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já tem 436 correspon-
dentes telegraphicos no Brasil

£ terá em breve mais de 4.000
i Os nossos leitores devem ler vist.> que, lia
ecrea ele dous mezes, publicamos freqüente-
uirnte Icleiiraminás elos 'mais afastados pon-
tos do território iiaciuiml, 'Noticias (luo» iu-
Icrcssntn u todo o paiz estão sendo Irniisinit-
lidar, pnra está folha pelo teleijrnpho, mui-
tas dcllns antes do scre.ii conhecidas nus pro-
jirins ciipitucs das lidados."

Tratu-sc dc uín fjraúihj serviço que estornos
onainisáutlo, que eslá apenas, cm começo o
cm o qunl pretendemos tornar u nossa folha
um poderoso centro dé iiiTòrinhgôe» ilu todo
u paiz, ligantlo-u tclctfruphlcitriiciito n tudo»
ns pontos do território nacional cm que isso
seja possível,

O serviço ele informações estaduaes lem st-
do sempre, no itio, muito precário. Ilnrris jor-
unes possuem correspondentes especiaes nos
Ustados, c esses mesmos ndslrictos ús énpl-
taes, onde ;i politicagem c-impcin, tornando
quasi impossível ;i transmissão de. informes
impareiaes, alheios ús lutas políticas. São
incsmo da ruim espécie política quasi toda:»
as noticias que por esse meio chegam :'i cn-
pitai <in Ilepiiblien, cuja população foi n pou-
cn c pouco sc (Icsiiilcressuudo por tudo quan-
lo sc passe fora dos limites do Districlo Fe-
deral. "O Brasil c o llio dc .Innciro", é a
formula que tal desinteresse tomou c contra
a qual desejamos rciiRjr, crcnndo um serviço
vasãdo cm novos moldes, trazendo os leito-
rei descuidosós ilu Avenida mais ao pnr do
que oceorre no torrão pátrio, que uni so-
pro novo dc patriotismo pareci: queror a;!i!u'-
ngorn, utn sopro dc patriotismo bem cnten-
.lido, epie não se deve limitar n proclamar n
exuberância «ia nossa natureza, as nossa i.
qual.idntle.s cbllcetivn»;- deixando-nos cmbal.ir
docemente nn convicção de que b llrasil hn
de¦ leva nln r-sc. por si. Muito nò-cóntrnrio, o
«íue e- necessário e"- qne digamos us verdades
si-m rebuço, que exponhamos as nossas cli.i-
l,'as sem temores idiotas, para que nos corri-
jamòs,

Tnl tarefa nãc poderia ser conseguida sem
que, ãutes de mais nada, tivéssemos conheci-
menlo tno-exíictó quanto seja possível do
que sc passa por todo o interior do pai;:. A
Agencia Americana, que serve a toda n im-
prensa ela capital o cujo serviço, dc resto, nfio
sc pode- considerar dc iodo niúó, embora sej.i
muito deficiente, não poderia tornar-se o vc-
hiculo que sc fazia mister, porque não po-
(lerla dedicar-se n trabalho cuja remuneração
e mais que duvidosa. .Mesmo com elia, o.;si-
Inação não mudou. Ao passo qne publicamos
aqui enormes correspondências dc outros 'pai-
zes, nas quaes figuram acontecimentos de
menor importância; oçcorrido» nas menores
povoações, levando o prurido das fniniiciris a
proporções incríveis, corilinuntrios a ignorar
os phenoincnos soeiaes, econômicos, de Ioda;
ns naturezas, -que se desdobram 'no vasto paiz
que habitamos.

l'oi deante destas considerações que A NOI-
TE começou n organisnr, pacientemente, per-
scvcrantéhicrilej ha cerca dc tres mezes, um
vasto serviço de informações rápidas, ineisi-
vas, que dentro ele algum tempo -lia dc pro-
duzir, estamos certos, os fius que visamos.
Ainda estamos em começo e podemos já nu-
nunciiU' que possuímos até á data de hoje

Quatrocentos e ftpin-
ia e seis correspon-

' ¦

dentes teSegraphicos
distribuídos por vários listados, como se verá
dn lista que abaixo vamos publicai-.
Tratando-se de correspondentes, novos, mui-

los dos quaes pela primeira vez estão cm
contado com n imprensa, e- natural que fliri-
da não 'tenham appreliçndidp 'complctariiéiiló
as instrucções que lhes enviámos; mas esta-
mos tr.-iballuindo com afinco para que Iodos
elles nos remcttnm informações cuja uüli-
(lildò pratica,ficara op'pòl'tunnir.'chl'e demnns-
Irada. IV conveniente, entretanto, esclarece:-
que'aquclle numero estã longe de correspon-
der aos nossos desejos. Repetimos que o nos-
so novo serviço está apenas cm começo. Espe-
rumos' que .dentro dc.algum tempo, talvez de
dous ou Ires mezes, A NOITE possua ...

Mais de quatro mil
correspondentes 4ele-

graphicos
que tantas são as estações tslcgrnphicàs do
lirnsii, Quer'dizer que A NÜlTli terú

Um correspondente
seu em cada logar, por
menos importante que
seja, desde que ahi
haja uma estação tele-

graphaca
orgauisação que'.. ccrfaniente nos vae fica.1
(lispcndiosissiinn, mas que contamos seja á
execução dc um programma qne é mais na-
cional do.que jOriiqlistic.ò. Não queremos, cn-
tiTtanto,'occtiltar que também sob esle .ul-
tinio jjunto <le vista a idéa nos seduziu, pois
ii esse nm meio de fazer chcií-nr, o nosso jor-
nal aos mais recônditos logares do vasto ler-
rilorio nacional, lcvauilo-llics noticias de to-
da a parte do inundo, além da vantagem, que
t principal, de rios fornecer um noticiário
Completo sobre o nossn paiz.

Kis a lista elas 4il(i cidades, yiilVs, estações,
logares cm epie já temos correspondentes te-
«graphiclBS!

Amazimas — Hncoatiarn, Manáos.
Pará — Belém, Apchu', Ponta da Atalaia,

Cíom-lá, Igarapé, Assu', (iuj-npú.
Jlaranliãq -- Bacnlínl, Anyoses, Caxias,

Kngenho Central, B.-u-ra do Corda, Maranhão
(capital,).

Piauhy —i Amarração, Barras, Apparec'.-
da, 1'Jorinno.

Ceará — Aracoyaba, Aciirapc, Villa Au-
i-or.-i, Arncniy, Lavras, Cnngal.v, Aracaliu', Cu-
niiuié. Caridade, Barballio, hrirfnl.czn, .Sobral.
C.arirc, Cralo, (limipus Sallcs, Glinipo (Irande-,
Chnrllo, Ciirit', i.-ó, Assarc, Jagiiiirlbç-.MlrJiii,
Ipit', (irauj.-i, Lbiiipiun, Jgiialu', Itapqiur.i,
limeiras.

llio (irande do Norte — Haidlmm, Areia
Branca, lixlrcriiyz, Jardim do Scridó, Cnngiiu-
rctiima,

1'nrníij-ba —- Cnelioeira; Alngoa Crandc.
Caiçara, Cabcdcllo, Taperoú, Areia,- Pnrahyíiu.

l-e-rnambui-o -- Alllnnça, Bnrrciró», Ali-
tonlo Ulyiitlio, Bezerros, Campina (irande, Hc-
cife, Angclin, 1'eur.i. Bom Conselho, Floresta
dos l.enes, Custodio, CnuíiolInlio, llu.i-\'ist.i,
ünmcllclrn, Camarn', ilha elas Floral, t í r.i -
vnlú, lpòjticn, Barra do Jangada, Frnricijíco
Ul.vi-i-rio, Colônia Isabel.

Alagoas -- Jlr.inquinhu, Biltenconrt, Cairia-
rngilic, Lago Cnnlioto, Anailln, Pão do As-
siicnr, Guinclh in. lislradii Branca, JCgrcja No-
va, Jaraguá, Mnceió.

Sergipe - - Aracaju' , Capianga, Campos,
CápclJn, Itnporanga, Ilubniniilnlín, N. Senho-
ra das Dores, .lapurnlubn.

Bahia — Ahhndin, Cachoeira, Aramnry, itio
Vi-rmi-llio, Belmonte, Ciiiiiiaviclrns, Ciira.-á,
Itnriuhíi, Itiúba, Fcii-.a dc SanfAnna, ltabua-
ba, Caniamu', Alcobaça.

Kspirito Santo — Aragiinry, Bananal, Ca-
cbociro do itapíiiiiriin, Anrliictíi, Kspirito
Santo, Cl mira p.i ly, ltapeniirim, Cariucica,
Vcaeto, S. João de Muquy, Vietol'1.1,"

Kstado do Itio — Anta, Várzea dc The-
rcsópolis, Angra dos lieis, Barra .Mansa, liar-
ra do 1'iraliy, Ave-llar,- Arciil, Belford Boso,
Araruama, Bòcça elo Matto, batatal. Andrade
Araujo, Barra do Itabaponnn, lloa Vista, He-
lem, Califórnia, Alberto Torres, Sanl.-i Clara,
Ilapcruha, Casal, CcsVirio Alvim, Cantagallo,
Alcântara de S. Gonçalo, Santo Antônio du
Carangola, Concórdia, irajá, Pureza, 1'aly ilo
Alteres, Jlom Jardim, Coronel Cardoso, Con-
sclhciro Pnulino, Dores. «le. Macnbii', Villii No-
v;-. do Ilamby, Dr. l.oretti, Dores de Ayre»,
Engenheiro Alberto Furtado, Grumnriinj l''u-
nij, Entre Bios, Governaeldr Portclln, Friíiur-
go, Engcnlio Central, Martins Costa, Coloui.i
Dons ltios, Esli-elln, Itiii-yiiia, Itaipnvn, Ha-

ii ipci-icuriissii, Imhiiassica, Iguabá Grand
na, José Bulhões, Erncsio Mãchaílo, Tres
Ilhas, Glyeçrip, Juparanã, .Monnerat, Sanl.i
Maria Magdak-na, Mncnhc, .Maxnmliomba, No-
gueira, Mendes, Moura Brasil, Oliveira Bole-
lho, Niclheíoy, Passa Tres, Pnraolicha, Mau-
gurntibn, Petropolis.

S. Paulo — Andes, Araçaliiba,' Azevedo
Marques, Haruery, Belém do Desealvado, Ara-
rnqunrn, Bntnllía, Araras, Guedes, Bica ela Pe-
dra, Huenopolis, Bedempção, Capoeira Grau-
de, Casa Branca, Covas, Caeliociro, Orlandia,
Braganlina, Piracicaba, Costa Pinto, (laetitu-
ba, Baui-u', Cascavel, Bntiicatu', Ghnvaiitçs, S.
Carlos do Pinhal, Capivary, Cindido Rndri-
guesi Conselheiro Laurindo, Engenheiro Meu-

des, Cruzeiro, Cosario, Cnragualatulia, Flores-
In, Kiuns, GiinriitlnguctA, Glrondn, Franca,
Gunynnnz; Dous Córregos, Espirito Santo do
Pinhal, Fortaleza, Suzaiio, lgtmpe, Arnjitcs,
Eugòllio dc Mello, Ilyrapinn, Ipiiassu', Itar.V
rc, Cajurii', Jtnjiolis, Itoby, Anhaugaby, Hu-
gt-nlii-ir.» Brodwski, ll.ati-. Dourado, Ürindiu-
va, Morro Grande, Batatal, Cravinhos, l.agen-
do, l.ore-na, Juru'-Mirim, .lundiahy, Luiz i'in-
to, Morae.i Barros, I.cnçóes, Parahybuna, Ju-
rema.

Paraná — Ar.iiii-uui.i, Anloninn, Curily-
bn, Castro, Clcvclnndln, Colônia Pnlriiyra.
Imbltlivni Paranaguá, Ponta Grossa, Ivaliy.
(iiiai-.ijuvir.-i, Colônia Isabel, Cnmrupnav i.
Guar.ikcssnbn, Entre Bios, Foz do Igunssn',
Catnnduviis, Cii-Jodí.i, Rio Negro, L'nião da
Victoria.

Santa Catliariua — Nova Trenlo, lüfur-
cação, Ayencril, Araranguã, S. Francisco dc
Sul, Joinville, Brusqiic, IK-rv.il, Jlaiisa-lli-u.
Iioll, Campos Novos, Jnguliriina, Gaspar, lma-
riihy, Calnbnriii,

ili» Grandes «Io Sul — Barra do Quaraliy,
Bexiga, Cruz Alia, Candelária, Bocca do .Mon-
te, Cnriguassu', Dores dc Cnmaquara, Bciito
Gonçalves, Caniaudal)y, Fachliinl, Cnclmbl-
ribas, Estrclln, Camaquam, Santa Biln,' Don
Pedrilo, Bnlisii, Baria do Bio Grande, Portu
Alegre.

Minas Geraes — Bello Horizonte, Juiz
de Fora, Alfredo Vasconcellos, Arnçú, Bnrbii-
cena, Aiircliario Mourão, Bacpeiidy, .Santa Bit;,
do Sãpiicnliy, Aragiini-y, Angiihy, Miguel Bur-
iiicr, Antônio Justiniano, Buuiio Brandãu,
Bias Fortes; Gotcgipo, SanfAiinn do liai roso,a>J. Bandeiras, Beltrá», Bnnibuliy, 1'irapora,. Ri--
eas, Paraopeba, Biicnopõlis, Baraun.-i, (!nclc,
Campo Limpo, Cidade, de Campanha, Calagn.i-
ze-.s, \'illa do itio Casea, Cambuquira,' Turvi.
Maria da Fé, Alfeuas, Cròclínll, Coimbra,
Cainia Verde, Chopoló, llocayiiva. Carvalhos,
Cnxnnilni', Ccdofcita, Cardosos de Pilanguy
Ciirralinhi), Cordisburgo, Camapuam, Cedro'
übeialni, Ubci-nbinhn, Coelho Bastos, Curvei-
Io, Chrlsliano Otlorii, Carmo da Malta, Cnli-
to, Celidonio, Capcllinhn, Cómmchdndor Fil-
guciras, Toscuno dc Brito, Ewbank «Ia Cnma-
ra, Ericcirn, Iloiin Suecesso, (iiiaxupé, Estevão
Pinlo, Diamante, Dias Tavares, Furtado de
Campos, Eloy Mendes, Engenheiro Dutra,
Fama, Fnnia Lemos, SanfAnna dos Ferros,
Estreita do Sul, Snbrirú, Gonçalves Fcrjçeira,
Dr. Ijunil, Engenheiro Corrêa, Goyaná, Fraií-'
cisco Sallcs, Ferreira Lago, Carmo da Malta,
Divinopolis, Contagem, ilhéos, Itabirii dn
Campo, Itiijuliii, Itnpceerico, Guanhães, Irará,
Illjunn, João Rezende, Sete Lagoas, Concei-
ção do Serro, Brnsilin, Diamantina, Caparão,
S. Sebastião'do Paraizo, Jnminrin,'Muznmbi-
nho, Manhu.-issu', Grão Mogol, ílargrcavcs,
Araxá, João Pinheiro, Leopoldina, Atacain
Marianna, P.-ilmyra. Ligação, Mariano Proeo-
]iiõ, Passa Quatro, Ouro Preto, Ouro Fino So-
leiludo, Villa Braz.

Goyaz—Catalão, Allemão, Corumbá Govan-
dirá, Goyaz, lpamcry. /

Matto C.rosso - - Aquidauana, Campo
Grande, Forte de Coimbra, Coxim, Cuvabá
Fazenda Firme, Diamantino

A VERDADEIRA
situação da Rumatiia

As providencias do generai Ivanoíl inutilisaram
as manobras de von Mackensen

LONDRES, 28 (A NOITi-.l — O correspon-
dento do "Daily Chronieíc" cm Bucarest
infi-rmii ao seu jornal cm daln de liòiitçm .-"Os e-omniunicados officiaes publicados
cm Berlim Viciina e Sofia, lem dado ac

;¦; 
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O generalissinio lvanpff, commandante.
dos riisso-runiaicos na. Dobrudja, c. non
Mackenscn, commandante dos teulo-bul-

garps

mundo a impressão dc quo a situação da
Runninin, atacada siniüllanç:imcnlc, pôr lo-
dos os lado-;, é critica e que ú líiinimiln cria
reservado o mesmo clcslínó. da B.çlgica c da
Servia.

Nada, porém, mais falso. Visitei, no cn-
moço desta semana, as linhas de batalha do
norte c. noroeste e acabo de chegar aqui de
uma visita ú frente da I rudjii. Pelo que
vi c pelo que ouvi possj dar nina impres-
são mais ou mais cxaclu da situação.

A situação não é dòsanimndorn, nem mes-
mo grave, apezar dos esforços desesperados
que os Icuto-biUgaros fazem para esmagar
•i Rtimnnin. Logo depois que as tropas-ru-
mnicas, declarada a guerra, começa ram a
invadir a Transylvania c avançaram, cm cer-
los pontos, alé mnis de l'ã.'l Lilóliictros, liou-
vo em Budapçst o nas oulras cidades hun-
goras enormes nianifeslncões contra » guer-

ra e conlra a Allemanha. Os húngaros alar-
inavam-sc, não só com n perda da Trarisy!-
ynnin, como tambe.m com n amenca de uín".
invasão elos rumaicos pelo sul. 

"Foi 
então

combinado, cnlrc Vii-nna e Berlim, enviarum grande exercito á Transylvania, para rc-
polllr os rumaicos. O e-ommando desse exer-
cito foi dado a von Falkenliayn, que ncaba-
va de deixar a chefia do Grande EstadoMaior nllemão, iiiconipatibilisado cm abso-lul.f com o seu substituto, von Hirideriburg.
\ on .'alkenbayn comriinnda hoje um exer-cito de iriais de 41)0.üüü homens, que aiacri
o» rumaicoa cm toda a l|.-outcira do norle.Apezar ela sua superioridade numérica, porum lado, e da grande superioridade de ar-
tilharia, os soldados de von Fallienliavn só-incnte cm tres. pontos invadiram o territo-no rumaico. No resto da frente, as Ira-
pas rumaicas combatem ainda em territo-rio austríaco e não somente detiveram a con-Ira-otfensiva austro-allcmã, eomo ainda obri-
gam o inimigo .a recuar. A situação na freri-té da Transylvania não é, portanto, a queos communicudos germânicos fazem acre-ditar.

Na Dobrudja, -devido ao recuo dos russo-rumaicos, csas situação foi, no começo des-Ia semana, até certo ponto, grave. Mas nssabias disposições tomadas, pelo génei-ali--511110 1'J'sso lvanoff, que eslá dirigindo ásoperações naquella frente, vieram a lempoelo sustar completamente a marcha dos teu-to-biilgaros para o norte. Von Mackensena.-ala nesse sector, e-oinnianda um exercitoele cerca de 250.'000 "homens, 
que sc subdi-™!1II11I,IS1'»' menos assimi 150.000 búlgaros,<0.0no allemães c' IHI.OOO liireos. Foi, entre-tanto, a artilharia pesada e, tanto quantoo'ia, os numerosos acroplanos e alguns di-i ivcis", epie deram no inimigo momentânea-menlo uma certa superioridade, que von Ma-ckciiscn aproveitou.

Tenho, porém, eleinenlos jiara nffiririár
que essa superioridade não existe mais. Aca-bani de chegar ao norte da Dobrudja nu-rncrosás forças russas, entro ns quaes con-tingentes do cossacos, que encontrarão na-
quella região terreno adequado ú sua acção.As tropas russo-rumaLvis oecupam nctual-mente uma linha reforçada nas alturas aosul de llarsova o depois seguindo o vallodo rio Cariai, alé ao littoral do marNegro." - --.-• •- ••.-..-

Ilu .liai, uniu re-lulnrlo poücinl, npureceu
nina aouznçüo ao I)r. Frontin. cx-dlretor «Ia
Central. A nctitnçilo era a <lc «pia elo entregara
a um rcprezcntunlp du palhclo prezíilciu-lnlno tempo cm que o mnrcchol llrrmcs dos-
governava o Brnzil, unia eòrla quantidadedc ninlcri.il daquela estrada.

fi ncüzndo nQa negou o fui». Alegou npc-
nas que essa ern e tem contlnundp a ser a
prnxc.

