar Mlle. Ton-rette, Sabe para onde a transportaram?Para aqui, no quarto ao lado, mas fale-mos baixo... Foi justamente por causa doque lhe promelti que mandei conduzil-a naraea c para este quarto...
nri"1'10!; dcvl! haver nlguem com Mlle.lourellcl Pnrcceu-me lia pouco ouvir duas
cuUain'.'..0 

'aS V0Z0S d° 1,eSsoas fiuc Alm
Madame, Mlle. Tourctto está jantando notorto próximo com o capitão Feind. Essaquar

senhor vae tentar

— Sõnte-se, elle não tarda.seu hediondo enlevo, so pousava ainda cm ac-, W.íF^m.' 
'° n:,° tard

rielal-a| ' ' *" ~ ' -- •v--uí-tt-a"*M fi**».fl£a-J E d0 faci0, o personagem annuncindo apre-»ntav«-se «lguus minutos depois, entrava nes-

- persuadir a sua pareutaque nao ha maior felicidade para cila do queser futuramente sua esposa...Ella nunca o consentirá!...Não! Conheço toda a historia... O senfilho gosta delia e elln gosta de seu filhoDeixemos,, pois, que ambos representem osseus papeis nqui ao lado, isso não tem à ml-niina .importância!... e occupcniò-hos umpouco dos nossos negócios. E'-nòs isso muilonecessário!... Bem deverá comprehendcr quoeu nao a convidei pnra aqui vir para falar-lhe -unicamente dc Mlle. Toürelte!...Mas, o senhor promettcu-iue saival-al...E cumprirei a minha promessa 1Ouça, senhor, conheço Mlle. Tourctte!A mínima palavra insoleute do lal Feind le-remos um drama!.,,
. ~ 

i'?is,bc'--. estarei nqui justamente paraímpcchl-o!... Acalme-se... Feind não d peri-goso... Ninguém consegue assim uma mulhera força, com os diabos!... "Nós lá nuncatentamos conseguil-a pela força"?... Compra-zcm-se todos a contar horrores inverosimeis
ji 

icspeito da nossa barbaria!... Não somosbárbaros!... "liem viu todas as precauçõespor nós tomadas para que a senliora viesse lercomno.sco, pela sua livre vontade"!... lisseserviço foi Jeito com toda à diplomacia l
iConlinúa.y
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E* preciso domi-
nar a multidão

= A =
elegância força

o êxito!
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RU A DO OUVIDOR
= LOTERIAS E COMMISSÕES ¦

22,Uruguayana, 22 AS CASAS QÜE MAIS VANTAGENS OFFERECGM AOS SEUS FREGUEZES
Entre Solo do Solombrò

a (iu-lii.M

801 m 80$
rernos por

medida
DE-

clieviots,
fliagonacs c
cisimíras

das melho-
res marcas

inglezas

*m

-C^ão^Q^H/vo

Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
Gotfas Pliyòiol:g m Silva Araújo

Guaraná-lodo-Kola-Arsênico
ra

PAGAMENTOS HW EDI ATOS
*m ***** *** ..ii».

W Estas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.
A' AJMERICANA
60.' URUGUAYANA, 60

Novidades recebidas para o veiüo
Voilngo do funilo .o cor com flores,

cúiio i:i$(ioo
Voilo do cüics: iomi pnlliili), azul, creme,
IIIíis, Riis o cromri, nus i>r.-cos «Io Ií8uo,

ÜSÜoo, '0)1)00, 3$uoo o 3$rioo
Marqufcclto o oulros tecidos brancos,

novidade e grando largura
rilús: branco, mi, creme o preto, metro

4$0ou e 5$oõo, próprios paia
Vestidos

Curso Normal de Preparatórios
At milu* dela curso, \imiajn(iiiiinnio rmilui.lilo nela po\n ,,,, 

"*
DUIDADK Ií COMMtfJJNCJA do I0UIipnlkfNni.ninSáli!im. ,l,UD*«ltt.|iilnrliliule. ________ '"' '"''* '«•

t Corno docenUt Dit. BASTÃO IHJCII, nn. MCSiiill! nn .. *DAIlA lllt. OI.IVKIIU IW MBNBZB8, lllt. nílV1'INIIBinO nfelíiV' ' ,,fi Knato I) Pedro lli IHtS BBIIABTIrtO P0NTB8 « AUTItAN imím,.'."' l!' wtt,da Bicoln Militar| Itfl. IIBNItlQUB lil! AIIAÜJO, o nu iiinVuó '".''"^lú
docentes da BfeÒla Nnrimil; 1)11. 1'BIIBIHA PIVIO. nraltoior do «WBlJDH. AUiíUtiTO ANBtfl. tubi ilo valloioi ir. tu liói dlduifeot? ,' f"' ''"«d

Atilai piiilicn* iÍoMATIIBIIATICA « UIIIMluA. DousproSe»,uit».» nin.iim llnoiia.iiin dn pinlo llioorlcit 0 onlio iln piutlrn A» nai.» t "Níil
poljíjjriiiili.iiliis, Moninlidadoi moilica». CuriOl DIUIINO o NOGTUIINO M í5'Amai tio ropotlçfio pura o» iiiumnoi ,pio io iiialrlculaiom (ml nin

A «.íile do rur«o f.ii inihliula >i,i niaitui Onrivsi -.'0 nam riin-i....inr —JllHUli.NA Ul: MATT08, profoHor o dlroelor. UAVl Mandar

1044, RUA OA BAHIA, 1044
(Bello Horizonte)

fAf ^,.yn, p?í° lE«»1^^'~^~~tí^»nnr-Silva, lento da Fa-
çudailo doMcvliciiiii tio liado llorizonto, diipóo do bomimon.tadu offlclna pura conceitos do óculos o pinco-nez, o avia

¦¦ _«._.. Jamb<m flualniíof receitaMATRIZ Nü KIOOE JANEIRO
_|2, rua do Ouvidor, i.12 J

Sortimento dc voilds do côrns, estampa.
do» a ISOoò", '.'Souo, ü$üoo o

ÜSooo

adquirida ou ticreilitíiriii cm todas as
m:iiiiri'-iiiç("ic3. Itliotimntismo, Ecze-
mn-, Ujrcrii», Tumores, Dores museu-
lares c ósseas, Dores dc calic.-u no-
cuirnas, cti. o Iodas doença» rcsjil-
liiiiles dc Impureza» .Io simgrio,

. — cuiiiiu-se inliiilivcimcnlo còm winico quo com um só irnsco f.n ileslinpnrcccr quiili|iier maiHleslaçüo.^üma
colher cpús as reteições. Em [oilifs us pliarinacíàs. 

'

lllfl

Voilngo com l,'20 do largura com tres
ordens do iiiilindoa. rocorládos

c festoriado», lítjolrnmenlo bordados o
muito próprios para a confecção

dos novos modelos do
vestidos

Cambraia com bordado em rasas soltas,
Inrtmrn im,2o, ar'Úgo

finíssimo para blusas ou cojnploaiento
de vestido.', inctro ll$'ioo

í Finados +
Grande, variado e lindo sor-

timento em coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
e ornamentos dc túmulos. Ven-
das por atacado e varejo. Pre-
cos sem competidores.

A Fabrica de Flores
Viuva Pinto Gomes

38, Rua Luiz de Camões 38,
TüLEPHONE .NOIITE -2-127

CASA UR1CH

(ÍIUIÊ Ml»
!fl!fl|~*» Falta .Io nppelile, ongor-

gltamciitos gnngiionnnos,ra-
cliitispio, anemia, impotência, etc.