Ora, si a existência dc tal praxe pode
provar a sua hôa-fá, o nioslrar que ele .-o-
nuMcn nm abuzo «pie Iodos cometem, esse
i.lilizo nu essa praxe não deixam «le .ser
um crime, um Mcllto perfeitamente quallíi-
cado cm lei.

Mns diante da ncuz.ição o — o que è mais— du confissão do uenzado, o delegado dc
policia, quo cumpriu o seu deve-, foi acro-
monto censurado o o Dr. Frontin recebeu
uma manifestação.

Na censura não se contestava (nem era
possível contestar, porque o in!crcssa'do a
continua ia') a ncuzuyão. Dizia-se a|ieiias
que o Dr. Frontin .'• um homem ilustre, que
tem prestado relevantes serviços ao nosso
paiz.

K' unia afirmação indiscutível. Mesmo
os mais acirrados inimigos do grande enje-
nheiro, «pie podem censurar-lhe os processos
administrativos, não deixarão, entretanto, de
lei-onbecer-lhe o alio mérito, como um pro-
fissi.mn 1, quo faria honra a sua classe cm
qualquer porte do mundo.

Mas, no jénzo que sc discute, não sc trata
disso. O que sc pergunta é a partir ele que
grau de merecimento profissional ficam os
homens ilustres superiores ús Jeis ordinárias,
não sendo licito ueuzu-los nem mesmo dos
delitos de quo eles se confessam autores?

Valeria a pena que nós podessemos saber
quais são os demais en.jenlie-iros, o eomo pro-
vnvclmcntc a medida sc estende a oulras
classes, qual'-, são os médicos, os advogados...
a que não é licito que ns autoridades Jevan-
tem acnza.-ôes.

o club dc Erijenhiirin rezolveu fazer, por
isso, uma manifestação an Dr. Frontin. H'
outra extravagância. Quando nela tivessem
tomado parle todos os erijenhciròs eia Ter-
rr.i ela Lua e nicsriip dos planetas mais pro-
ximos, isso não alteraria cm nada os lermos
da queslão, A nniea manifestação justa é a
que eleve ser feita por um juiz, que prbcln-
me a inocência do uenzado. A manifestação
do Club prova apenas que o Dr. Frontin C
nm cavalheiro muito estimado, mas não dá
ú assembléa dos seus amigos e admiradores,
pnr n.umeroza que seja, o valor de uma sim-
pies assinatura do juiz. Porque elo Poder Ju-
dieiario é que deve vir a declaração de que
o nio, que o Dr. Fronlia confessa ter pratica-
«Io, ri perfeitamente; regular. E, nesse cazo,
da senlcnça do juiz decorreria esta regra:

administram repartiroes piiMR8^,Mtr?^irs©
material delas d pessoa» não autorizada» por
li-i para recebê-lo".

Então, sim, depois que sc achasse um juiz
que .firmasse esla admirável norma ndminis-
trutiva, o Club dc línjenharia devia fazer
uma manifestação ostroii.dóza". Uma rrianifes-
tação no Dr. Frontin, que dera ocazião a es-
labçleccr-sc tão salutar principio, e outra ao
juiz que. o formulara,..

A acuzação fei Ia ao Dr. Frontin — aeuza-
ção, que ele reconheceu ser verdadeira — não
lhe feriu nem a honestidade nem os méritos
profissionais. O que ha de grave nela é exa-
lamente' o que ele alegou como defeza: queo ato por ele praliçado era e .' de praxe.

Essa praxe é um crime, devidamente elas-
sificado nõ Código. Como cnrriji-la, si -ir,
acuzáçõcs o confissões dos ncuzridos respon-
derem apenas, não sentenças, mas manifes-
tações?

Madeiros e Albuquerque
——¦—•—! —*-«*}***, , .

A questão do pão em
Portugal

LISBOA, 28 (A. A.) — Tendo sido feila n
publicação official do decreto elo governo da
República, sobre o preço do pão, toda a im-
prensa desla capital e. do Porlo discute as suas
vantagens e desacertos, cm longos editoriaes.

Os moageiros da cidade do Porto, tratando
do assumpto, que lão de perlo os interessa,
mostram-se contrários ás medidas ali toma-
das c pedem uma nova tabeliã para o norte do
paiz.

Os jornaes que seguem a orientação do go-vci-iio applauderii o decreto, como satisfatório
aos interesses ela Republica, altendendo per-fcitanicnte ús necessidades elo povo.
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Qü£ SE PREPARA
O Conselho Municipal vae

ás ultimas !
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O objecto da cubiça dos iict/ócistas—o matadouro dc Santa Cruz

¦****

A política mexicana
áO general Garranza candidata-se

presidência da Republica
MÉXICO, 28 (Havas) — O generalCarnmza annuncioti officialmente a sua

candidatura ao cargo tle presidente cia
Republica, em obediência aos desejos
dos partidos liberal e constilucionalista.

Os gencraes Oonzalez e Obregon ju-raiam fidelidade ao general Cafranza.
¦ »—*****-* .

0s estadistas de força
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— Isso é couira a urucubaca, doutor ?
Uaximiliano — Não! isso é o sj'mbolq dor.

ohiciis de pulso...." ' 
* "

Xa faina inglória c [minorai du praticarcseaíidalos o alteutados difficil é proveraté onde chegará a .'iiidacia do Cúriscljio .Mu-
uicipal. Fntrcglio á direcção e orientação
do Dr. Mendes Tavares, lia pouco saido dc
ruidoso processo o jú em plena actividade
dc negócios na Prefeitura; o corpo lcgislntl-
vo do müiiicipio vno ndoplnndo deliberações
lúo cm dcsacciVrdo com us mais lcgitlmns.ns-
plrnçôcs da população, que a necessidade dc
pôr um paradeiro a semelhantes dcsenvol-
ttiras se impõe como elementar medida dc
salvação pública.-Mão (i possível epn> os in-
le-rcsses respeitáveis dos habitantes da mais
importante cidnqe da Republica estejam dè-
pendentes de resoluções calcadas na iminora-
lidado, baseadas no propósito de conceder
favores escandalosos, que se succcdcra com
espantosa rapidez, provocando sobrcsallos c
gcr.-indo descoulcntainenlos.

Como si já não bastasse, para produzir
justa indignação, esse monstruoso projecto
do reforma do contrato do serviço telcpho-'
nico; com hvantajndps benefícios ú podero-s.-i l.ight e irisuiípqrtáveis exigências aos ir.lt-
iiicipcs, ele ríar com evidentes prejuízos
para o tliesun.ro «Ia Municipalidade, eslá a
jiiqne de rebentar uma outra bandalheira, a
do Matadouro, com iodo-; os requisitos pura
maior ifompromcltímentó das finanças da
edilidailc. Tinto se acnú prompto o acaba-
do, desde os parecere-s favoráveis das Ires
commissões chamadas n fa!a, até o plano
estratégico dc combate. I! só não veiu á tona,
apezar da pressa desejada pelos beneficiados,
porque o .ruído feito em torno do caso dos
tclephones o as importantes revelações do
voto vencido de nm dos intendentes ncoiiso-
üiaraiq a prudência de não aceuinulnr ele-
mentos pnra a explosão dc patrióticos pro-
jLestos, li antes,mio venha <i furo a niarolei-rn'r d^tTP^VáWoí^pnlíricaiiiIb ris "ilííddírri ; in-
formes colhidos com esforço, eiespertando
não só a attenção do povo, como a dos que
têm a responsabilidade elo governo.

O prefeito do Districto Federal, cm men-
sagém dirigida ao Conselho Municipal, so-
licitou, não h.a muito, a votação ela verba
de 1.500 contos para a introducção de me-
lhorainenlos no Matadouro, e a commissão.
dc orçamento, pela unanimidade ele seus
membros, elaborou, nm parecer favorável,
enumerando até, eom excesso de zelo, ns
obra.s_ merecedoras de execução. Ouvida a
cpmiriissno de justiça, modificada com a en-
trada «Io Sr. Oliveira Alcântara, «lado como
substituto do Sr. Eduardo Itaboeira, íigu-
ranlc como doente sem a commrinicação of-
ficial, entendeu a mesma, aproveitando uma
reclamação recebida por oceasião da forinu-
lação do pedido de credito, aulorisar o pre-
feito a entrar em accórdo com o Dr. Mar-
Unho C.arecz, o reclamante, para a expio-
ração do serviço do Matadouro .Modelo, só
permittindo a libertara do credito si, findo
o periodo de trinta dias da data da assi-
fiiatiifn do contrato, não se der o inicio da
sua execução.- Suliinetlida a questão no'co-
nliecimcnto ela comtnissão do obras e hy-
giene, esta, eom o famoso Sr. Mendes Ta-
vares A frente, acol.vlado pelo Sr. coronel
Menezes, instrumento do primeiro, pressü-
rpsaírieiile concordou e só tudo não se des-
enrolou a contento geral porque o. inten-
dente Eduardo .Xavier, membro da coniriiis-
são, convidado a opinar, lançou um voto di-
vergenle, com um c^ame minucioso do as-
suinplo, encarado por suas différeutõi fa-
ces, com a exhibição das desvantagens rcsul-,
tantes da adopção do projecto.

Pára que sc avalie elo valor da generosi-
dade dos edis para com o Dr. Marlinho
Garccz, é convenicnle salienta.-- a sua posi-
ção relativamente ao Matadouro. Km março
ele IflO.I o prefeito Pereira Passos, com pó-deres diserceionarios conferidos pelo Con-
gresso Nacional, acciiriiulanilo funeções ex-
eculivas c legislativas, contratou, mediante
concorrência publica, com a íinua Vieira &
Tcisòirá, a cònstrucção dc um Matadouro
Modelo, em Santa Cruz, com o estabeleci-
mento de frigoríficos em diversos pontos
da cidade. Lavrado o contrato, a mencip-
nada nuloridade, seis dias depois, declarou
nulla c de nenhum cffeito a .concessão. Não
se conformando com a resolução, os conces-
sioniirios moveram cm Juizo uma acção
coíitra a Prefeitura. Deu-se então a inter-
venção dc üm .tribunal arbitrai, que deei-
.diu contra os contratantes, Proscguiu porisso. o pleito levado ao judiciário', 

'cada

parte usando elas providencia.-, peia lei fa-
cultadas. Em andamento a acção, appareceu
uma iioyn figura, a do Dr. Marlinho. Garcez,
como cessionário da firma Vieira' & Tcixei-
ra é procurador eni 'causa 

própria.
Deram-se . as marchas e coiitra-marçlias

usuaes em cireumstaueias taes e vários go-vernudores da cidade, por meio dos procura-dores da Fazenda Municipal, contrariaram os
pretendentes, em longas e desenvolvidas fun-
(lamentações, dando-se -pronunciamentos di-
versos,' com os competentes nrrazoadòs. lím
191.T intervieram no processo Coachman & Ç,com subslabclecimenlo da procuração eni
causa própria passada por Marlinho Gárcez,
dada. como ajustada, a forniação de uma
soi .!aile para a orgauisação de um mala-
dou.o modelo. Não durou muito, tempo aharmonia entre os mesmos, tanto que, quari-do ha pouco, após o julgamento contrario
das Câmaras Reunidas da Corte de Appcl-
açlh, quizorniu Coachman & C lançar mão

de um recurso extraordinário para o Supre-
mo Tribunal Federal, Marlinho Garccz aisso se oppoz, por não reconhecer conin ces-sionaria a citada empresa commercial, .cn-
caminhando ao presidente da Còítò dc Ap-
pcllação uma jictição para a cobrança dosautos aos advogados da firmn, sendo profe-rido despacho favorável. Do despachado
pelo nlludido magistrado recorreram, cmcarta teslcmunluivel, Coacliman & C. para amais alta corporação .indiciaria do paiz, quesem entrar no merecirnento do feito, sem'mergulhai- no âmago da pendência1, adoptotieste anuo, por votação unanimo, a decisãoele considerar os tcstemunfiantcs (.umo leu-do interesse na solução da causa, -podendo
portanto, intervir na sua marelí.i em Juizo'Ini o ponlo cm que so achava a questão'quando ar. Ires commissões do Conselho Mu-mcipal elaboraram 0 >>ro.jiíeto causador des-tas apreciações. Não é crivei que, tendi deresolver sobre matéria de lão reconhecida l

ruoiilu, os Intendentes, sabedores «le c.-,Ur
entregue A justiça a pretencüo do Dr. Mar-
Unho Garcez, deixassem de procurar os es»
clarcclmcnlos «Io poder executivo da Muni-
cipalidade, informações preciosas na esp*->
cie, entre, as quaes os fundamentos da ni-
lima sentença. K não .'• admissível, sem uni»,
imperdoável connlvcncia «lo governo do mu-
niciplo, «|uu deixassem da sti' fornecidos o»
argumonlos indispensáveis pura a não con-
fecção do parecer om nnalyse. Fncil 6 cal-
eular o empenho em crc.v uma situação nii-i
nosa. para as fiaan.;as dn juunieipio, desd*.«pie se attí.-nda na uutorisação no projecte*dada ao prefeito, para entrar cm accGrdo
com o Dr. Marlinho Garcez, quando joluart. Ü7, da Consolidação da Lei Orgânica d-
Districto Federal, já cllo está aulorisado «resolvei- sobre a pròposltura, desistência <•
abandono dns acções que interessem á F«-zenda Municipal, bem como sobre «ccSi-do*
ou composições nos termos dri lei em vigor.)fi' transparente o que so procura realíMsar. Fslando na esphcra judiciaria a esms*..
podendo o autor ganhar ou perder, a a;»-
provação do projecto, com a sco.üeute nau-cçao, vem revalidar um contrato litigioso..I-. assim, cm vez do aguardar o "•vercdiclum"1
tia magistratura, em logar <l,-i fornecer cwlu-slvamentê os meios necessários o indispen-savcis ao regular furicciohanVnto do Mata-(louro, o Conselho pa-para para o muniei-
pio uma situação do embaraços o difiiml-dades. E' bem de ver que, si a sentenç*n-rc-corrivel dos Irilmuaes for 1'avoravel ao»contratanles uma vez einpoleirado Màrti-nho Garcez em novo contrato, Coachma.a'« C>..-jtt judicialmente consider-ado* come»podendotomar parte na acção, sem duvida,requererão uma forte iudcinnisação. pronor-cionandc, «le£arte mnis uma sangria b» cofre «ros drntwirtis- do" contrihnharer--"':*':'

ü que abi fica é o bastante para pa-tentear expressivamente todo o perico d*medida alvitrada pelas tres commissões «IoConselho Municipal, li nem se pôde ann*l-lar,para o prefeito, afim de vetar a rosolucno,  .....
a çoncoi
de mais esse assignalado escândalo. S6resta, eomo ultüna esperanja, »endo o pre-leito da iinmediata eouliança do presidenteda Republica, demissivel -ad nutum" re-clamar para o Dr. Wencesláo Braz, afim deque, exigindo moralidade, não consinla quoo seu nome seja arrastado na lamacenta cor-renleza .do descrédito.

O povo, sobrecarregado de Impostos, ver-fiado ao peso de coatribuições avolaiái^a»
;í?"raí^° de n<ívos-« compressores sacrlfl:lu,,a :i 

.salvação da pátria, aüo pód«miséria a tanla ItaomSalâj
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... » i'"...u, ii™ ue veiar a roso-apontado elle lambem como propensoorrer eom o seu esíorot» para a vktoria

cios,
supportar tanta

Inaugurou-se o Congresso
Italiano de Associações

L.1YIS
BUENOS AIRES, 2S (A'. A.; - ReaJi.sou-se hoje, de manhã, nesta capitalcom toda «.solemflid.de, o CongS'Italiano dc Associações Civis, presidido:pelo ministro da Itália, Sr. Victor C0-Diancln. Conforme jú informámos, o Con.gresso discutirá todos os problemas quedizem respeito aos interesses dos itaiia-» •

ílnr-,n^niCll!ad0? nj! KeP«Mica Argentina,durante e depois do actual confiicto eu-ropeu. As associações italianas de todaa Kepubhca enviaram delegadoslendo Congresso, cju
grande enthusiasmo.

ao re-
que está despertando.
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Dinheiro precário
Post^me i? ia 2Jt:aUmo Q™*1 nSnces,
frea c,,%„, 

°stume ' pte'0 era snbmeWdò
ai»s/1 la, 

"-0 ''^men de. tisanas. hc

ít^:rendla »m Pratinha. Isto era couiadecidida.

conivZSôct espIZet 
"""* 

^ndiam de
Annca eu tomava o remédio sem a in/ro-

cavfiZ ^Zirt 
^^ "° ">"• «»"%.

De quando em quando eumoedas tiniam dentro.

cofrl flJC^..'^nillat 
í1a «"»« abria o

das quinz
gurava.

Nunâa
mo

o sacudia, e as

encontrava uma prata, em vezou vinte que a arithmetiea asse-

iiah'au<uüne, 
dTfrar,eSSc mVsterio, lanl*

¦ ai a J, „¦ ¦ Ct""'1'' doT.ào/re »™ me saia
„'"•'" l° iraoesseiro, Uiziam-mi híí*. rr,„„os ratos t/u( lam-mc que eram

"'« iraen coSv'" 
"' ***?>' "^ ÍSÍO "«

O
como
sa

llÍíhlif2, lmu°1 mm iom"r remédio é
Vôm^v^iafo0. 'l° S°nh0; ™™««

saVeorl!!:' *?** ^ 
!Cr a afirmação des-

Paulilo entrou pai-a o "Football Club" do
No ^abTaífo íil^ 

~*m- MtfàhUdáde, $500.
_/-./' 'V Cft°/1 "'? W&Üénto c disse:

callun (J,"mm'j0 
oeo í,c fu™1* àá bd-i ainao. uuta colherada um tostão lú le.nho no cone 2*400. O vidro c'a no fimS> tem uma colher. Amanhã tomo a iilú>"¦«• 'nle-.ro os L>Í500. Na segundo..,'era eulhe pago.

Na scrjnnda elle appareceu cabisbaixo O
«^ í autuo se. humodeceram— J ninou a

os

'itna colherada ?

2?ãOÜ ?
•—• Tomei.

Inteirou
In lei rei.
Qne. e delles ?

As lagrimas eo;.-irCtWM, „ tomhar.Uiga, menino, que é. do dinheiro'.'-- Maniue '
j/r

levou para comprar uutro vidronnnr\ — -0 de fígado., .
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Ecos e novidades
Vo\ um tempo intente, lionlom. nn Cnnnri.

«Iiiimln 10 "lUoUllil (» Jimjerti» liiMlIuIinln ¦>•
vladoi imclüiml o (llii II d> Junho. VnrlM
«luputados u cHlHiliirnni em Mnunr o VtoMp
com varloi noiuoi rolos. olmmnndo*o Igepn»»-
íuclonn IncojivonlentlMlmo, Inroll*, mien a*
lorlo dn'cordialidade lul-itmoídoanoj inoivclm
«In vndinçflò offlcinl, oto., etc, etc. l-ol mu
"U'rm"nBSí!rrerô* l.oslllldn.lo nodorlá ler s|:
«Io curnmla lio ninlor IUCC8MQ M nluiiiii Uopil-
lado sc tlvcMO Itinbfudo de unm nnoeiloln
miilt» cõnlioelda que, como quntil iodo» na
nnocdotn» quo ia proMiin },*»«, como nrolngo-
i"ista um Inalo*. 'Um sujeito brigou com um
Jnule/. u ikspejoti-llio cm cima Iodos os nome*.
«lo leu vnsti. voniliulnrlo e, por contra pes o.
mIiíiiiis outros i|iie inveiilou no inoinento. U

glcz Bgucnlou colndo. 13 quando o foitonltt-
inlatn arrlou, oíBplnüG-, otfubdlto «*•*»,•,,,'M.;.
•itaiiiilni Irttorpollou-oi "Voefl nçnliqu V-is
um sluiial níf rranllvo occroreentoti t— Pm»"". •"*"'* , ....... „„,.„(„ ,1 Us.. < hi in lin.

A GUERRA
Os desesperados contra-ataques

dos allemães no Mosa
A SITUAÇÃO NA RUMANIA

•_•-

-gor" ..'... •¦
Iirlt

iu dou' paniviiei*' tiiili' quanto disso de mim,
• aluda illti» mie voei ó feio "...

Parn se iiiaioi' o projectn do honlem, pode-
io narodiar n velha nnecdolfl, illxeildo quo,ollO
i". tildo quanto 80 disso n seu respeito c, ainda
noi* cimo, & idiota. ,

Si não liouveNQ mesmo n recordação cia
uma lonlntivn do projecto do Sr. FiorJimuo do
ltritto. declarando «lc luto nacional o uniu-
venario d<» rnllecimenlo do Sr. l-lnhciço Mn-
«•liado. podor-BO-in nfflrmnr qne '» autor ilo
netual projecto hãvtn gnlhavdiimenlo balido
o "ircoiit" dn idiotice.

S. •*
Ouas historias muito opporlunas t
l"m 1001 OU 1002 O senador Moraes liar-

ros irmão do Prudente, atacou desiilirida-
meíito pcln tribuna do Senado, o entfio pre-
Miloutè Campos Salles, denunciando, que
para o pnlncto do Cattcle eram desviados
carvão pcrlcncciito á Marinha o nmifn roli-
rada da Urigada Policial. Kssa nccusnçRo
cansou a maior sensação e foi eomnienlaili*.-
.situa pelos jornaes. A SOIlSOÇao foi de tal
ordem i]iie nn dia seguinte' «i senador per-
nordino do Campos levou pnrn <• Senado o
os exhibiu, durante o discurso «pie nroiiini-
ciou, vários recibos «•• documentos, provando
exuberantemente <|iu\ quer «> carvão, quer
a alfüfo eram comprados eom a verba cto
palácio. As explicações foram tão cobaes
quo o senador Moraes Barros cumprimentou
o seu collega Ucrniirdiiio, dando-se por in-
tciràmcnto sntisfclto. Quntorau onnos depois
um dolcgado oceuso um qx-dlrcclor da (leii-
trai do ter fornecido ao -mordomo do C.at-
tcle material para a conslrucçfio do nina
«¦asa para «> filho do presidente, o cx-diri-
ctoc confessa a immoralidadò, e vae ganhar,
jii'"..i confissão, uniu solcnino manifestação
do tlcsaggrnvo !... . . ,

Nüo é uni symptoma muito serio dc pu-
trcfncçHo V Não se tem vontade de levar o
lenço ao nariz '.'

—Outra historia, também aullicnlicisslma:
(inundo viec-presidento da Itepublica, «

imnllogrado Affopso 1'e'ima estranhou,.inll-
momcnlc, ao seu cunhado o compadre Kcli-
ciano feiina — qno fòi quem conlqu o casn
— (iue o presidente Itodrigues Alves tivesse
nomeado o Dr. Frontin para chefe da com-
missão da Avenida, «iiiauilo nesse, tempo já
era muito falindo o profundo desprezo desse
engenheiro pelas boas normas administra-
(Uvas.

Annos depois, apenas se viu na presulen-
cia, Affonso lVnna iiomea o Dr. Frontin
para chefe dn Repartição de Fisealisação'«Ias listradas de Ferro. A' noite, no Caltete,
Féllciano intcrpcllou-oí —Une «í isso, com-
padre V Então voefl estranhou o Rodrigues
'Alves ter nomeado o Frontin para a com-
missão da Avenida c acaba' de nomeal-o para
a Fisealisação das Estradas do Ferro? —Quc
«píer que eu faça '.' — respondeu Affonso
Pcnna. Como você sabe, a minha preoecupa-
(;ão máxima no governo vae ser o descri-
volvimento fcrro-viarlo. 13 Fulano, Sicrano
,e llcllrano — e foniiri citados nomes muito
conhecidos no Club de Engenharia —, que
são os representantes ou direefores das gran-
des empresas e companhias de estradas de
ferro, ameaçaram-me com uma espécie de
greve si eu não nomeasse o Frontin para
h nova repartição... Que (pieria qne eu fizes-
se? Cedi. (Si fosse nnnns depois S. Ex..
teria dito: "iivaccalhci-nic".

O fallccido Dr. Fclieiano Temia costuma-
va contar essa historieta, sempre que se u\-
Índia á impossibilidade dc se. fazer uni go-
verno honesto, absoluta ou relativamente ho-
ncslo, no Brasil.

LONDRES, U8 (llnvas) — À "Wlroleii
Press'' recebeu um raillogramvin dc liiteii*
rust comuiunieando terem olic_ii«lo » Hiiina»
nia cento o vinte o oito nufoplniios franco-
zes, destinados an exercito o que serAo em-
mvgndos cm srviçns di* reconhecimento nn
i'1'iiiisylvonln o nn Dobrudja.

O radldüiammn Itccrescoiltn que também
chefiaram a Uucnrcst quatro acroplanos In-
glczcs, procedentes de Inibros.
Uma ordem do cila do rei

Fernando ¦ •••

NOVA YOHK, 28 (A NOITE)] *- lladiogrn-
pitam de licrlim :"Em poder dos prisioneiros rumaicos foi
encontraila cópia «lc uma ordem do dia do
rei Fernando, dn flumanln, em «pio sc diz:''Nenhuma unidntjlo deverá retirar-se deiin-
lc do inimigo, mas sim manter-so nas suas
posições, mesmo á cusl.i dos maiores sacrl-
fidos. Perdidas essas posições, ú necessário
rçeonquistnl-as Imiiiedintatuento.

lin mil nnnos quo catas mimliiuhns (rc-
forc-so o aobernnq ú Trrinsylvnnia) foram o
baluarte dn nossa raça; cllaii «levem con-
stituir agora uma muralha Intransponível;
a salvação o a honra «Ia nossa pátria exi-
gcm-n'o. A victoria, com a ajuda de Deus,
é nossa,"

Informações alleniãs

NOVA YOHK, 28 (A*. A.) —'Üm radio-
gramma de licrlim informa quo os rumaicos,
demito dii pressão dns austríacos, cederam
alguns terrenos nas proximidades de Sara-
domei.

Essa noticia ainda não foi, porém, con-
firmada,

NA FRENTE OCCIDENTAü
»*Hn»

A situação

Noticias offieiaes 4

fiíixír de Nogueira - Único que cura syphilis.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as imitações.

-*•*•>
O cardeal Delia Volpe mo*

ribundo
ROMA, 23 (Havas) — Q «Osserva-

Itore jRomano» informa que o cardeal
'Delia Volpe está moribundo.

¦ **<«>*¦ r

LONDRES,.28 (A NOITE)' — Communicn-
do runiaico do hontem du lurdc, uipii rece-
bido através de Pctrogfado :"Na Moldaviá, as nossas tropas oecuparam
üalaii e as alturas dc Ptatrokol, fazendo ul-
gamas centenas de prisioneiros,

Nn fronteira da Valnchia, salvo no valle
do .liul o do Ali, os iiiistrii-allcmães foram
colilidos além da linha divisória.'Na 

Dobrudja, as tropas russo-riiinnicns, re-
tirnndo-so para o norte, depois da occupn-
í*no dc Constonza e Ccrnqvodn, concentram-
sc. na linha Hhrsòvà-Cabo Shkcn."
Acroplanos para os rumaicos

LONDRES, 28 (A NOITE) — Informam de
Bucarest quo chegaram á fronteira da ltu-
manta l'JS acroplanos francezes, destinados a
acompanhar as forças russo-rumoicas o a
combater os nppnrelhos inimigos na Tran-
sylvania e na Dolinidja.

A Duenrcst chegaram taínbcm ties acro-
planos inglezes, procedentes d.i ilha de Im-
bros, lm lCgeu,,i'. (pie fizeram essa viagem
com o melhor'suecesso.

¦» mum ' iam i»
NO AR

*»Q»»>C-

I.ONDItl.M. 28 (A NOITK» — No Somme, a
•dtunçiiii nílo Miifírcu nenhuma alteracSo. liou*
ve, d« um lado o oulro, petiuenas iiper"c«i«*i de
infantaria.

A netlvldndo acre» foi muilo ernnile, quer
•In parto doa franrezni, quer dai iintlo/es.
KhIch ili-rriiliMium dou* «ppurelho» allcmãefl
«• perderam uni,

i"m nvlndor inaW:. tustontou combate com
«!«•/. upiiarellioft allvmfieii. I'»r uma ropldu e
hrllhttnllnslmii manobra, «> aviador iiiirlei:
derrubou «luua upiiarelliiia iiiimlgon «• pnz. os
oulroa «'ia fuga, voltando llloeo no ponto de
partlilii, O seu nppurelho ficou erlvndu de
bnlan. ,

Na frente de Verdun oi allemãe* proscgul*
ram, vinbma com menor violência, nos xcus
iiiiitrii-;iliit|ii<'s miliri' aa nova» posições fran*
eexas, |irliici|i.ilmi'iilf entro Duunumnnt e
Vuiiv. l'orum ropellidoH eom cnormra perdas.
As intonnaçücs offieiaes

PARIS) ^H (Havas) —. (Joininiinieiido offi*
ciai ile honlem ú noite:"Na frcnlu do .Somme, nos seetorcü dc
Süllly.Süili.scl, Uuclinyosnes e Diachos, grande
acllvjdadc das duas artilharias,

Ao norte de Verdun o inimigo bombar-
deou violentamente a nossa primeira linha,
sobretudo o barranco de lloudrcniont, o for-
te de Douniiiiioiit o as baterias de Dauiloup.

Os nossos tiros de barragem sustaram com-
pletameiite um ataque inimigo a oeste da ai*
deia dc Douaiiinoul.

O mão tempo está prejudicando as opera-
ções,".

•» -mjQUM gt

NOS MARES íi

O combate da Mancha V

LONDItES. '-'8 (A NOITE) — Oa jornaes
commentam largamente o fracasso do "raid"
dos destroycrs iilleiuúes contra os transpor-
tes encarregados dnn communlcacõci. entre a
Jniílalerra e «> continente,

.Salientam que oh navios Inltnigna consegui*
ram apenas mel ler a pique um transporte
vasio, «".actamente um dos navios mais jio-
qüénos empregados no serviço militar. O
¦'The Quecn" tinha, com of feito, apcnafi 1.676
toneladas «• du toda» as pessoas «iue havia a
bordo não morreu nenhuma. A perda do "Nu*
ljian" c «lo "Flirt" eslá perfeltamento cuai-
pensada pela perda de dous destroycrs ai*
lemaes quu foram niettldos a pique.
Documentos expressivos

Uma façanha do capitão Ercoli

"POUR UA NOBLESSE"
Nova o .flnitsiinn murai ila cigiiiToi ucoudiciuiindos om cie-
gantea e (Hsti.lc.a3 caixinhas do UU'cigarros mmiípularJoa com'
íumus oritiilaca escolhidos o Combinados enlre as melhores

quhlidtidcs ,
Pr.Ef.G t$O0U A' vemlapnr toda a parle.

CIA. SOUZA CRUZ

. .  ' ¦ «««B»" «

A recepção do Sr. Camargo
no seu regresso ao

Paraná
28 (A. A.) — "A Republica'
lestas preparadas aqui .paru

CUIUTYBA,
noticiando as
lècepçílo. do' Dr. Affonso (..i:nai';.lo. presidente
do Estado,,diz: "donsèiciile o Paraná de «iue
a sua primeira autoridade soube, encarar a si-
Inação do seu Estudo;'eom uma visão seguia
de seu futuro e «iue agiu determinado pelos
interesses hiaxinioi do torrão-em «pie yive-
mos, sem ter em eonta o sáeVliieio dos pro-'
prios inte'esses iiidividuaesj quer receber, co-
ír.o bem merece, ao paranaense illuslre, ile
honra impolluta, de caracter nobre ,e. de. on.cr-
{•ias cívicas admiráveis, demonstrando assim
q.i,! csíá pí'.rl'cil.amci'.e coliereiite cu.u as suas
aspirações dc paz, de concórdia e de progres-
so o qne se afina pelo mais alto pensamento
do povo brasileiro.

Por isso todos os municipios do Estado lc-
rão seus representantes legítimos nessa rc-
cepção, para assim.demonstrar ao paranaense
digno, que no coração du pátria foi alvo «Ias
mais significativas manifestações de todo- o
paiz, por encarar o são espirito patriótico e
consciente «le republicano abnegado, a sua
coitipreliensão do grande acontecimento que
nos repoz nobi¦.•.mente cm om posto que a
nossa moral, os nossos desejos o tendências
consta 111*¦ mente reclamavam".

|*\^IIYO|_J cura as inf lammaçôee dos

MOURA BRASIL Rua Druguayana. 3?
>.,¦¦,. -.¦¦--.--¦*.—>¦ .n ¦ i -lflB^ .f ¦¦¦¦¦  ¦¦

ltü.MA, '2íi (A .NOITE) — Depois de qua-
torze dias do ausência, acaba de voltar ás
linhas italianas ila Albânia o copitâo-avia-
dor Ercoli, quc no dia 12, do corrente, de
madrugada, tinha partido dirigindo um ae-
roplnno para um reconhecimento, iirompa-
nliiido pelo alferes Mnccllini, como segundo
piloto, e pelo capitão Corbclli,' Cinná obser-
vador. ¦..,.. .,. 

' ', ..! ..,!.;. iisi
, O apparelho italiano estava a tres mil me-
tros do altura quando iho nppareceu pela
frente uni "Taubc", tripoindo por aviado-
res austríacos. Os dous acroplanos trava-
ram combate e o italiano investiu sobre
o austríaco. Nesta occasião, de bordo do ap-
párclho austríaco foi descarregada uma me-
tialhiidoiíi, cujos tiros mataram lnstn.nta-

. ncnmeiitc o capitão Corbclli e o alferes Mo-
çclHiii. O capitão Krcoli, manobrando o ap-
parelho, serviu-se lambem da metralhadora e
assim poude conter ri distancia o "Taube''.
Mas, pouco depois, devido a uma nova des-
carga da metralhadora inimiga; o capitão Er-
coli ficou ferido num braço e com as azas
do seu apparelho avariadas.

O capitão Ercoli manobrou com pericio o
seu apparelho o, planeanilo, desceu cm
Znrnoc, 50 kilometros distante das linhas
italianas c em território dominado pelo ini-
migo. Logo que poz pé cm terra, o ca-
pitão Ercoli incendiou o seu apparelho c
fugiu. Mas, mal tinha andado alguns metros,
foi atacado por um mercenário austríaco.
Mesmo ferido, o capitão Ercoli resistiu e
matou o seu aggressor.

Dèpoisi á maneira que se approximava das
linhas italianas corria maior perigo, porque
a vigilância do inimigo era maior. Passou
assim a dormir de dia. o a andar de noite,
até qiie honlem de manha chegou ás^linhas
italianas, exhauslo e num estado de ira-
queza extrema.

O rei Victor Manoel, que já foi informado
deste faeto, mandou elogiar o capitão lircoli
e condecorou-o com a. Medalha de Ouro.

Foram Concedidas medalhas de prata ao
capitão Corbclli c ao alferes Mocellini.

—i ¦»»». »*— . i ,
OS ATTENTADOS ALLEMÃES

¦*^*»*>«<l^ —.

Os protestos da Hollanda

1-IÀYA,'28 (Havas) — O ministro (Io Hollari-!
da cm Berlim protestou junto ao governo ai-
leirião contra o faeto dc um "Zcppclin" ter
.violado ha dias a neutralidade do paiz, atra-
vessando o território nacional c lançando uma
bomba numa cidade hollandeza.

U faeto oceorreu na semana passado.'
[ - ' ~Ht mUDir ifjrwii ¦

EJH TORNO DA GUERRA

.' lei Dalbiez e o gabinete. i\ \
francez ,'.. ..

LONDItES, 28 (A NOITE) — Entre as car-
tas seqüestradas pela* uutoridudcH inirlezas fo-
iam encontradas duas quo trazem muiiu luz
sobre a recente uctividütlo dos submarinos ai.
lemaes nas costas dos listados Unidos.

Esses dous documentos, muito impurtnnti"),
acabam de ser publicados. A primeira curta,
quc era enviada de iInstou pnra a Allemanlia,
diz t"Querido Gustavo : — O "Willehead" saiu
hojo e servirá «le estação radiogruphica paru
08 submarinos dentro do raio de tres milhas
das águas territorines 'norte-americana*'. O va-
por tem viverei para tres mezes."

A segunda carta, datada de Xew-Lnndon (Es-
tados Unidos), diz :

"Alegra-to, amigo ! Sou o capitão do "Wille-
head", que anda em missão especial. O"Kohlu" está fundeado cm Boston e sae em
breve. Já fiz muito pela nossa pátria; mas
posso ainda fazer mais." ' • ¦¦

Proezas dos submarinos alie- • •}•¦ '-'"¦

mães ¦" .

LONDRES, 'JS '(Havíisj -^ Os allemães met-
ternm a pique os vapores íiorueguezes "liy-

gdo" c "Lysland" e conduziram parn Cuxlia-
ven um outro, ;le nome "Lorvlk", da mesma
nacionalidade.

Os submarinos inimigos afundaram egual-
mente uma chaltipn ingleza, aprisionando a
respectiva equipagem e levando-a para a Al-
lemanha.

A grossa bandalheira dos
telephones ¦

E' INCRÍVEL o queSE PRETENDE
FAZER

¦ Tudo n brojôclo' da Mitbt, nproíouliido no
(.1'iiMÍln» Municipal pulo Sr. .Meiuli-i Tavares,
•* nm iiuiiiiito.iilu do «•11'aiiilaliis. Som faliu* noi
prejuízo-, cansados ii munlelpiiliiliiild pulas fali-
t(iHtU*n*í concoildoi noilo Incluídas -— a redii*
c«;A(i roloHial «le contribuição, n dlspcnin de
Olllia, n i lluiiiiaçiiii du reiialliis, <> nfaslamento
do flicnllincílo • • cnearmido a quoilflo somou*
te pelo iiili-rc.sc itos contribuintes, eiirmitriim-
íto no projeclil a rada passo iirmndllliiis «pie a
empreso dUpOa para arrancar ilo seus asslgnaii-
tes a íjialnr somnia possível do dlnhcii-i» sem
lhes dar direito algum a qualquer reclamação,
como snecedo em todos ns outros serviços ex*
piorados pela l.inlit.

K' nccoísarlã protestar nnlcs «lo confíúm'
niiir.se «> nttentado, clininniido paia elle n at.
tiiiçuo du presidente da Xepublica, que tem o
direito o o dever do imprdil-o.

Vejamos, por exemplo, o quo se passa com
relação au preço das chamadas cxlraordin.i-
rias. Cura estas, como já se sabe, foi iidnpladii
uma tarifa proporcionl, «iue \ao du mu réis a
Ml réis por chaniada, Careço «piu iissiui foi
iilteiuliilo o Interesso dos que so 

' 
servirem

Ilialor numero de vezes do teleplione; mas n
leitura do projeclo desfaz essa illusiío.

Imaginemos um nssjgnanto (|úo ulilisc o te-
lephniic, por exemplo. l.'l vezes por «lia, em
média. Esse assignante paga, segundo u ta.
bella, 160Ç I-ela taxa fixa, com direito a 1.01)0
chamadas. Como se devo fazer a conta'.' l'ol|e
afigurar-se mais natural que u assignante es-
gole primeiro esse numero de chamadas, para
depois serem cobradas as excedentes. Mas diz
a letra 11 da cláusula XII :"para rada apjiarclbo iuslallado onde haja

cscrlptorlos, agencias, ele... a taxa an-
niini será de 1508 com direito a mil cha.
mudas dentro desse praso",

o que parece lornar evidente «pie a I.ight pre-
tendo dividir o total de 1.1)110 chamiiilas pelos
doze mezes «lo anno, para cobrai' como extra*
ordinárias todas as chamailas «pie excedam ile.
Sil o fracção por mez.

Digamos, portanto, arredondando algaris.
mos, «pie esse numero seja de 90 ou !l por ili.i,'remos que o assignante pagará 10 chamadas
extraordinárias por dia, ou liou por mez, ou'I.CU0 

por nnno,
Ora, segundo a tabeliã, esse assignante fi-

caria devendo ;'i I.ight íl.OOQ chamadas a á0
réis, quo é o preço ultimo «pie nelle figura, ou
180*5000. O peor, porém, é que a cobrança é fei-
Ia mensalmente.