Cilr.-im-si! com o uso ilo

41, Rua Sete de Setembro, 41
Tom sempre salames, mortadcllas, lin-

iíiias defumadas e todos os frios dc Par-
bacona e Petropolis, das melhores ema-
lidiiilcs-.

fcalwrosos alino.;os, jántares e cci.isfcilas pelu cozinheira vicnncnsc. Todas
a- t.-rças. quintas e snbbiulos, o celebre«Slrudúl de infiçus*, especialidade vien
nenso. Cliopp da Biahiua a 300ruis.

OPOL
Miiharcs do .uras.
D«|i. üiag Ci.l Hospício, 0.
Granado, I» dc Marro, l.|.
Tlicodor.) Abreu, Voluntários da

P.itria, 2-15, '

Ctaísta cio Júlio
A' BARATEIRASem competidora! I

33 e 34, Avervda Mem de Sá, 33 e 34
Cama» marqüczas do \, 5 c 0 palmos.Duas ItiMoii do .1, ü c 0 palmosDitas de cronnçâ, com grades..Dit.is do vento
Dilas paulistas, com c-tiado....! .'.!!
Colchões dc i'1-iiin, do I, 0 o 0 palmosDitos dc capim, de .1, 5 o 0 palmos..Toilcltcs-commòrius dc peroba ,,Oilanlu-vo-llilos ,,,
Guaida-casacas, do perobaMesas de cabeceira

desdo

>
*
»
»
¦
I
»
»
»

25$ a
28S a
123 a
US a
O? a

155 u
•13 a

50S a IÜ0S
4?>$ a 130$

ICúS a 
"

28$ a

35#'
-10$
¦109
8$

20$
255
10$

200S
ÜD$

Gasi de Petisqueiras
Filial da casa Barrocas

105, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA}

€2..*i«9.«li rot-»it.iT»l:aEw
i8i, RUA DO HOSPÍCIO

(canto dn rua du Ooiicen.iV.)
Amnnliã no almoço :

Snlndadc bncnlliao, saiapa-
tel dc Icitíjo, cozido especial,
mocotó á portugueza.
Ao juntar :

Sopa á Juliana, leitão assado
& brasileira, costellctas de ca-
brito á inilancz.i, pcixadas c
bacajhondas, todos os dias, os-
tra» frescas, mexilhões ccaças
vinhos sem igual, chopp da
Hanscatica.

Manoel Fernandes Barrocas

Suor Fétido
A

1'uiii llllli-.l .i|.|i||i.ii.'i'i (|n
KliACOi. (i'ii'i basta I..U.Ifiincr do«ii|ipnrccor l.v.s-TANTANIUMIiSTU 11 l>oiti.Ul|l>I.RTU tudo <i .|ii,ii-ijuci' mur li-tiio do corpo
(p"s,..tilla-, ..'|,:.).i.'v,,n.

NOIVA, ma ii.hIii;'.. silva a. SOda na nordimarln ,„
ilrogiiiiiiio p(iiiiiiniiiln<.-i.iii\a'igniin, pcip i:„in

"H^""^"*****
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DENTES ARTIFICIAES
Novo Systema

Edmundo Urich.cx-socio daCasa Assembléa

Chapéos tjc so! e bengalas
0 mais variado sortimento óncóatrá-
f.i na CASA ÜAIÜlüSA, pníçn Tira-
dentes íi. 0, juntou Camisnriii 1'ro-
gresso.

N. II. — Nesta casa cobrem-se
1'linpéqs o lii2çm-so concerto» com
rapidez o pcrlôição.

HOTEL AVENIDA
O maior c mni» importante do
Jtrasil. Occupiindo a melhor si-

tuiicüo da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores clectrieo».
Preiiucncia animal dc 20.000 clien-
iosooo>iaria complcta« a p£a'Ur C{0

Çnd. Teleg. — AVENIDA
RIO DE JANEIIIO

1 ¦ i _ i i j

Nao precisa de reclame

LAMBARY
Aqua mineral natural

DEPOSITO GF.IIAL
Rua Tlióophllo Oltoni n. 34

Tclephonc Norte, 355

CALÇADO

I MAJESTIC
¦ Charutos finíssimos feitos a

Imão 
com superiores tabacos

dé Java, Havana e Bahia.

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

Gran Bar e Rotisserie
Progresse

44, Largo de S. Francisco, 44
TELPPIIONI! 3.SM-NORTU

Ornais confoilavei salão. Cozinha pri-morosa. : '-
Meíiu

Amanhã u-- almoço:
Cabeça de vilolia ao viiíseréto.
I'a".is ii minli ta; '"3»'
Cassollct A Parisiense.' Saurcr Bralen MÍt CIõsso,

Ao jantar: Succegs9...
Leilão recheado á pòilugiieza, cabiilo

assado á mola do minho, rávioles á
iiapolitiina. Outias 1'gunria.s. Grando o
variado serviço de a-sulos para viagem.

Frangos 11 ItiOU c 1800.
SUCCüLCXTA GAIlItAl-BIflA

T>m. SA» KBGO

DINHEIRO

ESPECIALISTA1 renuncia clara e perfeita d_s palavras. Mastigação egual ádos dentes naturais. Segurança a toda a prova,Commodidade absoluta
Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

Empresta-se sobre foias,roupas, fazendas, mefaes,
pianos, movejs e Iikio

que represente Valor

Rua Luiz dc Camões n, 60
TliLEPliONE^Ója NOnTE

(Aberto dns 7 horas da
nitinliü ús 7 da noite)

j.TIrüral & c.

MOVEI
<irande deposito o ofílclnu do moveis o cai

çhoarla, tapeçaria, loucas, eto;, dòrmltoploasítylo alemão,ultima moda, 5U0V0Ü0; maisW*
que qualquer ouIPri casa: salas de jantar, j8o.{; ditasUc 532cstylo dc grande cneito, dc 130$ a 180$, (estas mobíliasTSkestofadas); capas pára mobília, nove peças, t5o|ooo. Pecam -,7-.
logos para não ficarem' illtididos com outras casas; Itohn rir.»Mares na rua do Passeio n. 110-íLargôd • í • )

IN@ES
<"«>WUja;.0

FARINHA LÁCTEA PARA CRFAN
ÇAS-CONVALBSCENTES DEBlUTá

DOS-AMAS OE LEITE
«atamv.

ESCOLA DÊ CORTE
Mme. Telles Ribeiro ensina

com perfeição a cortar sob
medida £ com os mappas, em
25 lições.

Pratica por tempo indeter-
minado.

• Moldes experimentados e ali-
nhavadòs.

Acceitain-se fazendas paravestidos meio confeccionados.
Aulas de chapéos. Av. Rio,
Branco 137,4o andar.Odeon á
direita do elevador.

ESTÔMAGO, FICADO E INTESTINOS
Digestões difftçcis, aziíi, gnstriles,enteriles, prisãú^lo ventre, máo hali-

to, dòr o peso no estômago, vômitos,
ilórcs de cnbcijú, curnníríei com o
Elixireupeplico ún prof. Dr.. Ilcnició
de Abreu. A' venda nas boas plidr-macias e drogarias do Rio o dos Es-
tados. — Deposito — 10, Ituri, 1» de
Março, 10. — llio:

t""1
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Casa Cintra
Antiga Castcllões

B. Nova & Gomp.
Avenida Rio Brando, 108

Esppciâlidiides em bebidas finas, sor-
veles, saladas do frutas, trutas frescas c
conservas dc todas ns qualidades"! entrega
a domicilio. — Telephone 5.973 Central

CAFÉ' SANTA RITA

A MEDICINA ViüGETAL ——==

YUO/TY
Cura a qonorrhúa recente ou cliroíiicà, por mala ¦ulttgu que sejô. — Ue lodo inolíoiisivo no 

" '
estomn('fii o intestinos

EXCLUSIVAMENTE VEGETAL
Rua da Assemldéii1l2^2^nu;i jiul.noa Ajrc ,)().Itun dn Qtnlnndn ~>7 /{„,, Btwtios Aires IXi

iwüiiiii3! M

^___w_8-7**','^_iQ_y

Ü.1BI
Travessa S. Fran*
cisco de Paula 38

—«o» —
E' a casa que sempre tem

novidades em botas e sapatos•para senhoras é meninas, ul-
timos modelos, os mais chies.