Diz a letra 1 :"a importância das chamadas cm excesso
será paga mensalmente nlé 15 dias depois
da data da entrega da COUta. sob pena de
ser cortada a ligação e retirado o appa-
rolho."

Ora, no fim (le cada mez, o assignante terá
feito apenas «100 chamadas em excesso. Logo,
pagará pcln taxa mais alta, isto é, a 100 réis
cada chamada !

Mesmo que a I.ight for descontando pro-
porclonnbiicntc o preço das chamadas excc-
dentes, o assignante não terá abatimento sinão
do segundo mez cm deante, descendo nn es-
cala organisiiila pela empresa. Xo segundo e
terceiro niezes,. a taxa será dc HO réis; nó
quarto e no quinto, de 80 réis; no sexto, 70
réis; no sétimo c 110 oitavo, (i(l réis, 15 SO' J)<>
NONO EM DEANTE PAGAUA* A TAXA DE
50 ;\1"'1S.

Temos pois, que esse assignante, em vez (b
pagar, do taxas extraordinárias, como parece
estar na tabeliã, a quantia de I80s", despende-
rá, no fim do anno, !Í49""000. Reunindo n essa
cifra a taxa fixa dc lfiOÇ, verificamos que a
quantia total 

"despendida com um'teleplione.
de que o assignante se ulilisc THESE VlíJSlíb
1>0H DIA, FICARA' POR 3!lt)?000 COR ANXO I

Acceitemos, porém, a outra li.vpotliese, a de
que a i.ight espere que esgotem as 1.000 cha-
inadas da taxa fixa. O assignante, que figura-
mos, esgotal-a-á em 77 dias, ou pouco mais de
dous mezes.

No terceiro mez, o assignante será.devedor
de 109 chamadas, ou de ]0i?00(). Dabi cm tlòítintè
o seu debito será o seguinte: no quarto e
quinto mezes pagará a chamado a 00 réis; no
sexlo e no sétimo,, fijSi),; no -oitavo, a .70;--no,
nono ó no deciiíio, ii'00; no décimo primeiro'
e no décimo segundo, a 50.

NESSE CASO O AfCAlU-l.HO QUE SERVIR
TRESE VEZES COR DIA FICARA' CUST-AN-
DO 4129600 COR AXNO.

Não ! Não é possível que esse monstro seja
vicloriosò 1

1 -<1ílft- '

£&t£tè.ète$&$tè$k ^.k^t-gy. sM&jjtv | ii

l ella morreu também...

A SITUAÇÃO NA ÁUSTRIA

A reorganisação do gabinete
AMSTERDAM, 28 (Havas) — Telègrnplihm

dc Vienna, eonimunicando (pie von Koerber
vae ser nomeado primeiro ministro dq gabi-
nele iiustriaco, cm substituição do conde de
Sturglih, recentemente assassinado.

LONDRES, 28 (A. A.) — Ha dias um tele-
gramma de ücrlim, via Amsterdani, communi-
cava «pie o príncipe Conrado Scliillingfiirts
seria n substituto do conde de Sturgkb, na pre-
sideneia do consellio de ministros da Áustria.

Essa noticia não tinha sido alé agora con-
firmada, chegando hontem sobro o caso novos
telegrammas, tidos como offieiaes e vindos da
mesma procedência, dizendo que von Koerber
foi designado para sueceder o conde Sturglih
na presidência daquelle gabinete.

Dactylogfaphia
ESCOLA REMINOTON — I.ecciona-se por

mcthòdo próprio. Ensina-se a escrever pelo
taeto. Rua 7 de Setembro, 67.

Falleceu de
Col<

a pnnceza
Ionna

ROMA, 2S (Havas) — Falleceu a es-
posa cio príncipe de Colonna, prefeito
desta cidade.

A rainha Helena visitou-a diversas ve-
zes durante a moléstia.

-«•m
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PARIS, 28 (Ilavas) -- O ministro 'da-T.úerr.r
fez honlem um discurso na Câmara danilo ex-
plicaçõés sobre a applicação da lei Dalbiez.

Em seguida foi approvada por 401 votos con-
tra .71 uma moção de confiança ao governo.
Os prisioneiros allemães na In-

glaterra ;,.j j.£:S
NOVA'YORK, 2S (A NOITE) =-i Min cor-

rcspoiiilente norte-americano em Lohdres'mandou para aqui as siias impressões sobro
um acampamento de prisioneiros allemães,
quo visitou recentemente o que está installa-
do ao norte da capital britannica.

Diz elle que o acampamento contém 700 ai-
lcmães, que por si só se administram, c que
eslão apenas sob a vigilância de um official e
sele. polieiaes, e. vários cães de guerra.

Os prisioneiros allemães*,* (pie são casados
com senhoras inglezas, recebem suas esposas
tres vezes por semana. Qiiasi todos os alie-
mães trabalham, pagniido-lhes o governo, bri-
taiinico os produetos por elles fabricíidos.
Apenas \W2 prisioneiros não querem fazer tra-
ballios mamioes, c preferem ler, estudar e cs-
CTÒvcr, Os restantes empregam-se na lávíigem
dc roupas e em toda a sorle de trabalhos ca-
seiros. . -

Durante os primeiros nove mezes deslc anno
elles receberam do governo ingiez quantia
equivalente a 3.G0O dollars, depois dededuzi-
dos 20 °|° dos seus. salários, paru pagamento
das ferramentas.
Uma resolução da Argentina

A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

As despesas da guerra

BUENOS AIRES, 28 (A. A.) — Nfts rodas fi-
nanceiras desla capital diz-se ser muilo pro-
vavel que o ministro da Fazenda-, Dr. Doniin-
gos Salabcrry, ordene «pie não sejam pagos os
"coupons" dos litulos argentinos,'procedentes
dos territórios fraiicp-belgas, occupadps pelos
allemães, ]>or entender que alguns desses li-
tulos se acham em poder de pessoas quc des-
pejaram dellcs os seus Jegilimos proprietários;

NOVA YORK, 28 (Havas) — Radiogra-
pliiuni de Uerlim:"O Reichstag approvou em terceira leitura
um novo credito de guerra no valor de doze
billiões de marcos.

O governo declarou quc as despesas mon-
sues da guerra clevnin-se agora a dous billiões
cento e oitenta e sete milhões de marcos, em
conseqüência de se ter estendido a nova linha
de frente para a Dobrudja e para a Transyl-
vania".

O interregno parlamentar 
' i -

LONDRES, 28 (Havas) — Telegrapham de
Amsleriiiim:"Segundo noticias recebidas de Berlim, o
Reichstag resolveu, por 802 votos contra 31,
que a commissão de orçamento se remiu de-
pois do 'encerramento das sessões, para tratar
ilas questões relatvas á guerra e á politica cs-
trangeira".

A GRÉCIA

A situação

LONDItES, 28 (A NOITE) —.Os jornaes
commentam as noticias procedentes do Atlie*
nas v relativas ao accordo que. so teria cou*
eluido entre os (çovernoa alliados e a Grécia,

A opinião geral é que os acontecimentos
na Grécia ne precipitam e que a situação gre-
ga se resolverá dentro do pouco tempo de
maneira definitiva.

Os alliados continuara a tomar as medidas
que julgam necessárias ú sua segurança. O
licenciamento de metado dos reservistas da
classe de 101.1, hontem decretado, foi exigido
pelu "Entente", a conselho do general Sar-
rail. O commandante dos exércitos de Saloni-
ca fez ver a inconveniência «le manter na rc-
tagiiarila um exercito grego superior a "10.01)0
homens.

Em Athenas foi detido o agitador. Christi-
doz, chefe de uma Liga de Reservistas parti-
darios do rei Constantino e que tinha . 70.000
sócios.

ESPOSA NA MORTE
-HOJE E AMANHÃ -

PUR
LINA CAVALIERI
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A greve dos "frip-sfros"
Ainda lioje o administrador do En-

treposto de Carnes Verdes, em São Dio-
go, viu-se obrigado a pedir.novamente o
auxilio da policia do 14° districto, para
manter a ordem externa do entreposto.

Os «tripeiros» agrupados na avenida do
Mangue, em frente ao entreposto, obriga-
vam aos seus collegas que ali preten-
diam entrar para comprar fressuras, a
não entrar, tom ando-lhes os vasilhames.

A's 14 horas ainda não tinham chegado
as providencias pedidas ao districto, po-
rém a força destacada para policiar o
interior do entreposto já tinha' dissol-

'vido o «bloco», continuando tudo como
dantes.

-OH*»

Companheira até ao túmulo
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A morta a seus filhos, atirados ria coiíijilcta orpliandada
Havia cnlro o casal uma tão completa

harmonia, eram tão amigos e sinceros com-
ponliciros, tão liipulns se achaviim por tão
fortes laços, «pie (|uamlo lioiilcm, em ve/.
delle entrar cm ensa, como de costume, con-
tente o feliz, do volta do triihalho do dia,
entrou como um ralo, a sinistra nova da
sua morte, num desastre, cila caiu pura trás
ti 

'morreu 
tamheni.

A morle não conseguira, assim, quelrror
aquella solidariedade tão profunda, tão in-
destriictivel. O golpe que derruliou o ma-
rido —¦ pódc-so dizer *— derruliou também
a mulher, unidos na vida e ua morte.

Foi esse triste e emocionante raso oceor-
rido hontem. Já havíamos registado a sua
primeira parte, referente ao desastre. A
victima fora n operário jaymo Ignaeio Tor-
res, de nacionalidade portuguozn, casado o
residente com sua faniilia í« rua 1'loriano
n. »(), estação de J). Clara."Inynio 

Ignaeio linha 47 annos e era ca-
findo ha 18, residindo ha 11 no barracão
do sua propriedade, por elle mesmo con-
struldo á rua e numero acima. Sua mulher,
I). Agucdn .Maria de l.iiua Torres, era, como
elle, forte e trabalhadora. Iam 'assim viveu-
do felizes. Tinham seis filhos. A mais ve-
lha e a segunda Maria, do lli nnnos, e
Alzira, de 14, estavam já empregadas, em
casa dc faniilia, cm Villa Isabel, auxiliai!-
«Io assim o., pães. Anlonio, de lã illllios. já

par,- l)
, o .loa.,,
mãe. K

lindava t.iinliein a aprender com o
Ayres, do lt) nnnos, o Álvaro, do dons
de sete mezes, fa/iain companhia á
era ile ver aquelle quadro tílo cncflutador
quainlii á tarde o pae chegava a abraçar os
filhos, a beijar a mulher, e depois Iodos á
mesa tosca, ua refeição sadia e ganha hon-
nulamente.

O operário eaira ile um andaime no sido,
morrendo instantaneamente, com o ernuco
partido", nn run liarão de S. l'clix. A poli-
cia fez remover o cadáver ao necrotério, e
á tarde, quando soube da residência da vi-
clima, inundou avisai- á fiiinllifl, Foi quando
o destino completou a sua obro, A' hora
em qtie ii vicüma do trabalho devia entrar
em casa, contente o feliz, entrou a sinistra
nova de sua morte, golpe tão rude que dillo
tombou também 

"pnrn sempre u companheira
amiga.. -

Quando os vlslnhos daquella casinha los.
ca, pobre, c até então feliz, acorreram ali.
as pobres creanças, lançadas assim, de re-
pente, na mais dura orpliandade, rodeavam
o corpo da mãe, Soluçà.lltCS, sem saber, coi-'
tadas, quo noutro extremo da cidade jazia
sobre «> mármore do necrotério o cadáver en-
sanguentado do pae.

A triste e. emocionante occorrcncia Jogo
correu de boca em boeii, despertando a cl-
rldado de amigos ila boa fnniílin, quc lo-
íuiirom as providencias que o caso exigiu.

As grandes tua-
nobras

o general Gabino Bcsouro
visita as diversas

unidades
As unidades do Exercito nctualmcrito em

manobras receberam hoje a visita ilo general
Gabino liçspuro, eoiiiniandanle da .V região, :i
que se acham subordinadas. Dirigindo-se ao
acampamento da 1' companhia ile íiictriilhn-
dòras, S. lis. encontrou-se ahi com o general
Tito Kscobür, cm cuja companhia percorreu o
local das manobras da fi" brigada. Nesse mo-
niento os batalhões, 7", H" e !)", de voluntários,
realisavain exercícios cm ordem dispersa, des-
envolvendo thumas lúdicos. O general Gabi-
no teve opportuhidndc de assistir ainda ás evo-
luçoes do biplano Formai) ilo Acro Club Ura-
sileiro, pilotado por Oarioli, sobre o campo de
manobras. Oalii partiu o coinmaiidaiitè da õ3
brigada para a estação de Paciência, onde está
acíiiilonada a ÍJ" brigada de artilharia.

Náo foi de muita calma a noite de honlem
entre us voluntários de manobras : o faeto de
haver sido o Or. Eurico de Barros Falcão de
Lacerda picado por uma cobra, quando o seu
batalhão realisava, ao fim da tarde,-os exerci-
cios costumeiros, encheu ile apprchensões os
jovens soldados, apprchensões que se dissipa-
ram pelas precauções tomadas para evitar a
reproilueção daquelle faeto, que, aliás, era nn-
tural se viesse a dar, pois é sabido que no cnm-
po dos Affonsos é coiiinuiiiissiino a presença
de cobras.

O Dr, Eurico dc Barros oito minutos de-
pois de mordido pelo réptil, recebia injeeçoes•ministradas pelos Drs. Alves Geíqueiru, Dnrio
Aguiar e Luiz dé Bittencourt, que, como toda a
offlcialidode do .'!" regimento, cercaram o en-
fermo de todos os cuidados. O seu estado é o
mais lisonjeiro possível, tanto assim que o Dr.
Eurico quiz hoje deixar a sua barraca, no .que
foi obsliido pelos médicos, que o aconselharam
a conservar-se ainda cm repouso.

O 8° batalhão de voluntários do 3o re^inicii-i
to fez lim bello exercício. Sppposto enquadra-
do no seu regimento, desenvolveu essa unida-
de interessante thema, cuja idéa tuetica con-
sistiu, em resumo, em atacar o inimigo desen-
volvido liara a defesa de uma posição de ae-
cesso difficil.

As manobras foram executadas de maneira
brilhante. Apezar da transição brusca experi-
mentndá pelos voluntários, acostumados ao
conforto do Mar e agora subordinados á disci-
pliiia militar, sujeitos ás contingências bem
árduas e inevitáveis de um acampamento, elles
têm facilitado «le modo lisonjeiro a missão fi-
nal dos seus inslriictores, soffrendo cnm re-
signada abnegação as torturas dc exercícios
em terreno onde o toco de páo, o buraco e a
formiga são a mais séria prcoecupação nos
momentos prementes de encobertas marchas
dc approximação para um ataque. Isto para
não falar'na cobra traiçoeira, que infesta todo
o campo e que é agora o único inimigo temi-
vel da soldadesca.

Os voluntários têm feito regularmente o ser-
viço de ¦patriilhamento, revezando-se na vigi-
lniiciu, durante a noite.

Amanhã, domingo, segundo noticias chegadas
no acampamento, irão muitas famílias, visitar
seus parentes, quc servem como voluntários.

A situação politica
do Pará

Já se estará perrasaneüo em
acco-r-dlo ?

O deputado Castcllo Branco recebeu um
longo telcgrnmma do Sr. Enéas .Martins,
narrando os últimos acontecimentos desen-
rolados em Belém c explicando a aeção da po-
licia paraense. O Sr. Enéas iliz 

"que 
nada

houve de importante, a não ser a iitlilu.de
insólita de um grupo de desclassificados o
croançotns, que, oçulndo por pessoas chega-
das aos chefes da opposição, na ausência da
policia, atacou os últimos carros do prestilo,
queimando balões e procurando esbordoar
os passageiros, A força, depois de aggre-
ilida, dissolveu o grupo, nada mais havendo,

Os jornaes têm noticiado as conferências
cm palácio entre os representantes do Pará
e o Sr. Wencesláo Braz. As conferências cn-
tre os deputados e senadores paraenses e es"líros-boiinets" da politica suceciJem-se.

Que farão '.'
Dizem os entendidos que, na fôrma do

louvável dostume, o Sr. presidente da IU-
publica e às' chefes políticos tratam de hiir-
inonisar a situação da política ilo Pará, pur
meio de um accordo, tendo por base a re-
tirada dus candidaturas dos Srs. Enéas
Martins e i.auro Sodré. A difficuldade. eslá
agora na escolha dc um candidato que não
tenha ligação eom qualquer dos agrupa-
mentos políticos que disputara o poder no
Pará.

¦ «a» 

E OS ALUADOS

A prisão de Christidoz

ATHENAS; "-'8 (Havas) — As autoridades
francezas prenderam o Sr. Christidoz, chefe
da Liga dos Reservistas; partidária do rei
Constantino.

O único refugio do rei

IsONDriES, 28 (A. A.) — Dizem de Athe-
nas quc a'zona da Servia, na Thessalia sc-
plentrionol, é o único que ainda se mantém,
fiel uo governo do rei Constantino.

EmulsãodeScott
dá forças

e carnes

Os edis descansaram
hoje

O Conselho Municipal não teve ses-
São hojci Os Srs. edis não se digna-
iam tie dar numero nem para abril-a.

Só compareceram cinco- desses senho-
res ao palacete da Mãe do Bispo.

¦ mnti. i—

"POUR LA NOBLESSE"
Nnvn o flhissilim nthrca do ci^frroâ ticbníltcJõiittdns qm do-

gaiitcs b (lisliiiclaa ciiixtnluis tio 'JÜ tíigjjrrpa ninuÍ|it;luüos com
lu 1003 orienlaçs cscolliidos o coinliinaiios enlre 113 niclliurc*

qualidades.
TIIECO 1$0D0 A' venda por lod:i a parle.

CIA. SOUZA CRUZ
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Q= rüt
DA AHTE.AO AMOR

ou
A DANSARIXA MASCARADA

Segunda-feira
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E/i.Ti> dc Nogueira — Cura rhecmatisnío^

O alarmante estado sani-
tario dos nossos sertões

. Do Sr. deputado Sebastião Mascate-
nhas recebemos uma interessante carta,
cuja publicação a exigüidade de espaço
uos obriga a adiar para amanha,

0 " Planeta " entra são
e salvo

Chegou hoje ás 13 horas em nosso
porto o pequeno vapor «Planeta» do Sr.
Pacheco de Aguiar, que davam como per-
elido em viagem de Buenos Aires para
o nosso porto.

Dada a pequena marcha do «Plane-
ta», que é de seis milhas horárias, e
á sua tonelagein, que niío passa de 800,
atrasou-se o pequeno vapor, em 48 ho-
ras de sua viagem.

A pequena altura dos porões do «Pia-
neta» motivou que o mar na costa sul,
quasi sempre picado, lavasse o seu con-
veie. E assim ,sc resume a historia do
«Planeta». '

¦ mie*» ¦ ,—

'POUR LA NOBLESSE"
Nova e linlssiniii ntnrcn ilu cí^íiiiuí aeomiiciuiiiidos om cio-
[pintes o dislínckt? caixinhas du áO ciparros inaniiudados com
liiiiioa oricnluos uscolbiduj o coml|1nadu*j cnli'u ua iiiclltcrcâ

(|U«iIidadoa
PREÇO 1$000 A' vcmln por lòda a |>.iilc.

CIA. SOUZA CRUZ
¦TrTy**-***1 "¦***¦ BM dKWBBM8ttt~ZMl~B~MttlJBttMIBM WM**~~

Drogas- wxmmmwm mmmWKmmmVaaaamW

por atacado c a va-
rejo a preços exce-

pcionaes. — Drogaria Carlos Cruz
«StComp., rua Sete dc Scleinbro, Si.
Km frente ao Cincítna Otleou.
¦I—miw uni

"São Lcureiico"
brinilos. LOPES SA' & COJIP,

Cigarros populurf?, ile
mv lumi) Hio .Nuvn, para

2011 lói-s, com valiosos

Os futuros direitos das
nações neutras depois da

guerra européa
SANTIAGO, 2S (A. A.) — Cone aqui

como certo que, por occasião da visita
dos ministros das Relações Exteriores
do Chile o do Uruguay, .ao Rio tlc
Janeiro, estes de accordo com o chan-
ccllcr do Brasil, Dr. Lauro Muller, es-
tildarão as bases de um accordo esla-
íbelccendo os futuros direitos das na-
cões neutras, depois da guerra européa.