ílllíll
Faz-se qualquer postiço de
urto com cabellos caldo!
Penteado no salão 3§000
(Muiii(-urc)— Trata-

monto dns unhas 3$000
Massagens vibrato-

rias, nppliiaçfib 25000
Tintura em cabeça 20$OUO
lavagens de cabeça

 2SOO0
Perfumarias finas pelos me-

lliores preçosSalão exclusivamente parasonhoras Casa A NOIVA, 30
rua Rodrigo Silva 30, antiga
Ourives, entre Assembléa o
Seta do Setembro. Telephone

1.027, Central

para canalisaçãr dc águas
VELLüN, MOKELLl & OOMP
Praia do Cujii n. 68. — Telcp. Villa 199.

Fabrica de vigas Ocas de cimento ar-mudo, vergas, lageolas para divisões,
mais leves e econômicas dc quo qual-quer outro artigo similar.

- Vjgas-madres massiças o postos paracercas,

A &jpln'lis vencida por pouco di-
nlwiio pelo novo produeto

francez

MANCEOL
Solução estável, cslcrilísanle oinjcctavel de Noosaívarshrij oxpe-
rimenladn com suecesso nos bos-
pitaes S. Louis, Beaujon c outros

do Paris e Buenos Aiies

PHO TOGRA PA?/"^ÂsÃT^Rfi??
Importação e exportação em grande escala de apparelhose material photographicò recebidos directamente dos prin-

rí^.'r»A«.clP^es ^^'ícaiues do mundo
DEPOSITO DAS ESPECIALIDADES

de Kodak, Lumière e Joiigla, Agfa, Hauf, Mekr, Wellin-
gton, Ansco, Imperial, etc. CHAPAS E PAPEIS dos me-mores fabricantes — Emulsões sempre frescas

PREÇOS REDUZIDOS
145 «- KUA SETE DE SETEMBRO «- 145B E R TEA & CQMP.
Novo Catalogo Remessa pelo Correio

Rua do Acic n. 81; ícicpliono M0I Norte
? 0r,"0a vM,'.'rcdial Flo,ia"">, 22. Teicplione1.21o Norte.

Companhia do Loterias Nacionaes
>o Brasil

Extracções publicas, sob a fiscnli-
sação do governo federal, ás 2 I|2 e
aos snbbailos ás 3 horas"; A run

Visconde dc Itnbornliy 11. -15

AMANHA
A's 3 horas da tarde

309— 45-

l-_-tTIH-_. ¦ ii mm--- ¦ Pag

Malas
A Mala Çhiiiozn, á rua. do Lavradion. 01, e a casa que mais barato vende,visto o grande sortimento que tom; chamaa atteiiçiio dus senhores viajantes'.

Papeis pintados
Casa Brandão

E' a única casa que nesta
época pôde vender modernos pa-
peis pintados desde 400 réis a
peça; á rua da Assembléa, 87,
(próximo A Avenida).,

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saS&tos em todas assecções a preços sem prece-

Compra-se
qualquer quantidade dé jóias velhascóm 011 sem pedras, de qualquer valor o

cautelas do «Monte de Soecorro»; pa-a-sobem, na rua Gonçalves Dias n. 87.

Joalheria Valentim
Tclephonc 00.1 Central

Conserve suas roupas
LIMPAS

BENZINA TITÜS
Sem rival para tirar as manchasdos vestidos, tapetes, sedas, luvas.
W;Mmi oni todas as phar-inatas 1S000 o vidro.

beteillF&comp.
Agentes

Caixa do Correio 1007

OJlclna cie costura e tailleur

¦ '¦'TS1 maB^E^^^™' -

Vende-se
Terreno na rua. Machado, de Assis, 51)

a 51, 2-2x32; Terreno na rua General
Canabarro» osq. P Gabizo, 33xfi0 :
Prédios da rua S. Paulo (Sampaio)ns 41 o .19; ' '

Tratar com Severo Dantas, Sacbet, 20.

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumaticó-
Encrgil déptuativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

a-¦ a *0. | ,A venda em todas as boas pharrnacias e drogarias. T.
__M-_-_£--li-^_----_- e Arau'° Ffeitas & «

Üleo para lamparina
Aromatol

Ultima novidade americana '
Mais brilho, mais duração,

mais barato!
Encontra-se á venda em to-dos os armazéns.
Depositários gemes: CostaPereira, Maia & Cia.Rua do Rosário n. 65

Por aSOOOi cm quintos

Os pedidos dc bilhetes do inte-
nor devem ser ncoinpnniindüs demais 000 reis para o porte do Cor-rçio c dirigidos nos nficiítes RernesNazarcth & C, run do Ouvidor11. 94, caixa u. 817. Teleg. LUS-VI-.L e nu casa F. Guimarães, Ro-sano. 71, esquina do "beco elas Cuii-cellns. caixa do Còrrnio 11. 1.273

MO i/EIS A
PRESTAÇÕES

-CAíWP£STí!E~,
Oarívcs 37, Tel. 3.666 Norle
Amanha no almoço "^

Cabrito á moda dc Braga
Cangiqiiinhã com leite 

"dô
coco.

Tripas á moda do Parto.
Ao jiiiilnr :

Perna de vitella com pintade batatas. —
Frango ao Ròssini.
Além dós pratos do dia, o«mciui» é variadissiinó.
Todos os dias ostras cruas,canja ê papas.Boas pcixadas.Bacalhoadas.
Sardinhas nas brazas.

Preços do costuma

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cu-iu-gifu] denlis.In pela Faculdade do Mcdwina du Riode Janeiro, com longa pniliun. Truba»llio- garantidos. Consuilas diariameiite.'

Ciiiisiillotio, .-im da Qiiitaii.la n, .18.

-MASSAG.STA fiSAi
Diplomado e chegado agora ila EiinK

pa, 1'speriali'sla ní massngoiis vibralèfl
1'ias, ele-tricas o nmnuaes, 110 rosto. A'ú-1
vo systema, pr exliiicçãii comptcti» dos:
pellos som diir, em cinco minutos!
1'eilioura. ltlin SSo Josó n, \i-i. V andar.
Tplòi.h. ne :'.¦!!!) Central

ALTA NOVIDADE

BENZOIN
Para o cmbcllczamcnto do rorio e

das mãos; relresca
| n pelle irritada pela navalha

Vidro .iSooo. Pelo Correio
5Sóoo

Perfumaria Orlando Rangel.
**UJ,BaiB>Bi™Bi--_»a__flBTtia ciiía"ar_a2W«ui__a-i

QUITANDA, 72

A. pinto & c. I Vendem-se
jóias a preços barntissimos: nt»

run (louçnlvcs Dias 37

KM

PAULO
Uarantida jelo governo ao

estado

Terça-leira, 31 do corrente

Por i$doo

Bilhetes á venda em todas as
casas lotericaSí

Cabarct Res.taurant do
CLUBMOZART
A elegante bònlionniéro da ruaChilo, 31

Hoje, ás 9 horas—Grandioso e monu-mental sucr.esso da nova «. troupe » dedislinctds artistussol) a dii-o.-çfio d» ,-iris-Uici-aiico cnbàretler GIUSTINO MINEIl-VI.NI, cômico iiiüilerno, o mais nuerido
du elite carioca.

Programam:
JEiNY KELM, cantora e bailarina inter-nacional.
LA* T110YANA, cantora hcspanhola.