Pura uva, vinliii colnrcs genuíno. Garrafa 1?-'Ü0, Co*
Ijinliü. Praça Josó do Alencar.

» «a»n» -.

IQuereis 
apreciar bom e puro caie?

——Sò o (PAPAGAIO—

po em um

¦**<iM>"

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,
Oculista?., Largo da Carioca 83 sobrado.

. 8
Hoje,' em um terreno existente á rua Mello

e Souza ii. 117, miinifestou-sr logo num
monte de pallias nli existente. O fogo imrac-
iliiilnnienle se eoninninicoii a um barnieiío,
oiule residia Silidas das Neves, deslritindo-ii
por completo. Continuou cin nula cpchci-
ril.dn travessa Idalint Scnra n. 'I."i, de pro-
priedade de José Teixeira, earnoiiisando-a
também.

A etislo os bombeiros nbnfnrnni ns cliam-
mas, evitando a propagação ilo fogo. Foi
aberto inquérito íi respeito.
"-——— i i -*m»i i "' ' ¦" •*""••

Farinha Flor.
Manteiga pura nata [Biscoitos; Leal .Santo
Ovos frescos.

Cl! 
PAtll.O PASSOS 4- C.

oMM-
Cihlis,., in-lez.— Teleplione

Central.—Ruu Sanla
Luzia, "'1)2

O novo sninssie-o do
guay

iTerça-feira próxima o Sr. presidente
da Republica receberá em audiência cs-
pccial o novo ministro do Uruguay, Ma*
nocl Bérnardez, cpie apresentará por essa
occasião as suas credcnciacs, acreditan-
do-o ministro plcnipotenciario junto ao
nosso governo.

Roupas feitas ;
DE VENISE- Ouvidor.

<*•!• "T.
...viu liüiiu, cõiircccilo ile pcrfeílo
iiilramcnío- CASA CARNAVAl.
i:;il.

[Elixir dc Nogueira — Milhares d* «Itestados,
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A NOITE «rsablaao, jggi Oufi.bro WiflT-,

eaPíÇWMOiOl NOITE
NO IHTERIOR E WO
CKTEKIOff&SFRVICO
OA AGENCIA AMERICANA

Ba que sc tratou hoje na
Liga do Commercio

—¦' • ¦ -

Um doscanso do quinzedias por onno paru osomprefludos
HounliM-o I>6je, ns l.r> liprai, o conselho

iilministratlvo du l.ljtn; cpmpnrccondo ns dl-
ivrlnifi Jliin.iilhn Orligiii), Cuinacho 1'ilho
,tnl«nlo t ru/, Hõiisra Macedo, Alfredo Ferrei-
ra, Campos llcllpr, Hrncnrdo «Io Çarvnllio,
jlsposu d" Medeiros, Santos (.i.iimnriii»., |)c-
)iirtriu Sfç.zo, Ce-rqii.-ira.Mnrqui-s, Itoehn, fnl-<. Vasco

***********************************m******m***MÊmmmm

Sící/o, Ccrqueiiii Murque
in «niu cansa pnrllclpifdrt o

(irlifiao e Pedro do Queiroz,
JJ.-J...Í'. «Ia Jrilnr.i «In, nela, pnssnn»se no

nin'.lii'iili-, «ine cniistnu du, seguintes ohi-
ilo»; da Comam Svixllenl do Commercio rio
jliipnos Aires, da Pcilornçuo Urnslloirn dns
,sni'ii'il.'idi'S du Remo, dn Sonicdndo «le (.',oni-
;ni'r.'iu o Iiuliislrln ile Fumos, c!le,'

|'.i\i.iiul'i-»e « cedem «Io din, o Sr. pre-
íliln.lc declarou empossados os dons novos
directores Srs. D. Sfczzo o J. Corria «ia
lincha.

passando-se A elciçiío do vlcc«presldcnte,
o Sr. Campos Heitor pro/lOo (|.ie, por uecln-
iwtçiio, seja escolhido o Sr. Vasco Orti£úo,
proposta i';--i qu> tol' ncccit.l.

sidenlc declnrn quo deseja lor-

ULTIMA HQPfl iLTinA3lNlK>KMAÇOC3|
'OOTOD* A REPORTAGEM

DA "A NOITE»»
OS SUCCESSOS DF, MATTOGROSSO

0 Supremo concede habeas-
corpus ao governador,solicitando informações ao
presidente da Republica

A GUERRA l--stá organisada a pro*
posta para as promoções

no Exercito
Uma

Vulioii i.
edificantesessão

Supremo o assumir um daquclleío ;.(•..siieiiinnes aspectos «lus dins (|,- |nigarium»o «te "iiimis" 
polItlcpB. o recinto c'nclièu»iie.i

(ibnrrotn.iou ;
Foi '.iilinu-lllilortnft JiilgiinK-nlo do Trihtinnlo novo "hnhcnsTcrtrpiis" impetrado em i'..v..r(Io «('iicr.il Caetano il, .Ul,

(li- Miilto (irnssn.
Após o relatório «

Sr. i.iiin.ii-.i André

l.iujiierqiii', preflldoiilo
j iiil.i, a «im* procedeu d

Ciivnlcnnll, foi a ..essüosuspensa por algum, minutos, pura descanso.Ileolierlii, passou n relator a dnr u seu voto.i'iiz o histórico «lo ftictii, un longos considera-'•i"ts,.° lt'n,liu")t nssoverando ser a Asscmblile Mnllo Orosso notorininenl
processar o prcsldcnt nuo se
isso constituir cm tribunal julgador, poisi' (luiipiisii. «ie lnitnI_os capitães de. nrosli

rar in-ni claro (pn-, dc qualquer modo, mio
«uur ter nessa escolho n menor inlcrvcncflo.. ...,,.,..»Uüiia a sun situaçuo cm i
«InJiir V. Oiiigôo, apezar
jlia feliz; entrelnnto, não deseja que se diga
i|iii. influiu para essa escolha; por isso, frisa
liem es i declaração, qife deverá cnnstnr do
;.ctii, afim dc evitar que niunnhâ so especule
cm., esse nelo do conselho.

Oi Srs. ;:.-»•':,:mo o C. Maiijues, falando
jobre esse assumpto, declararam quo essa
iniciativa partiu do alguns directores da
J.i^u, ha jú muitos oins, sem sclri.ic.la do pre-
tiilciile; portanto, apezar dc muilo respeitai-

icrupulo, pensnni que. a l.ig.i «., por-

t-a
suspeito iiara
podendo, por

(1110
...pitiies de. proslden-to do listado. Iviiiregar-so a sorte «lesse homemI o seus Inimigos min ei ile Justiça, Ilão é mn.iicirn «le decidir. Concede, jinis a ordem im-

pclrndn.
io no*commen- Pcdc-n palavra n Sr. miiilslro Oliveira ili-" .itiljfítp n cie.-.- ! bei."n. Começa S, E\. por dizer «mo n questãodo Mntln Grosso mudou absolutamente do as»

peeto. .Nõu está ninis cm causa n pplíli.Malto Grosso, nc.u (

Quo quor fazer n Alio-manha ?
NOVA YORrC, 28 (A NOITU) — D

governo allcmüo ucabu tle ordenar aoscommniicianlcs dos seus submarinos querprisionem os coniiriandi.ii.es de todoso*, navios mercantes belligerantes quesejam d'ora avante torpedeados.
Acredita-se que o Almirantado Alie»

múo quer exercer represálias conlra es-
ses coiiimamlanks, submeilendo-os a pro-cesso como iez com o coniiiiandanic
Frya.r, do vapor ingle- «Brüssell»*
Von Bissing cominna a inaríy- ,risar os belgas

LONDRES, 28 (A NOITE) -- Sabe-se por no.
tlclas «le Anistcrilãm qu«> « governador alio.
líiSo du Ilelirlcn, barfio von Ülsslng, mandou
deportar iinrn .•« Allemanhn 5.OU» (militantes
de (innd o que ordenou «|ii<* sejam quanto auli*s
arrebanhados oulros ju.ooo, itu«- terão «> mes.
mu destino.

Rssa medida foi motivada, .secundo sc expli-
ca en. Iterllm, pelas ulfinios manlfcsínçiien quekc fi/eran. om (iand, contra a falta dc gênerosalimentícios.
Um vapor dinamarqdez incen-

(liado

O Sr. Sonza Dantas [Como

.EsUfiV reiiniil.1 a «'ommissíio ilo promo»çoes .ln fcxorcilo sol. n presldenelo do
Kencral Honto Itlüelrò, faxenao ns propostas
pnra o.s vagas abertos desde janeiro do cur»ronto anno, que obedecem ao principio de
merccluiBiito,

Com; oscepçBo «Ia nrm.t «U» Infantaria, f.i-ram iilli... prujiostas pura a», vagas existentesj.aii outras,
.Visim, :.". propostas de promoçSos pru-j a,'iinri iiiuiia i.eràn i«-iius na reuuiilo extraor»ililliin.i da «'eiimriísão, fiegiiiida-lelra. ás 1,1
horas, '

As proprist.vt d,, promoçõc.i) nas arma* ile
eavnllaria, nrtlllmrln, engenhurin «• corpo «lo
fintidc, depois do lidos hoje pelo general Cae-tono «lc Paria, foram dhtribuidus ú juiprensa,

hls ns propostos:
Nn arma «le engenharia «-» Com a promo-

IIIIUistiM
ni seus apo,»
iiiior.uui.-iii'.
quão

i, «. commercio i.l«ve sc
leiçõo «Io Sr. commcndadnr

pnr fim, eleito, pnr

en <;¦.-
governador general, i inem esse— cmpeaclimenl". o que eslú cm enu-wi é mais elcvndo : é a instituição da Repu-l.ileii. é o prestigio «Io Supremo Tribunal J''el

acral.
—Muito bem ! Muilo liem ! Muilo bem !•— exclamou o Sr. ministro Godofrcdo Cúulia.
O auditório estremece. l'ii/..se silencio,'2u 

sinto — continuou o Sr! ministro 011-

I.ONDRKS, 2S (A NOITE) — Um submarino
Icmno ((eleve nn mar do Norte um vapor di-

iimiinrqucz, quo depois nictteu a pique, incon-
(llnndo.o,

iionrar com nl veim Ribeiro — .» bnter de nuas negras cm
Vasco Orligãti. torno dn Instituição sagrada quo n Constilui-
ncclnmnçâo, o : çiio I-'ederal creou, como snlvnguardn dn liber-

Sr. Orligiio, sendo resolvido que, coileeli- . ilndc e conservação «lo rcgimcii. Usvocjhm avestelegraphasse pnrn Cnxnmbu* I negras em torno dessa cohiihnn lu-ancn - •¦ nStiprejiid Tribunal.im, comiuunicnndo-lhc a resolução do !
conselho.

Passou-se a trator do alistamento eleilo-
ral, feudo resolvido i.cceilar-se o offercci-
niriil.-i di- l»r. Snlles Pilho, <|ut. s(. inc.lin- I
liir.i ile lazir o alistamento, sem compromls- i

o [irescnle ou futuro, n qual. será iniciado!
na sehiana próxima, c que será niininiciado 

'

nos jornaes.
Foi lida a representação que vae ser diri-1'giila sobre o direito para os estrangeiros vo- I

tarem e serem vol.v.Ios nas eleições munlci- :
I,ílw',.

d direelor Santos Ciiiimarães lembra a |
vantagem da Ligo amparar n idéa do com-
iiiír.i.i. concedendo quinze dias do descanso I
nos seus empregados, durante o anuo, c con-'
scKiiir que o Conselho permitia trabalhar

o orador passa, então;i inzer o histórico de Iodos o.s "linheos-cor-
pus" nue te'... passndo pelo Supremo, em 1'.-
vor elo presidente do JJstnelo. D chefe «Ia ria-i.iío, prnsegue S. Jíx.. inove brigadas do líscr-
cito, ilii. instrucçôcs a um general, afim d-.-
cumprir tres accordãos do Supremo. Vem ngo.ra osso novo ''hobens-corpus" ser impetrado !Amanho, concedida esso ordem, quando a Cou-,
stitulção for interpretada pelo'Tribunal man-
duro perguntar : - - Que hei dc eu cumprir -.» O 

'
Supremo mudou ele opinião? Senhores, eu sin--to qua o opinião juiblien se alevnntà t- nns;
acompanha. Rcfcrc-se :i nina "varia" do -Mor-!
liai", em quo se diz tine a comedia precisoacabar em nome da conservação dó'nosso re-
ginien. e diz que não eslá falando na lJeocio I

j O Büllico minado :
LONDRKS, -K (A N01TJ5)' --- Os jornaes de

Copeuhague dizem quo diversos Jnnça-inlmiK
russos estiveram minando o Raltico, ao lon;;^

I elo costa da Succitl.

! Uma nova fabrica de mate-
rial bellico cm França
PAIUS, 'JS i A NOITI-j — O governo resolveu

: crçnr cm Rnntiuc uma grnnde fabrica dc mate-
I rial «le guerra, moldada nas bases da casa
; Krupp, ile- líssêii,

i mas no Rio dc Janeiro e"Ussc presidenlc,
com n Constituição
diz. referindo-

O CAFÉ
O merendo nliriu nm pouco fraco, on preçodo DS-lOf) jior i-.irnbii. pnra o typo 7, vendendo-

se 2.104 saccas, e no correr do dia melhorou
um pouco, tentio sido adquiridas mais U.740
saccas aos preços ele OfJ-IÜO o !)§50U. A bolsa I
dc Nova -Vorie fechou lioiitem com 7 n ." jinn- !
los de baixo e hoje iibriu em alta «lc I n íi
pontos, naro fechar cõm 12 a Kl pontos. Hop-
tem entraram !).li.'ll saccas, cmbnrcnrom 5.844 I
saccas c o "stock" era hoje pela niauliã de i .„
371.(572 saccas.

qui
s uiiis icrinuos, pois os caixeiros leriom ; "•' '"•'"• , »>«« piesieicnie, «nz, rcicrinun-sc no ^»» , ,—in/e dins seguidos «ie descanso, podendo lí?neral Crrctano de Albuquerque, quer nehin- f JC PPIITlflr* H/s íry- /-»r_H *»
smo emprchender nma pequena vingou. cal.har o li-ibunal. Repete : está » ver ns azos |j*r-V ^-'1 UlitJO CtC iílUOViCÍ
V sessão ainda continuava quando redi- j r-''!-'r.'is cm torno da cujioln branca elo Supre- j- i
mos esta noticia. | mo. A llcpublicn periga. Xo dia cm que o Sn- Tf^i^í-^

Medeiros e Albuquerque
em Campos

/ CAMPOS, 28 (A. A.) - Chegou a
esta cidade, tendo um desembarque mui-
to concorrido, o ciisliucto escriptòr Sr.
Medeiros e Albuquerque, que réalisará
amanhã, no theatro Üiion, uma coníe-
rencia sobre a conflagração curopéa,
*~ —>-~<iaiw . _

0 descaso no serviço do
Matadouro de Santa

Cruz
Os médicos Üe São Diogo, ao exami-

liarem hoje as írcss.tfras ele suinos vin-
elas do matadouro tle Santa Cruz, cn-
fcotiíràram vestígios de tuberculose ein
«ma dellas.

Devido ao descaso do servie;o em Sanía
Cruz, a íressura rejeitada não tinha a
chapa com o respectivo numero, não po-dendo assim os médicos do Entreposto
rejeitar o suino todo, pois que não sa-
liiam a qual deites pertencia a íressura
tuberculosa.

11 administrador do Entreposto, lia tem-
pos, já oíficiou ao Dr. Paulino Wcrneck,
e este ao direelor do Matadouro, sobre
as íressuras que de. lá'vinham sem o
respectivo .numero, porém, não foi io-
laada providencia alguma.

Hoje, nautralmcnte, o director de Hy-
giene Municipal foi egualmente scientiíi-
«ido dessa desidia. Providenciará desta
vez?
—— . ¦<¦!»« ¦ ,.._..

PORTUGALEAGUERRA
—9

Os «perarissa poptuguezes
que vão .rabalha;» na

França
I-ISBOA, 28 (Havas) — Foram ¦ tlivulgndi.s

ísla tardo ns condições sob as quaes podemsm contratados operários portuguezes paraIrnbalhiir nas usinas dn França.'
Só se poderão contratar aquellcs que já ti-

verem cumprido os seus deveres militares ou
flnc, estando isentos, não trabalharem em usi-'ias militares desde, íü dc iqnrço ullimo._—__,  ¦¦ '^IHI>m i. -.

Os gafanhotos continuam
a devastar a lavoura

mineira
, JUIZ DE FORA, -28 (Serviço espe-ciai) — Grande nuvem de gafanhotos"ivadiu este município, causando gran-te estragos á lavoura. No districto de'.orto das Flores os prejuízos são enor-

que
premo não puder amparar n Constituição, per-dera asm força e, com ella, a Republica po-1riclitarú... Koi para isso, pergunta, «pie a 15 de
novembro se expellitt o velho D. 1'celro, com
aquelle eslrcpilo memorável V

Termina o orador levantando duns prelimi-'nares, que sujeito á apreciação tio Tribunal :'.i
de ser o "hiibeos-çorpus" originário e, jüissíih- i
do esla, n dc se pedirem informações ao go-verno.

I'a!;i o Sr. minislro Guimarães Natal, qn?
profere um bem fundamentado volo, sobre o"cmpeachment", en. seus aspectos jurídicosc termino dizendo conceder n ordem 

'impetra-
da, dcclarondo-se contra as preliminares.

0 Sr. minislro Mihiclli queria saber onde
eslava o juiz federal ele Mallo Grosso..lá está despachando, declarai, o Sr. mi-
nislro Oliveira Itibeiro.

No quartel? -- insistiu o Sr. Mihiclli.
Mo confusão. .Ninguém sabia no certo do

destino do juiz. líntf.o todos perguntam :Onde está o juiz '.'
A assistência ri-se. E* alvilraela a idéa dc

tombem sc procurar suIkt onde esln o As-
seiiibléa.

Em aparte ao Sr. Guimarães Xotai, o Sr.
minislro -Oliveira Ribeiro diz que o general
Carlos Campos sc havia acovardado;.".

Foi ohi que, então, tomou vulto a idéa tle
sc pedirem informações no presidente elh Ré- j
publica. Ao cabo de alguma discussão delibe-
rou o Supremo conceder a ordem Impetrado,
para o fim'de serem solicitadas informações
ao Sr. presidenlc ela Republica, informações
que obedecerão ao seguinte questionário :

1". Onde eslá o juiz V
li". Si cm Cuyabá garantiram-lhe' a liber-

tlade.

M.-3.5 idim coiit.emnat5o
-: Peloifc-síitulo do juiz federal da 1"

Vara liBrebiideiimado, em sentença de
lioje, i^pena de tres annos e quatromezes uc prisão cellular o réo Será-
pl.iiu Vieira, contra o qual foi insíau-
rado processo como tendo, reiteradas ve-
zcs, tentado fazer passar a particularescédulas falsas dc 2008000.

Onde eslá a
Dar todas

Vsscrnbléo ?
is informações sobre esse4"

caso.
Foi marcado o dia ele qunrla-fcira próxima

paro o recebimento das informações solicita-
tlns. Com essa deliberação concordaram os Srs.
ministros que a principio concediam logo o
ordem impe Irada.

— ' *—-"l-T-T- i

Deüitíiihse o pres dente da

m*&-
mmmlssà® da promoções

tia 'M&ivmfaz*
Foi designado o capitão de mar e

guerra Gentil Augusto de .Paiva Alei-ril para substituir' o official de egual-
patente Augusto Theotonio Pereira, ná
^'iiunissão de promoções de praças doj0rpo de Marinheiros Nacionaes.

lim
%m pleno u®Ttm bra-
^ Sr. ministro do Interior pediu infor-naçõès.:àp seu collega da Guerra acerca^ naturalidade e-filiação do inspectorl'a commissão de linhas'.telcgraphicas dc

J 
aí|° Grosso ao Amazinas, Arnaldo Me-

hêzzi, fallecidò em pleno sertão cies-

uil!ii/ení..s
Dcmittiu-sc hoje do cargo de presi-dente do Centro Artístico Juventas o

artista-pintor Annibal de Mattos, dessa
associação.