. A.S IHJIAS JOFFItlüT, canto o dansasíntoi-iiacioniies.
VISCONDE ABBLLA'ÍtDÍ verilriloquq.
i>. MIMiltM.NI, cômico moderno emsuas novas creaçõos.
LA 1'OiNS, ciinlora liespahhola".
MARIA JIINUUVI.NI, cnnçonetistn ítalo-napolitana.
Yariiido coi-|io do baile.

ARTE, MUSICA, FLORES

Orcliostra do tzigmios, sob n direcçãodo proiossor lirasiloiro fiHNESTO .NfiltY.lexios ao lilovui.

DJonteiroeCompanhia
ARMADORES E ESTOFADORES

Completo sortimento de to-dos os artigos para ornamen-taçao(de salas. Tapeçarias emoveis para dormitório, sa-Ias de jantar e salas de visita.1 recos .sem competência.
Rua da Quitanda n. 29-31

Telephone 1.998 ( eníral

Folhinhas e Blocks
para -19-17

Papelaria Queirós.
GÍUITANDA N. 60

*m*********m-———___^_

Joaliieru afentim
Tcieplione u. P!M — Central

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia de A. Gorjão

Companlijii de sessões, do Éden-
Theatro, do Lisboa

HOJE HOJE
k'a 7.3/1e 9 3/.1 da noite—Duas ses-

soes
O miiior suecesso theatrril desta

lenipnradu — A fnntasia-revistn em
dous actos o novo quadros, original
dos cscriptiiros porliiguezus Arnaldo
Lcue oÇârvnlilj Bárbustr, niiisica dos
maestros Carlos Caldcion o .Manoel
Figueiredo

IR áSM
Pieò-Pico (com|ière),CAR1.0S LEAL.

Cniniiilieiio, Ultimo amor, IIE.NRIQUE
ALVES.

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —
a Tournéo » Cremilda d'Oliveira

HOJE: :HOJE

Hoje e Iodas ns noites—O AMOR.

A's 1 3H e ás 0 3/1
Primeiras ropresonlaçõós (neste tliea-

tro) da cngi-acadissitua coinoilia cm tres
actos, de Pierre Yebcr, tniduccão de Pur-
tildai da Silva

20 DUS á' SOI»
Brilha, te desempenho do toda n

cõfiipn.rthia
Foi com esta engniçailissima comedia

que a companliia estreou no Tilamin,
sendo o inicio Ua grande série do tiiiun-
phos, 

'
Peça absolutamente moral

Com os preparados pára a
PjjjlliV UscméóaPEUOLiNA ESM\L-
IhZ™ TJ° a"'"lire c ««n»e>vna ellezft (ia Cl,lis.; Approvnilii lieioInstituto ddHellcM ,li IM, \% 

lM

líneontra-so á vetída em todas ns
j^marjasjujrij c em s! Paul

Amniihã, as 7 3/4 o 9 3/4—VINTE DIAS
A' SOMBRA.

Em ensaios, a notiivoLpeça—S1M0KE,
de lleni-jf Uiiüua.

Enipieza OLIVEIRA & C.
Grande companhia iiittinnti de operetns

CAR/\iVlBA-S^OGNA\MIGblO
Director artístico. Cav. ENRICO VAI I EDirecção musical do maestro UI2LLE£ZAi-

HOJE-ii^jíI-HOJE
Primeira recita extraordinária

Continuação do grandioso exilo dò hon-tem com a deliciosa opereta em i! actos

iza do bi Tsiiriii
Fiou-li-oti, STIÍFI ÇSILLAGBrilliuiitü desempenho do WALTÈnGRANI', Ctv. ENltK (l VAliLE, Nelly, ;'„¦'Uiig'i Gonsalvo, Adòlia llaralelli, MiraZannroh e C.ianni Podcrsui. A' mais des-liuiihi-ante montagem olé boje jada aesUi opriretih

Numeroso corpd.corai o dè haihidos.
A soguir-ÃDDIO GIOVINEm-Eslréa

da piima-donna MAUIA IVANISI

BAH™"'""1 
~ A MmU I)0 ÓAL TA-

Domingo, « matinéo » ás 2 i/á.