Dentro de. breves dias, a commissão
organisadora da ultima exposição da Ju-ventas, constitutiva do Centenário Artisti-
co, apresentará á directoria desse centro o
relatório dos respectivos trabalhos.
—- —¦" ''¦' ' ******** —<tg^gM— i.

Os correios ambulantes de São
accionãin o

André Maria Neves e oulros, cm acção ordi-
narin (pie moveram pela Ia Vara Federal, pc-diram fosse a União çònelemnoclo a lhes pngnrcom os juros ele mora e custas, ns cliffcrcnças
entre os vencimentos qne têm recebido, n
principio pelo decreto 7.05!! de 11 ele ..ovem-
bro ele 1909, e actualmentc, pelo ele n. ÍJ.OliU,
ele i) ele novembro de 1!)1!, como empregados
ambulantes da Administração dos Correios elo
São Paulo, c os determinados pelo lei de. orça-
mento elo 1908, a contar tio respectivo exerci-
eio em eie.antc.

O juiz Dr. Raul Martins julgou :. acção im-
procedente, sob o fundamento dc aos ;m-
fores não sc applictu-cm os dispositivos de lei
invocados, c os condcmhpu nns custas.
,,_¦—.,¦.--—.-—.-¦..—-.'*..mjjGjá>»i * ¦¦--¦ |

iara ei resum
não houve ses-

Usa SdsSô acsiâente @_n
Safíiàipffla

Morre uni menor victima de
um tiro casiieil

! BARBACENA, 2S (Serviço especial)—
Hoje, pela manhã, na residência de sua
mãe, viuva, Maria Fraga dos Santos, o
menor ele sete annos ' Geraldo, encon-
trando num canto da sala uma carabina
Winchester, apanhou-a, brincando com a
mesma. Nesse momento, appareceu o'seu
irmão mais velho, Oscar, a quem Geral-
cio a mostrava. Aconteceu, porém, dis-
parar chlãOi a arma, indo. o projectil atra-
vessar o coração dc Oscar, que morreu
instantaneamente.

çno ao poslo dc coronel do tenente-coronel
João de Albuquerque Sorcjo, abrlu-sa umo
vaga déslo posto quo compele, por mereci-
monto, poro o quadro siipplomentnr, u mndos scfiiiInteB officiaes: major Joriathn.s da
Cosln llego Monlclro; major .li>i'..i Ooptlsln da
Conceição .Montes, rnnjor Emílio Sarmento
Os dous primeiros véu. «Ia lista anterior e- Oullimo foi escolhido por ser o que melhor
iotisinz os requisitos do principio tlc ruerc»
cimento, Desta promoção o da exclusão das
fileir.u do Exercito do íiinjor Heitor Toledo,
conforme consta dn boletim do D. G. «lo '2ü
ele iiinrço «In corrente unno, rcsullrim duas
vogas deste po^l», devendo o primeira ser
preenchida por merecimento; visto o ultima
tcl-o sido por antigüidade, por uni dos se'.
guintes offieincs: capitão l?cliclo l'acs Rlbcl»
ro, capitão José Armando Ribeiro de Pnuln,
eapllno Josd Osório, Os dous primeiros vim
dn lista anterior c o ultimo foi escolhido porser o que melhor satisfaz os requisitos elo
principio dc merecimento. Ao official promo-vido compele classificação no _' batalhão Aiic';uiidii vogo compete, por antigüidade,' ao
major graduado Gustavo l.ebon Ite-gis, ao
qual cabe classificação na vogo deixada pelomajor promovido por merecimento, Destas
promoções resultam duas vogas «io posto de
capitão que compelem ao capitão graduadoAntônio Martins Vianna lísligorribía o Io te-
nente .losé Vicente de .Araújo e Silvo, an-,
quite-, cabe clossificação, respectivamente, nn
voga deixada pelo rapilán promovido por'me-rcclmcjilo o no 4- batalhão, como ajudante
Destas promoções resultam duas vngns dó
poslo dc 1" tenente, que competem no 1*
tenente graduado Mario Ary Wres- c '2" U-
lienle Amaro Somes Riltoneourt.

Nn annn ele- artilharia —- Com o failecimcn-
Io terientc-Coronòl João Antônio ele Oli»veira \'allc, em 22 «le maio ullimo, conforme

publicou o boletim do D. (I. de 30 do mesmo
fnez, abriu-sc uma vaga deste posto (.ue. porter sido a ultima preenchida por antigüidade
compete, por merecimento, pnrn o 4j regi'
mento', a um dos seguintes officiaes: major
Alfredo Teixeira Severo, major José Feninn-
des Leito de Castro, mnjó.s Custodio «fe- Seu-
no Braga, Os dons primeiros vêm da lista an-
tcrlor e o ultimo foi escolhido por ser o qnemelhor satisfaz os requisitos elo principioele merecimento. Destas c das reformas dos
majores José Molaquios Cavalcante Lima o
Alcebindcs ela Costa Rubim, por decretos d

victima de umaccidente
i ../ —•—

O estado tlc S. Fx.
O Sr. minislro Sou/a Dantas fui vislo estamoiirugoiln, om companhia do um sc. primo,mnllo ferido, a bater ô porta da nhnrmaclnOriundo Raiirtcl. lista fura no mono» o gravenol Ido que tivéramos hoje pela ninnhfi c, nns.ippoMçáo de que se trai osso do algum ao-oldcnto de gravidade, nns dirigimos pof volta«ias lll horas no itamamty, o SrSiiu/o Dantas ainda '.• achava c

senlos, ¦• quo noa levou a colher
dos funeciouarios «lá j.orlorln., o
sernm «pie- S. h\, sa recolhera hontem tardeo que «> funecionarío quo tistii manlul pene»traro, como «le costume, cn seus aposentosmulo notara do anormal, .sendo por iss.. ptoívovcl que estivéssemos equivocados,

Felizmente, mais tarde conseguimos falarcom o. Sr. Dr. Sylvio Homero, nuo nos disseo .seguinte:
- O Sr. ministro Souza Dniitns. recolhendo-sc esta noite p;.n. os seu» aposentos «Ia nlanovo «leste- edifício, _ quiil mio permanecelllumlnndn, np subir a escada de mármore que«o para <i terraço, tropeçou num do-, largo-j«legrnos, v.llido u cair e cónlundlndo ilgi-ir--omite o rosto;
Dando»nos estas Informações o Sr Dr Si-1-vio Romero leve a solicitude dá nos mostrara escada onde S, Kx. tropeçara, «b. qual jáfora victima cm clrcumstniicias idênticos oSr.'ministro Cardoso «le Oliveira, devido áinclinação sunvo dos degráos, muilo :i.j..,:0»mas de pequena altura.
-Não stitisfello còm islò, o Dr. Sylvio Ro-mero nos facilitou o ingresso nos aposentosdo br. ininistro Souza Dantas.
S. Iix. st- achava acompanhado «lo Sr, mi-nisiro do t.liilc o «lo vários representantes dnnn pre uso.
ilcccbcndo.nos dizia que o ferimento nãotinha o mínima gravidade, «pie o Dr. Xabucode Goiiyôa nssim Jb»0 declarara esla manhão_quo como nós mesmo podíamos verificai','nao eslava e-om o rosto inflaminado. Demais,S. l'.x. prclendin sair nindn hoje e |ú recebe-ra ah nns seus aposentos, em audiência, alémdei Sr. ministro do Chile, o Sr

gentlno.
O Sr. minislro Soir/a Dantas

uma contusão tlc tres a quatro mil limeirasno região inalar esquerdo; contusão esta queprovocando a ruptura tle alguns pequenos va-sos .sangüíneos, se irradiara por toda a poi.pebrn inferior, «juc se apresentava de uniroxo vivo. Alem disso, ú altura do maxillnrinferior, e do_ mesmo lado, o rpslo, <|ue pns-sara de j-as|iã.. pelo mármore esquinado d.escadaria, estava ligeiramente esfolndd
Contou-nos ainda S. Kx. qll(. fni reillnicc-

lc até a phnrmácia Orlando RnngcJ,
batera inutilmente á porto,tempo.

- ^Itfc i

Nomeação para o ensino
O Sr. ministro do Interior nomeou oDr. Bcnedieío Martins tle Sá para in-speccionar o I.yceti Piauhyense, e dé-claroit sem effeito a nomeação para esselogar do-padre Luiz Gonzaga de Souza.

serão preenchidos
os claros no Exercito

i -—•—.—

O sorteio militar e òcontingente de catta
Estado

Acham-so terminados ot trnlinllioi *****Oí-ios pnrn n exeçiieuo do serviço inllllnr obri-
mi,ki';:,''!' 'A110 <u'!"-'mk l-n-PrinmSilB d.»ministro da Uuorrn.Levantada a cslnllstlcn d..-, claros exisltm*..-•• no I-xeivlt., bW.í presente dato, c do» «mo.. . vinenli- .,, t)a,'i.„ alé ,'|| ,|, «l.v,,,.!,,,,I roMini i, .• nua ,,,, conjiinln soltem ;. ,'i ua'jdu. o Ministério dn (luerra começo nos h rfc"'-In-s pnra a il.m.fln ,,„.. cniilliigcnfi -. ipi„ 

"„,
I.S (Idos .- (IO líIstVletl. IVlleriit Clibu |-...'li,',..' .i-.sses couljngeuloH compoeni-se de di
pos; conln deltri.iiiiii u arl. ft" dn rnto pon. o alistamento «• sorteio, o
grupo é constituído dc voluntários
on, na fal|a dclles, cidadãos sorteados,'nnnilo-80 on serviço purameuto

I,

minislro ar-

apresentava

mas que
por muito

capitão
tlous pri-

c os dous ul.
serem o.s que me-

e
com-
João
i'upo

O DIA MONETÁRIO
Os bancos estrangeiros, á abe ri ura, dcclá-

raram sacar a 12 l|ti d. c o Banco do lirasil
;t 12 5]32 d., loxa esto que, mais tarde, ai-
guns ilaqucllcs bancos acloptaram; E destitui-
tio ele inlercsse furiecionou o nosso mercado
cambial. As letras elo Thesouro foram nego-
fiadas com Õ, õ \\'2 e 0 "\" de rebate. O mo-
vimçnto (In bolsa foi relativamente pequeno,
pnrn ns npoliees dn União, dos listados ceio
1'refeitiira. Pnrn os papeis ele especulação,
houve negócios para ,100 oeções elos Docas' do
Bahia, a 22-S e paro 60.0 das Minas de São Jc-
roiiymo, a 27-S c 50.0 a '2~i±:>i)l).

ontiguidodc, por um dos seguintes offieincs
eopilão Leopoldo Belém- Aloy SebCrcr,' cani
lão Francisco Ramos tie Andrade Neves co
pilão João Gomes Ribeiro Filho,
Wlandlslou Bandeira Teixeira. Os
niciros vêm ela lista anterior
limos foram escolhidos por
lhor satisfazem os requisitos dos princípiosdc merecimento. Aos offlcioes promovidoscabe classificação, respectivamente, lia vogo
aberta com a promoção a tenente-coronel
no 5" grupo «Io 2° regimento. A séguilein
petc, por ariliguielade, ao graduado
Dyonisio da Silva Pereira, poro o 22"
elo 7". regimento. Destas promoções"resultam
duns vogas tio posto de capitão', epie. eompe-
lem ao graduado Tito Rcgis ele Alcncastro c
primeiros tenentes José Antônio Mnrquc-, eTheodoro Kiiiciro da Cunha, aos qüacs cabeclassificação, respectivamente, ;ia vaga abe;--to com o primeira promoção por merecinien-to, lia '2' bateria elo (i» grupo elo 7" regimen-
to- c na «ln 2a promoção por merecimento.
Destas promoções resultnm Ires vngns do
posto de 1» tenente que compelem aos segui;-
dos tenentes Luiz Ptolomcii dc .Mello CastroRnniiro .Voronlia o Octavio Cnrdoso. '

A eominissão deixa tle opcesctitai-' nroijos-In paro o preenchimento elos vngns ele segün-dos tenentes ele engenharia c artilharia 
' 

pornno existirem aspirantes habilitados com osrespectivos cursos.
¦-Na arma dc cavallarla — Com o promoçãoao posto de tenente-coronel elo maior Jo

mis grit-
[ulaiucii.
primeiro

peeiilrs
(lesli-

i . , --.--. ¦ "•« regional, nus
lu ,-V'i °Jdo estoeloiiêm cornos do Infanln-no. hllo ficou assim constituído:

l'oru .10 homens, .Mnrnnliila fi Cenró lf.Pernambuco 12, Hnliln II, Itln Ue Jmwlm 0.Minas dera... II, Di-uiil.. (.'edcral 127 Mnllo(.rosso 10; s. P:,,,!., |.;, Snnta Calliai-inac Rio (.raiiit.. dii Sul 71.
lisses mimcroVsAn .una limlladu peree.iltt-gein dos claros cMsleiiii'. uos corjioií estacio-nados nos mesmos lislndo.s, porcentagem col-cuindn «le formii que nno ri«[iieiií desorguni.sadas os uiildndes do Iixcrello, com o excl-soo dos voluntários especlaes. dé accordo in disposto no art. y do roguhunculo do sdiv
O segundo grupo é formado por volunlarins(Ie «lotis (limos OU, nn falta ,l,.||,

sorteados, os quaes servirão "um
Infantaria c "dous" nos oulras
cou assiiii discriminado:
.Amazonas.-33.hoiii.iis, Pai-Ú lli, Morar.!,;,,0(5. inuliyJM, Ceorá 189, R. (i. do Nol.u, .,.'
farohyba 30, Pernambuco 283 Alagoas 7-1Sergipe 3.», Rnliia ias. Espirito Santo 33 lli"tle Janeiro 270, Minas Ocracs >l'>3

1-cdcral 380, Matto Grosso 2ürt (|óv„<iPaulo 407, Paraná 350, Santa Catliarina 281.It. G. tio .Sul 1.7.i(.. '
Pnrn proenchimenio d„s claros será aberloo vqlunttiriadti em toda o Republica do r -t

30 ele novembro próximo, nlé .„, nimitniite dosgrupos lixados aos diffcrcntes üslados Si ¦>numero dos voluntários que *'c apresenlarein
para p sogundo grupo for, em cada listadosuinciciile para o preenchimento elos ei nv 

'
nao st. fora o sorteio uos mesmos listados'íSnqucIlos, porém, em quo o voluiitrfrindobastar, serão sorteados cidadãos alétar o numero fixado para os dou:, grupiAs communienções sobre os contiiigciilt-s que.os listados devem formar, na fórmn «Io nrti-go í>, ela Constituição, foram feitas nos presi-dentes,a governadores, não só directaniente
pelo .Mi.iisti.no da Guerra, como por iuterine-dio do ministro elo Interior.

Muitos dos governos estndoacs iá responde-ram ao tcdegramma dn üuerra, fixando-o con-t.ngenie, e todos asseguraram seu aiixilio liei execução dá lei.
¦ mok* i.

cidodõo!)
níino" -.ia

armas. 1'.-

Disleicld
21. Sm,

nau¦omple-

fio para

A Linha de Tiro Olavo Bilac

,".,.,, " ," ? *.»«""Hi por decretos ele n , ' <-n.«wi i_i_ir\A, ._iBBrMm^m °SeDaiio tratou apenas áfeS^s
merociniento, visto n ultima o ler sido nor 1*1' 1 II" dade, tomando .O ne~"" ícafi-em doJJUllli .

A Ca
Por falta dc numero

sao ua Câmara.
Leu-se a lista de presença, e foi so.•mo**

ã .ãsação

"ibiíatlo

O Sr. ministro do Interior communi-
cou ao seu collega d;i Guerra que foram
reméttidos aos presidentes, e governado-
res dos Estados e ao prefeito do Disíri-
cto Fedsral» os avisos daquelle Aliuisle-

tie Matto Grosso, quando em j rio, fixando os contingentes que deveu1
<s de explorações. j fornecer para o preenchimento dos claros

tio Exercito na conformidade da !ci de
fixação dc forças e dr» rçgulaniento mm
alistamento c t-orvio.

^ssas informações foram solicitadas
.,?r*.° Sr. ministro do Interior poder«'tendei a imi oedirio d« norsa justiça.

A commissão Rock-
¦feller visita a Saúde

Publica
A Di-recloría Geral ele Saúde Publica rece-

beu hoje a visita da commissão ela Fundação
Kòckfellcri Presenlcs os Srs. Drs. Carlos
Seicll, Graça Couto, secretario, delegados ele
srtüele, chefes de serviço, inspectores sanita-
rios c demais funocipnarios, os Srs. general
Williams Gorgas c seus collegas ele commissão
foram recebidos no gabinete do director geral,
onde permaneceram algum tempo ein anima-
ela palestra. Pouco depois, a convite elo Dr.
Carlos Seidl, os nossos hospedes]percorreram
ilemorádanienlc todos ns secções da Directò-
ria: Inspeciona tlc Prophylãxia,. Laboratório
llacteriologico, Museit de Hygiene, secções «le-
liiQgraphLcii c phnrmaccutica, etc.

Regressando oo gabinete o Dr. Carlos Seidl
agradeceu a visita pronunciando um ligeiro
discurso tlc saudações ao general' Clòrgos, como
chefe ela commissão IVòckfclltu- c como emi-
nente hygicnistn.

A esln saudação respondeu o general' Gor-
gas, que sé referiu primeiramente ás suns
impressões de tudo ejuonto em lão pòüco tem-
po já vem observando, em matéria ele saúde
publico, enlre nós. declarando que cilas têm
sido as melhores possíveis. Salientou ainda
o nosso illuslrc hospedo o acolhimento enri-
nhosn de que tem sido alvo no Brasil, dc cujo
governo o Fundação Iíocltfeller espera lodo'o
apoio para levar avante a sua missão.

Da Directoria Gemi tle Saúde Publica o
Commissão Itoelefcllcr se dirigiu para o Cal-
lete. afim de ser recebida pelo Sr. presidente.da República;

» -«et»-'«—____________
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"*' *»1*»JU1 llljilÜano Mncalno, por decreto ele 28 dc janeiroo com o fallecimenlo do tcnentO-coroiicl «ra-eluotlo lliomt! Barbosa Peixoto,' a 20 ele iu-Jho, conforme publicou o boletim do D Gele 24 do mesmo mcz, ludo elo corrente?an-no, abriram-se duas vagas 'elo 

posto ele ma-
jor, devendo a primeira ser preenchida normerecimento, vislo a ultima ter sido pre-enchido por antigüidade, apresentando a com-missão n seguinte listo: capitão Joaquim de(.ostro, capitão Antenor ele Sanla Cruz pc-reira ele Abreu, capitão  vindo os dous
primeiros nn lista anterior c sendo escolhi-do o ultimo por ser o que melhor satisfaz osrequisitos do principio ele merecimento -Vo
officinl promovido cabo classificação lio Vregimento. A segundo vogo compele, por hn-major graduado Manoel VirgN

Coelho, ao qual' cabe elassiíi-cação do li" regimento. Destas promoções ,-c-S.ullam duas vagas elo posto de capitão qne,por ter sido a ultima preenchida por antiíítii-elude, competem, por estudos, aos primeiras-tenentes Durval Ormenville de Abreu c Fcli-berto do Amoral Peixoto, aos quaes cabe ciassificoçoo respectivaiiienle, 'na 'vaga deixado
pelo official promovido pór merecimento cno 4" esquadrão do 0° .regimento. Destas pro-moções resultam duas, vagas do posto-'de 1"tenente, que, pof ter sido a- pemiUimo pre-enchido por antigüidade; competem a uri-meira, por estudos, aej l2° tenenle RcgliialeloCesnr licte, via segundo, por rihtigiiidndc, no2" tenente Manoel Rodrigues Pinto Destas
promoções resultam duos vagos no 

'poslo 
tlc2- tenente nos qu.ies devem ser iuehiidos osBrasiliano Americano Frei-Azevedo Pinto, transferi-

t por decreto ele 10

Os senhores embaixadores dos Esta-dos ganharam hoje os SOS diários ape-nas para ouvirem cousas que dizem rc-speito á politicagem do Piauhv.
A' hora regimental o Sr. Urbano San-tos assumiu a presidência c declarouaberta a sessão. Lida c approvada, a áçtada sessão anterior passou-se ao expe-diente que careceu de importância, delleconstando apenas um officio do Sr. mi-nisiro da Justiça, reclamando contra umequivoco da Gamara, referente a um cie-dito cio. lOfQOOSOOO.
O Sr. Ribeiro Gonçalves pediu a pa-lavra e proseguiu nas suas considera-

çoes a ,-espeito da política do Piauhv .ata-canelo o Sr. Miguel Rosa e defendendoo .Sr. Eunpedes de Aguiar.
Quando o Sr. Ribeiro Gonçalves ter-minou o seu discurso, foi suspensa a ses-sao visto não haver numero para vota-cões.

Em Cachoeira, na Bahia
CACHOEIRA,.28 (Serviço especial)

coriidissima a sessão
ha dc tiro desta ei-

nome dc Olavo Bilac.bua direciona provisória compõe-se dosmelhores elementos locaes. Estão já alis-tados mais dè cento è cincòcnta homens,— mo** ——¦ ,

0 desastre do "Bahia"
' O Sr. ministro do Interior, attcndci*cio a um pedido do seu collega da Ma-rinha, mandou elogiar a tripolacãorebocador «A,qitarittm», do CorpoBombeiros, pelos serviços prestados«scpttb* «Bahia', quando regressavasul.
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Contra o novo imposto sobre
a manteiga em Juiz

de Fora
cia

IJ1Z DE FORA, 28 (Serviço espe-
.) -- Os-fabricantes de manteiga da-ejin estão dir.postos e fc har

2S, des^Jf: que seis
posto sobre cq:

suas
'abri-

i_UC
"-.-."elado o liovO íiti-

. j.-roducto. Foi pedida
a íiiervençiú- do presidente do Estado no
::er;,;c'-- Js s?f c-.itiido aqu^Hp (rihmn

segiindos-lcnenle
re e ICdgiinlinn ele
elos do armo deinfontori
de maio ultimo.

No Corpo ele Saúde (médicos) — Com -,
reforma do major Dr. Carlos de Oliveira Cos-to, por decreto;ele õ de abril ullimo. libri...se umo vaga deste poslo que, por ter sido aultima preenchida.por antigüidade, comneto
por merecimento, a um dos seguintes ofíi!ciocs: capitão Dr. Anlonio Vicente üiilcaòVipnnn, capitoo Drfl Joaquim Moreira Soin-paio, cuiutõo Dr. .Manoel ele Moscilloe Motln0-primeii'o vem da lista anterior c os «lousúltimos foram escolhidos por .serem os ememelhor satisfazem' os-requisitos do princi-pio de merecimento. A vaga resultante destapromoção,compete oo capitão graduado .Toso\ alente llibciro, com antigüidade «N 21 «lcdezembro «Ie I0M, em virtude, ela resolução
preside|ciai de 10 tlc maio findo, tomada sobconsulta ao Supremo Tribunal Militar tln 'í
ele janeiro do anno findo.

Graduações — Dc accordo cnm 0 arligo 1°ela lei n. 1.21.), dc 11. do agosto de 1904 ocommissão propõe q;!e seja,,, graduado 
'

postos immediolomcnte sui,jrioi"s
tes officiaes:

Arma dc çaigcnhariaC*Iso de Assis l-V
da Silveirü Haulz. _¦ u;-..-::u -'.,-:.-,.„ BaptUta

Tiro Naval Brasileiro
Comnninieam-iios :
"Com o intuito dc apresentar o maior nu-mero 

possível tle. voluntários na pnrodn doíMorinhn, o 15 de novembro próximo, conti-ntiaiii minto nctivns os exercicios do Tiro.Vivnl Brasileiro, no Arsenal de MarinhaO Sr almirante G. Gnrnicr. chefe dolistado Maior ela Armada, determinou cjíib o2 tenente. O. Vnrody e uin cabo eio Corpo(lo Monnlieiros Nacionnes sejam ' 
postos ,-ídisposição do commandante Frederico Vil-Jar, direelor do Tiro Naval Brasileiroo.s serviços,du iiíslrucção e tiodcsla reserva naval.

Os sócios dy Tiro Naval Brasileiro sãoconvidados a comparecer amanhã cniforini-sndos a festa ela.entrega ela bandeira nacio-
u•l;caoA;1'1.rp. "- "'• ;'s 9 1,oras. no campode ,S. Christovão.

¦ -nes» i —-

OcasodeS.M. Magdalena
O juiz de direito pedindohabeas-corpus...

A's portas do Supremo Tribunal foibater o Dr. Eugênio de Moraes, ]\x\vuc direito de Santa Maria Magdalena,impetrando uma' ordem dc «habeas-cor-
pus» em seu favor, sob a allegaeãodese achar soffrcndo immincnte cònstran-
gimento illegal, visto como ao seu co-nnecimcnto chegou noticia de que a As-sembléa do Estado do Rio pretendia vo-tar uma Jci supprimindo aquella cornar-ca e, assim, o seu logar seria extineto.O Supremo, na sessão dc hoje, nãotomoirconhecimento do pedido, por serOriginário.

..Si V. Kx. for visitar os depósitos tle -enfio

RED-STAB
tora oceasião de verificar como são graciosose práticos os seus cstylos, como é perfeito oseu acabamento ¦• como süo boas as condiçõestle pu.rame.ito o preço.
GONÇALVES DIAS, 71 URUGUAYA.NÀ, 82

|_J_____SEIIílPRE
Ver a exposição dos beíSosmoveis Le IWobilier á RUACHILE N. 3S, tapetes e esteiras impermeáveis, preçosúnicos e condições facaSi-mas de pagamento.
HA. MAIS DE :t() AN-N.OÍS
QUE FOHNECE\K)s DE
MOBILIÁRIO AHTJSTJÍCO
M V 1 S IMPOin AMES
VIVENDAS DO RIO

Af»

A partida dos que vao
buscar o «Ceará»

Partem depois de amanhã para a Eli-ropa o capitão de fragata Graça Aranhacommandante do.«tender» «Ceará», c osofficiaes que vão buscar na Itália' o re-rendo navio.

Leandro Martins & C.
OURIVES 39-41-43

OUVIDOR 93-95.
Dr. Eduardo de Mágaih<3es - &V:l'u
HÍÍ,f^síA: [ÍW 1: -V-ícosas. clinica íimb.t.l'.UAl„ 'Kspacii.iliiliula: êstimin-u, i.ali.-ião e .}_. í.nervusns. (..oiisnltiis ilns M¦ l.uriis-'cin-tleaiitói nia-Sclo
ilo Setomiinj n. :ili. A's Klifj ii.iinl.ft—tii
ciirncí no .illADIüM» a UM a proçus te,!

mltis
iilüs.
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Major Curiano Soares
Louzaoa

Silva Loúünda, seus
c iictos cónVidnm lis

uii üinisade i. nc'omp.1-
.MA.IOIl
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os seguiu-

CapilSo .'.ffonsn
rnaiiücs, !• tenente Arnoldo

-" UücuU M»;:a

nrí<ih«rl« «. C^tx» VUiiAUUs

Ti a, V liíiieiitc Frederico Si-

Capiíão Antônio Jo-

Ilaiitlciro
qtieiro.

.Arma de eavaliaiia
sé tle Azambujai

Anua de infantaria—Major F. Antônio «ial-ons.sca Galvâo ou Arthur Eduardo Pereiro'caio o'primeiro seja promovido por niitigtii-uaele; cupitüo Américo tlc Abreu Lima ou ca-pitiio lleuüns rrancisco «ia Cruz c^-,0 (i p.:.meü-o s«j» promovido por mcrccinici.to
Corpo Js Saúda (medico — 1* úuvíiítc De.

ua.iío».i»'«**J V«Uti*_t tti

-Frnncisca da
filhos, noras i
pessoas- i!
nbai-cin ós rostos mortoes
ÇL'RIANO"'SOAUES I.ül.'Z.\D.\ sèi
prmilcad.o cspo'2o, pae c avô 

' »uii
enterramentò terá jogar ainaiili.i. •»)
hora d.i tarde, saindo o fere Iro ,1 

'
Henrique i,. í;;j pFrnnci.vo Àavier.

o

n I
rua Sonio

ccmitcrili r!e ,S:'.1

FALLECIMENTO
•I''allci.'eu eSi Nictlu-rov,

Boiiiiaciii o, i7
& rua José

yictimaUo par ore-min o sn. MANOEL IGNACIO DOSijiii.s, _ nêsociaiit* a ettpitrili-ta nnísativiiiaelc ,f« Cs-K.cso!»,
edterrti .'«ri W.tt «.-«ohií »>i 1* i«:X*.
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08 SUCCESSOS DE MATTO
GROSSO

O "empeachment" estudado
por um ministro do Supremo

E' o seguiuIr o resumo dn voto «Io Sr. ml-
nistro (iulmnrncs Nulal. miltre o caio «le .Mui-
to aromo, i".tiiilauiiii us aspectos judiciários
tln "oni|ienclimciit":

O "empoacliment", tal como o consagrou a
Constituição federal nus arts, 53 e 04. nau «•' mu processo c.iclusivdmoiito pnlltleu, destina»
«lu a ilirlinli* os cmiflleto* entro u executivo e* «i legislativo, peln privação do mandato do
chefe «In executivo, «inundo a juizo «In legls»' Intlvo, seja a Mia permanência no poder eon-
ildcrndn contraria aos Interesses du listado,

Diz que esse caracter exclusivamente poli-
tico tornaria o Instituto Incompatível eom o
leglnicii presidencial, porquo «-iiiregaria ao le-
glslatlvo a estabilidade d» cxccuil.voj n quo
.«nrnctcrlsa o regliucil piirlaiiientiir, «pie usi-iii-aeiiTi.sa o ri*i*iiueu iiiiriaiiieniiir, «pie ns
(fundadores da llepublicii expressamente cou-
dcinnaraiit, li' «i jiroeesso tainliom penal de
«iventiiailo caracter judicial; primeiro pnr-
«íue só poderá ser motivado peln perpotriição'tle um crime, definido por lei anterior; se-'tiiiiidn 

porque a pena n applipar "cinpenchcd"
rão i- iinlcamciite a dc privação du cargo, mns

; também a de incapacidade puni exercer mi-
trn (rirt. 33, paragraniio 3" «lu Constituição);

I terceiro porque iS julgado pelo .Senado còinoi tribunal de justiça, segundo us termos claros
'• expressos do paragraplio 1" do art. 'M d:\'Constituição. Affinnaliilo nssim que n "em-
Ipenchmcnt", segundo a Constituição Federal,

« um processo penal de caracter judicial,"per-
gunta si os listados o poderiam ndoptar,

iResponde peln nffirmatlvii, porque «Io contra-
rio seria violado o art. ií.'t do mesmo estatuto
político, llcslrlngc, porém, essa competência

inos listados, nos termos do art. 34 parngra-
pho 23, ijiic declara da «'onipetcucin privativa
ilo Congresso Nacional definir os crimes C di-

[tar ns penas. Os Estados, portanto, tem de cir-
..'limscrcver sua acção no caso ao estabeleci-'mento das normas a serem observadas no
jiroeesso e á organisação du tribunal, devendo'ainda nessa organisação destacar, como o faz
ti Constituição Federal, u tribunal du instrii-
t-ção c tia pronuncia do tribunal «lu julga-'mento. Desenvolve considerações sobre essas
«luas pliliscs do jiroeesso, estudando o institu-
to do "einpeacliiiieiil" em face da legislação
«le todos os listados, para demorar-se mais at-
tenta mente lio de Matto Grosso, Abi fere u pon-tu relativo á defesa que a Constituição fe-
«leral, no art. "'.!, 

paragrapho 3ti, assegura am-
piamente a todos aceusados o. pergunta': Ha-
verá nada de mnis essencial á defesa do queo direito de recear dc .juizes evidentemente,
notoriamente suspeitos V Ruder-sc-á, em face
«lesse disposlliyo tão claro, negar ao presiden-te do listado, por sel-o, o direito de não ser
jlllgildo por seus inimigos, direito que a Con-

; slilliiçiio e as leis de Iodos os tempos sempre
.asseguraram a todo cidadão dc uni .paiz or-
gaiii.sndo '.' K' inquestionável que não se pôde.

LOTERIA FEDERAL

Doza candidatos a d ractor do
I. N. de Musica

A cabala política om acçflo
Alniln hoje não fui fella a iiomeavãn do

dlreelur «In Instituto Nacional dc Musica, em
iitbilltulçijo au Se, maestro Alberto Nojio»
mueeiin. A despeiln no pensamento dn gn«
verno em querer fnior a escolha de um pro»
fisslnnal eslrnnlio á C.niigrognçãn daquollo es-
Inlieleciininlu dc eiisinn, eniiliiiuiiin iippure-
colido novos candidatou, nli* agora, todos ei-
les, pcrlonecntas no corpo docanla do Instl-
litin. li nssim vieram á baila hojo os mimes
dos professores Fr.iiicisrn llraga, Henrique
Oswald, Pivilerleu Nascimento, Alfredo He-
vilae(|iin «¦ outros.*

O candidato (pie mais tem trabalhado, po-
réin. pnr.i conseguir o lugar, e.o Sr. (iodo-
fredo l.eãu Velloso, quo lein desenvolvido
unia grande aclividiide junto de coiiliccidos
político*, do prestigio.

Nu Instituto Nacional de Musica ainda
hoje einniiieiilava-se este fado e dl/.ia-se quo
não seria possível que o governo at tendesse
a nenhuma Influencia política, nomeando <>
Sr, (iodofredo Leão Velloso, que, quandosubstituirá u Sr. Nepomuceiio, quo so iiclia-
va na Suròpa dirigindo a í-epresenlnção do
sua opera "Abul", cm lloma, a não suppor»
laudo a situação do Instituto, solicitara a
sua demissão, nllegando razões fortes que o
Impediam do continuar na direcção daquclle
estabelecimento,

Dos candidatos apontados, utn já foi poslo
ft margem: é o mae.itro Amaro Barreto, que,
já tendo exercido Interinamente as funeções
do direclor, teve a franqueza dc declarar a
um nosso companheiro, que, eni hypothcso
alguma, occeilorla a sua nomeação.

Além (.'estes lia outros candidatos, e, no
que sabemos, o governo já tem uma Jisla
contendo doze nomes.
*~ ¦ ********* . -

O Sr. Afraiiip Peixoto vi-
sita escolas dc Páquetá
Acompanhado do Sr. Dr. Hoberto Gomei;

inspector escolar, c Sr. Souza o Silva, super-
Intendente «Ia Limpeza Publica, visitou hoje
as escolas publicas de Pnquciá o Dr. Afia-
nio Peixoto, direclor da Inslrucção Publica.
Insinuadas cm amplos prédios, as' escolas vi-
sitadas impressionaram bem ao Dr. Afranlo
Peixoto, que prometteu mandar reformar o
material escolar, por oceasião das férias, pro-curando uiiiforinisal-o c evitando assim quenuma mesma escola haja dous e Ires typos
de carteiras ao mesmo tempo. Approvcilnndò
a opiiortunidade, o director dc Instrucção foi
ver o terreno que o capitalista llriino'Nunes
pretende offcrccei* á .Muiiicipalidaile, medion-
to algumas concessões, para nellc ser con;-
Iriiidn umn escola. Oom o concurso dc mo-
r.idores do Paquclã o Dr. Afranlo pensa deu-
tro cm jiouco inslallar nessa ilha uma caixa
escolar, para o (pie já conta com donativos
de 2:000í.000 approxiniadnnjentc,
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Contra os envenenado
res do povo!

Os módicos do Latboi-ntoB-.o
c os íisoaeo de coca sumo

ccCão agindo
Fellztncnle ha quem se prcoecup. enm

essii problema máximo do comboio nos fnl-
Slficadnrcs. Aos poucos a Santa Cruzada vae
se formando, Hoje, n larde, ns Drs. l'e-
llclnno Motta e («célere, do Laboratório Mu*
nlclpal dc Aualyscs, lizcfiini varias e im-
portanles diligencia», 0 Dr. Lcclcrc deu
uma busca ua rubrica de liuiilious dn rua
Dorfln de S. Follx n. 411, "Fabrico 1'arlslen-
se". 0 Dr. 1'ellclniio Motta fez a mesinn
cousa em diversos armazéns dn rua Itapu»
gi|ic. No de n. líli (lossn rua lllllllllsou .'13
litros e 11 garrafas de vinhos dn Hio (Irau-
de ,mare.1 

"Caslello"; uo de n. I-IH llltitlll-
sou ilã garrafas e M litros de vinho, tom-
bem do llio Grande, marca "It. Caxias"; nn
dc n. MU foram derritmndas Selo garrafas du
mesmo vinho "11. Caxias", 'rodos os pro-
prlclurios dos armazéns nltcstnram no Dr.
Kcllelnno Mntlii que istes vinhos foram com-
prados como verdadeiros..

Os fisenes de Impostos 
'de 

consumo 
"fíze-

iam lambem uma illligentia á rua frei Ca-
noen ii. 115, fabrica de bebidas dn firma
Joaquim Valente da Silva. O.s agentes fisenes
de consumo 1'e'dro de Murros t> Vlllas lloas
apprchchdcram nessa fabrica enorme quan-
lidado de rótulos do vcrnioiilh italiano, 13,
Martliingl, Torlno í. i'.., .laconclli & <;.,
Cllhcs & O., frntelli S. Cor;;, Itliuni Jamaica"lilarl: TllCItll llliiim", Jamaica, vinho:, do
porlo "Reserva do Armazém" "D. Pedro
V", "Vill.iriniio", "Sublime", nutro ililo vi-
nho velho do Porlo, "Prior da .Grato", envo-
lucros Jiura vinho do Porto "Villnr d'Aléin",
chapas para vinhos do Rio Grande, imporia-
das por Cruz llraga & ('.., llio.

Todo esse material foi removido para a
Rccèbedoria do Districto Federal, onde
aguarda arrolnmento e scgiiimculo do pro-
cesso.

•69(9
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As guias de transito de
iníJammaveis

O Sr. Umbcrto Taborda esteve hoje no ga-
binete do prefeito, tratando da questão das
guias pára inflninniiivcis. Solicitou do go-
võrnador ila cidade que dispensasse ns nego-
elanles de ihflnmmavcis do pagamento dessa
guia de transito, conforme solicitaram lia
tempos ao Conselho Municipal, onde ha um
projecto sobre o assumpto.
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0 governo britannico e as
alterações na stia ultima

proclamação
O Sr. ministro da Fazenda expediu

circular nos inspectóres das Alfândegas
declniando que o governo britannico nl-
leroti a sua prOclumaçilo dc' 10 de se-
lembro ultimo relativa' á prohibiçJo tle
exporlaeão de diffcrcnlcs artigos', sub-
slitiiimi;i os dizeres «carbonato de sódio-
e «bicarborinto» por bicarbonato tic
so'dlò e carbonato de sódio c nccrc-1
.seeiiiou á lista de artigos contidos na
ireferida proclamarão os seguintes: as-
plialto, alcatrtlo dc hulha, estômago de
bezerro, árido citrico, mel dc abelhas.
peixe e caldo d w* canna,

O verdadeiro estado do vo-
luntario mordido por

uma cobra
Recebemos de Deodoro o seguinte te-

(cgramma:
<;Peço recttficardcs a noticia do «O Im-

parcial) concernente a meu irmão Enrico
de 13arros, honteni picado por uma co-
bra, durante as manobras: Immediata-
mente soecorrido pela ambulância cio re-
gintento, carinhosamente tratado pelos of-
iiciaes médicos, segundo os mais rigo»
rosos (princípios da seiencia, i'oi salvo,
graças ao maravilhoso soro iintbophidícò
Butanlan, e aclia-se inteiramente são, teu-
do eu apenas auxiliado os distinetos e
competentes collegas. Desde já, agradeço
a publicação destas linhas. — l.fincipe
cie Rodenburg.». —

¦ ****** »¦ '

Morre em Turim um pro-
prietario paulista

. Si PAULO, 28 (A. A.) - Na cidadeitaliana de ,'i urim faHcceti o Sr. Luizüdardi, proprietário, residente nesta ca-
pitai, londe deixa viuva e cinco filhosmenores.