CYCLO TIIÈ^B^JMiAsTLTniiÕ"
Grando companhia iialiana dc one.relas EJJOIIEJ-JTALE P
HOJE - 27 de outubro - HOJE

A's 8 3/íd'a noite—Grande recitn degala, em lli-menagem ao 
"Exmo 

Sgovernador do Santa Calharina e aúton o Sr presidente do Paraná de. i-cada as co onias de Saíita CiitllarinaPttran,,, honrada com a préje ài doLxmo. Sr. presidenlo da lle„,,n| ,í„prploitqimunicpal 0 dosExmos; Srs
miu-go 

P1'°ScbmÍdt oAlI«»^Ca-

; Primeira representação da novis-«ima: onerçtn nm tres actos,- l"Sdc Cario Careltn c LnmnusiiohPmn
sica do.Vírgilio Riuiiato'-9 ' "U"

LA. LEGGENDA DELLE AR^NCif
Época actual-Priinavcra-As sen-nas liassnmyo na Sicilia. Torna portotoda aconinanhia. Brilhante déZempenho de BFItTINl, mx QlOÃfC&MARIA GlOANA o CIPRAND™'

_gciit(i da orchcsti-a, maestro L. ROIG.

cXIi:icni5í,',ali,i',,"i-,a,ii,<j'»' «'
actoV/Fd?,ÍKÍvi^?ll'(!,;cau sm"M ''o
«a orenestra, .lo^o Nunes.
A maior victoria do"?,, atro popular

IIOJE-27 euSòutuljFó.dn 10ia—IIOJI3
As 7, 8.1/4. e I0l(2-t(l» fia ,. |..„

O CARIMBAMBA
(O ÇÚRÁNÜÈIBO")

A sogtiir-A' IlliüUv SOLTA Emsaio»-DA'U' O H\ A< 
Lm en-

Aos Srs. Veraiiisíis
A Agencia Pestana, como tios utiiinsail>»

(priores, encarrega-se de tomar a Iomi-
Qi'o ne-ta capital a bagagem do» Üts.
Veranistas, e entregar lambem a ilomi-
ciljò nm Petropolis) Frihurgo. (':iii)]ios,
Bell i lloiizonle, Juiz do l-Vira ¦¦ >';'w IMU-
Jo, a taxas muito reduzi, a- a r.or coifj
trato com a Central do llraíil o im
poluina, assim como para ai estiifúcs ilj\
ngua.«, Caxanibú, Lam'iary, Ciuiibm|uini|
Caldas o çiítras, vendendo hiiholcs paratodas estas Citações com ilircitü lirtba-
timento nos l'r,-tes da bagagem, o leito?
para os iioclurnos da Central e LcopoB
ilihn,
65, rua do Carmo, 65

Tel^plmijo 34"2 Central.
ramiKwy'í2's^l

_C'AiiAiiET hh.staiiiam do

CbüiS DOS POWTiCOS
RUA DO PASSEIO >. T8

ARTE... MUSICA... FLORES,

HOJE—Mais uma noite de franca alegrls
- HOJE—Grandioso i: inòsiudavcl suo»

cesso da i. tr. upe a dc'ai'li4as s >h a|lirÒ!
cção do inimilavol canaretier hnisilClM
tiiiiio no gencru) JÜLtO MORAES

FERN-ANDA BIUA.M), cantora á voz.
LA N1M-MTE, cantora iVaiiçoza.
LA IHCHIA, bailarina hòspanliola.
IRMÃ MOIÍa; cantina iíriio-argcntina.
LLNA DOIUS, cantora franceza.

Todos estes artistas são conlralfliof
pela empresa A PÃI11SI & C.

Orchcslra dé izigaos, sob a (lircCjí*
do popular mae-tro PICliMAXN. .-*5

BròvoSiitute~Estica de novos artista}»