™íi^?f3?E™__!!______E="l»iS>l8B_BíflBi

-se as
fraquezas.,

Ú vinha do amor
nouiiel do lar-.ii lialào ilotiradn, llolllini)

jusio o elcr.anlc, caU« frlsndd o botas, Im-
Ins altas, o "chie" mi uniforme. Iln-.lo eu»
cnuliolilln, ,*iiiproailii, firmo ua ' direcção,
conio quo olhando da alio o povo que Ibc
Iojíc .\sslni n "ehniiffriir". Í*'oi mn lypo
«liu* Mir-iiu eom o proKiciso. Ií veiu cheio da
gloria dc i'iin<iiiistas,,, o (|g carro parti-cular, cnlão, o um ||oio vcl-o, cm f.i*ral,
Unhi a cniiiiiiisla, n Kedtic.ilo peln "jiosc",
como liem ilcscrcvcii um eolllo inlercssaiili'.
cm que a uniiiiitc, no dia em i|in o viu
aum "laxi". num reles "inxl", deixando o"í'opo ' violento, pocileu-llie o amor.

(I "iluiiilfoiir", cm mui «splicrn. cm sua
classe, é um dos Iviiós moilernoa do l>. Jiiini.
Um dia ficou publico o escândalo de um.
Depois, nutro foi encontrado cm doce "tvlc»
a-lúlu" coiii niiidnnio e fui pre*n uo Leme.
Monsleiir foi miils tarde pedir que o soltas-
seiii... Tmlos de carros particulares. Àgorn
outro.

O ncRiiciaiitc dc vinhos Sr. .loão ferreira
Sylvestrc é casado, .Mme. JCmllin Hosa Fer-
rcira, sua esposa, posta dc automóvel. Dnhl
o Sr. Kcrreirn comprar um — n. 1.02."). ií
poz um "cliauffeur", Alfredo HUiélrn Ifnrln
Couto, bem npesson.lo, Negociando em vi-
nhos, .Mine. ltosa deixou-se embriagar pelo
doce vinho do amor, (1 "cliaulf • u" cru (lis-
tinclo, u.ava bola.s, linha "pose"... O Sr.
Ferreira despediu o 'chaufiVur", 

que sc foi
a pc.isnr na sorlc no seu quarlo, Grandeza
e decadência !

Madame teve saudades, Foi «om um fi-
iiiiiiho,

O Sr. Ferreira, orcupado com os negócios,
poz-lhc n.i pista um Iriiião. Mndiiir.e foi cn-
conlrádij. (i "cliauffeur" lambem, Madame
voliou :', casa, perdooin-sc as fraquezas, O"clinufiViir afio voliou ,io (an*>... Io diz
o Sr. Ferreira que o ''cliauffeur'' furtou-lhe
10:0001. ! Mns não se queixou quando u des-
pediu; foi quando madAinc saiu...

(1 caso estn assim. A policia a dcsllndnl-n,
Os "chauffeurs" já \ào fazendo concorreu-
cia a outras classes.

-«*»i>- •-
NO CATTETE

A missão Rockfeller

Resumo dos prêmios da loteria da Capital
IFederal, plano n. 3UÍI, crtralii.da hoje :
•l"W'r» • . 6Ò:000§000
õti91 li iOOOílíOO
oTXOl ..,• l .r>:<.0u*M)U'<M»ó '2:00().. 

000
3 '874 2:000? 1)0(1
*a075 ] :000:. 000¦251/5 1:000.. 000

;' 8S09 1:000.. (100
58020 1:()()().. (100
1-9110 ¦ • 1:0008000
I 3714., 1:000.000

1'remios de 500!. 000
61915 45484 15(172 SSilO.I 4G1Ó7
20336 2197a 23154 24234 54390

 ,.x».' Deram hoje ' '
Anligo •¦.-.-.-.*.7,v.v 495 Veado-.Moderno 5111 Leão
Jtio 384 Touro
Salteado pçru'

50 CONTOS DE HOJE3*7495
Tcn.liilo mi sempre feliz casa Eslrolla do Oriente, á

ma Primeiro de Março n. 7, junto ú pliarmucia Silva
Araújo.
A seguir muitas sortes— t.ooo contos porá o Nulal
.. ——•

, Ilabilitem-se-J. DIU)MMOèiD.

Ç> Lopes
F.' quem dá a lortuna maia rápida nas Loterias e otíe-

tece maiores vnnlugens ao publico.
Casa matriz, rua Ouvidor 151 — fiiiaes Ouvidor

181;.Quitanda, 70; Primeiro de Marco, 53; L. Eslacioile
Sá, 80; General Cumaru, 303, — S. 1'uulo: rua yuinzedc Koveinbro, 50.

e0582-!o:ooo 000
Vendido hontem na casa

SONHO M OUSO
-—- 

• 

••"*¦.

Avenida Rio Branco I5Q
,.__ ' -' ¦¦ e . i . '

OSOAR á O*
D.MathildeA. Souza Nobrega

Í 

Manoel Celestino tle Nobrega, José
Liiciano dc Nobrega e esposa c Luiz
da Conceição Nobrega c esposa, convi-
dum seus parentes e amigos u assistir
á missa do trigesimo diu que mandam
celebrar por alma de sua «iiierida es-

posa, mãe e sogra, MATHII.DH A. SOUZA
NU1HIKGA, no altar-inór da egreja «le São
1'rancisco dc Paula, segunda-feira, 30 do cor-
rente, ús 10 horus. Antecipadiimcnte agra-
tlcccni.

Luiz Alberto Marques
(lu ANNlVHItSARlO)

Í 

Francisco A. Marques Heis e seus
filhos (ausentes), Abelardo Marques,
João Marques,; Haul Marques, Maria
Rangel, convidam os amigos e paren-
tes para assistir ú missa (pie mau-
dam celebrar segunda-feira, 30 do cor-

rente, ás ü 1[2, na egreja da Gloria, do largo
«lo Machado. Por este piedoso obséquio sc
confessam eternamente reconhecidos.
«¦¦ii ********************************* i *********************M***m***m******M***m

Antônio Ferreira Gomes

Í 

Oscar e Alfredo Velloso e suas mu-
Ilicres, convidam seus piuientes e ami-
gos a acompanharem íis restos mor-
taes de. seu sogro e pae, amanhã, 2!)
do corrente, ás 11 horas da manhã, da
rua Costa Bastos n. 81, para o cenii-

terio dc São Francisco Xavier.

JE^inadoíS
Coroas, corações, cruzes bouqúets, gerbes

éní celluloidc, missungas e biscuits. Flores nr-
itifieaes. Botu e barato. Itua Sete de Setembro
«. 41 — A' BONINA.
_________________B_____r<rtflBiaataiBaaH»MaaBBaKi!aiREraii

COMPIU-SB quiílijuer quantidsde de ouro, platina,
fcrilhantes • pedras preciosas, pagamlo-sc bem, na
JOALHÊllU OSCAR MACHAUO, rua du Ouvidor, 101.

OMERGiOO DE GABIE TBRDB
No Matadouro de Santa Cruz '

Abai idos hoje : 0G2 rezes, J02 porcos, 27
carneiros e 28 vltcllós. ' (

No entreposto de S. Diogo .. •..

O trem chegou n hora.
Vendidos : 5!)t 1|2 r., 279 p., 25 c. c 2(1 v.
Os preços foram os seguintes : rezes, de 8700

a $800; porcos, de 1*201) a l.;i00; carneiros, a
2.. e vitellos, dc >'!)U0 a 1.001)'.

Nota. — Nos carneiros vieram incluídos 2
caprinos dc Augusto M; da .Motta.

IA MULHER DOS SONHOS
<' ==z*)
""" ' " I ¦ Ittòm*** I ' ' ' ********** —

Doenças do apparelho diíjes-
ílvo e do sistema nervoso.—
Kalos X. — üp. Renato de 5ouza
tiOpes; rua S. José, 39, de us 4,

S3T Illnslre coíloga Dr. Auguslo Linharesí
Llruguayana; 8. — Queira receber os meus mais
cordiaes emboras jielo brilhante resultado ob-
tido lia cura da gagueira.

Dentre outros, o caso da Exm.a. senhorita
D. Af-, 11.', dos mais graves casos de gaguez que
hei visto, é verdadeiramente admirável, pois
tive a'oppòrtunidade de reconhecer que o res-
tahelcciinciito completo da doente se operou
cm pouco mais dc '10 dins.

lleçcbn, ]iols, os meus calorosos parabéns.
Do collégá e admirador — Moncorvo Filho.

Dr. E(líyapAlM'anlcsT*ffiS£ía
pelo Pneumolhorax — llua S. José Iüü, ús 2
horas.' «soe-*».

THEREZOPQLIS
Pequena razènda

Vende-se unia cuiu iiingnilicas arvorei irulileras,
vaccas leiteiras, aves de ruça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Sachet 11. *JtJ.

****&*

LEDE NO "JORNAL DO COMMERCIO"
X)1U BKGUMlíA-FlillKA

a descripção iiiipolgnnto do di-ania em seis actos
DÁ aRTE AO AMOR

ou A UANSARINA MASCARADA

Um caso de fecundidade
Ainda cm beneficio de Augusta de Macedo,

a mãe que deu á luz tres filhos recebemos q
quantia du iil*. e varias roupinhns. Ksse di-
nlieiro foi angariado por D.. Alice de Abreu,
residente em liomsuecesso de Inhaúma e só
agora nos veiu ter ás mãos por haver essa se-
iiliora enfermado e não ter podido hn nlais
tempo liquidar a subscripção que iniciou. As
roupinhas. são as seguintes : 2 éamisdlns offe-
recidas pelo menino Agenor Klias; 2 palelots,
por O. F. por alma de sua mãe; um veslidu
nho, pór Adalgisa Grimuldi; um oulro jielo
menino Arlliurzinho de Abreu; II toucns, por
D. .Çceiliã (Cardoso; e il pares de sapalinlios,
por uma amiga dos pobres.

Ksses donativos, estão em nossa redacção ú
disposição de Augusta dc .Macedo.

•*****•
Dr. Dantas de Queiroz cura «ia tubeuciílo-

hb pelo f Piiciiijio-
thorax e outros mcllioilos modernos do Iratumento. Co'n-
sultasdus S ás II da manhã; llua Urtiguuyaiin, n. •!;!.

* ¦¦*<-$ H»- r—

íiiiiipatloi' e pnlidor universal
EM TODA A PARTI

0 caso da morte do
linotypista Brissac

Commentani-se suspeitas
O caso do rapaz que morreu subitamente

quando cm viagem num automóvel, coniple-
lamente desconhecido c como tal dadu á se-
pultura, despertou interesse.

Mais tarde, peln recomposição phologrophi-
ca do cadáver, foi apurado ser elle do joven
Percival Brissae, de 21
annos, filho do Sr. Ju-
lio Brissae, residente á
rua Vianna 52, e que
oceupnva o logar de
linotypista <la "Epo-
ca", lendo antes tra-
balhailo na "A Noti-
cia".

Feita a autópsia,
aliás minuciosa, fi-
cou constatado 11111 co-
lapso cardiaco, tendo o
morto os* órgãos per-
feitos, absolutamente
sem lesões.

Surgiram uns ho-
qúejos de (pie Brissae
fora envenenado. Tal
co.1110 obti vemos as in-
formações, dilmol-as.
Urissac fura um orga- _,,.....-.^.i,-,.,,nismo enfermo. No liÊàéÊM
dia 17, ([liando 110 Ira- E2Ssb;
bnlli.o, fora obrigado a
suspcndel-o, não mais Percival Brissae
voltando.

Na noile em que morreu, encontrando-se
com o Sr. Anastór Pernambuco, seu compa-
hheiro.de serviço, foram juntos a passeio.
Andaram. Na "Tendihha de Lisboa", á rua
Marnnguape, entraram, mandando Brissae
abrir uma garrafa de vinho branco, eslrangei-
ro, com rotulo branco, ignorando-se a marca.

Pernambuco comeu umas iscas de peixe,
lendo juntos se servido de um certo poilim,
dc que não souberam a composição.

Logo após Brissae sentiu-se mal, lembran-
do-Ihe Pernambuco os soecorros da Assisten-
cia, o que cllc recusou.Sentindo Brissae fortes
vômitos, tomou então nm "taxi", caminho
da residência. Seriam 4 horas.

Ficando só, .Pernambuco lambem sentiu
vômitos o mal estar, tomando um bonde (pie
o levou ao posló da Assistência, onde se soe-
correu, melhorando. Suppitnha elle que o
mesmo sc tivesse dado com Brissae.

Pôde ser unia serie de coincidências ou não.
Não custava, porém, 11111:1 investigação sobre
o caso, que se não pôde negar, curioso, da
morle dü um moço, nas circuinslaucias em que
se deu.--— " .' ' "'<»»- '

9z==z r=zW ?m z=z?
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S ifpfiilis 1 a Daraíilis

\ O Sr. presidente da Republica recebeu
á tarde, 110 Caltele, o Sr. general Gor-
gas, chete da missão Rockfeller, queloi apresentado ao chefe da Nação, peloSr. embaixador norte-americano," os Srs.'ministros da Fazenda e Viação e asdirecionas do Instituto Histórico e daSociedade Nacional tle Agricultura.

ggsg____gt^_ggg_ggg«gBgg__Mggi»g____»_^^m_n 1 * —___«

icrrivcl scena dc
Santcs

Dous homons oslaqueadòa
por causa do •joflodo '

bicho'
SANTOS, 28 (A. A.) - Deu-se n.rua Senador 1-eiju uma terrível scctrido sangue, da qunl foram protaaonist».os poriugiicy.es Aiiíouiu Pereira^e Ave.'lino Magalhães, que ficaram gravemen»te feridos. O ultimo destes, p(}r ,„„.,ijiiesiâo de jogo do bicho, teve umadiscussão com Pereira, cravando-llie umifaca no peito; este, mesmo efrido lu-toti com o seu aggrcssor, conseguindo

desarmal-p ,v|brando-lhe com n mesmaarma profundo golpe nas costa,. A lutafoi rápida e os cdntçndorcs looü cair»^exhaustosj esvaindo-se em sangue. A no.lici.i da Villa Mathias, tendo conhccimcii-
to do facto, compareceu ao focai fa,zendo transportar os feridos para o hos»
pitai da Santa Casa, onde ficaram inter»nados com: a nota dc presos.******
O concurso naBiblio

theca Nacional
-:- Não houve candidaíos

I 
NOVA INSCKIPÇAO v .

Ao Sr. ministro do Interior o direciofjda Bibljotheca Nacional còmmunicou quitendo sido aberta, a 27 de setembro ul.ilmo a inscripção para o concurso a nin.(vaga de auxiliar, conforme doterminot(
S. Es., loi hontem encerrada a iuscripçãrisem que candidato algum se houvesse
apresentado.

O Sr. ministro mandou que se abris»sc nova inscripção, declarando que, pornão se haverem apresentado addidos ra
primeira, poderá qualquer cidadão insere.ver-se na segunda.

•*****¦

Falloceu esla tarde, em sua residência 'i ruiSanto Henrique Mil, o major honorário doh.vcrcilo Tiiriano Soares l.ouzada, que te/ tu-da a campanha do ParaRiiay e ú pne dos Srs.imajor Trajano l.ouzada e Dr. João l.ouzada,,
O enterro será amanhã, ás l,'l horas.

OU
A Dansarina Mascarada
Maravilhosa concepção da iabrica do

?Jockey dá Morte
T Arlff ,l iiçscrijiri.iu 110 «.In: mil ilu Coni-1-/CLIC mci*eio> ile sqgiuula-lèira próxima,
c pedi, já, os lollietosillustrailos aoescrlptorio

ilii ciÀpreia
SI.GUNDA-FEI-RA

. PARISIENSE
Seis actos de surpresas !

:«

Casa Fox-
llua llàrcelial Ploriano n. 1-.

finlçntlps para
li II in o ii s, sc-
alunas e cre-
aiiMS.

—----- — -.. ^•¦***x^*9mt9M .1..—<**,..

INSTITUTO NORMAL — 11. Barão dc Ubá
n. .Si). Direcção do prof. Hemeterio dos San-
los. Encerram-se a ;i0 do corrente- as aulas
do Io anno do curso normal. Começam a fun-
ccionar a .'I de. novembro us aulas do curso de
admissão ao 1" anuo da K. Normal, tia ape-
nas vinte logares vagos. l*ala-sc ao meio-dia.

MODiSTA
Coafeccionaiii-sc vesliilos soliro us últimos modelòí

de Paris, limi 1'ciiro Américo n. ti, casa o.

,/KT A s.vpliilis não tratada ou iiisullicien-
temente tratada após os períodos primário c.secundário, vem o terciario c a parasvpbilisou 4? período de Lesse-.-. As peores e mais
horrorosas manifesliiçôes da s.vphilis, no ter-eiarismo, a que. chega toda a syphilis não tra-
lada ou- iiisufficientementií tratada, sendo me-
nos numerosas, porém, gravíssimas, são as da
paras-yphilis. ''Estos occidenles são de origem
syphilitiea mas. não são de natureza syphili-
tica", diz o prof. Foilrnier c diz também o
prof. I.credo, "são aceidenles insüfficiente-
mente tratados"-. A parasypbilis constituo Ires
aceidenles, á paralysia geral, tabes e leueopla-
sia bucciil.

lü. "Paralysia geral" & esta moléstia pavo-rosa para os inlelleclunes, que reduz á iinbe-
cilidade indivíduos jovens, de idéas grandiosas
c geniaes, depois de ter perdido a iiieinoria
depois de ter siibmeUido ao delírio das grau-dezas ou das perseguições, tornando-os seres
dignos de compaixão c piedade, mesmo para
os mais próximos. "O fim o mais rápido é o
voto que se pode desejar para elles", diz I.ouis
Rcnan.

2". "A Tabes" é a lesão da espinha com pa-ralysia das pernas, menos freqüente hoje nos
seus últimos períodos (pie antigamente, natu
ralmente devido ao diagnostico precoce e tra-
lamento intenso. .Moléstia de evolução lenta,
durando annos, mas podendo ser de começo
brusco, lilla, como a paralysia geral, rara-
mente se manifesta no começo da syphilis, mas
geralmente do Kl" ao 30° anno dn moléstia.
Jl°. 

"Lcncoplasia buccal". listes aceidenles
são constituídos por placas brancas na parteinterna das bochechas, lábios e lingua o não
ha muitos nnnos que se reconheceu que a sua
origem é a syphilis. Pode-se-dizer que era
innoccnte, si não fossem as suas consequen-
cias, pois duram 10 e 15 annos, sem o menor
inconveniente. Como conseqüências vêm o
câncer (cancro) dn lingua e dos lábios, prin-
cipalmenie quando associado ao uso do fumo
que tem o seu diagnostico dcscspcradoi*. Con-
cluindo, devemos lembrar (pie, tratando a sy-
philis energicamente, diminuirá a frequen.
cia. Para tratar e curar n syphilis proeüraeo vosso medico e, caso não possaes, nsae o espe-
cifico Luetyl, que cura esta lerrivel doença,
interna nu externa, adquirida ou hereditária;
dc primeira ou segunda geração; Si sois syphi-
lilieo, curac-vos, curae-vos quanto antes, si não
sabeis, procurno saber, pois evitar a con-
seqüências da syphilis é sempre melhor do
que curar, porque nem sempre se cura. Que-
reis conhecer o perigo da syphilis e o meio de
saber si lendes syphilis ? Escrevei ú caixa pos-
tal 1(18(1.

VIDA COMMERCIAL
.MESA DE RENDAS DO ESTADO DO RIO DE

JANEIRO
A pauta para a cobrança do imposto de ex-

portaçáo na semana de Iil) de outubro a 5 de
novembro é a mesma da semana (interior,
com execpçao dos seguintes gêneros, que sof-
frerani alterações :

Álcool, litro, ..HIO; assucar branco crvstal,
Itilo, §580; dito, dito de segunda, kjlo, §510;dito crystal amarcllo, liilo, §520j dito mascavi-
nho, liilo, §500; dilo branco refinado, lulo,
§080; dito, dito de segunda, liilo, 1.(100; dito
mascavinlio refinado, liilo, Í.Ú80; couros sai-
gados, liilo, lifOOO.

Prisão de ventre

índigestão

Dor de cabeça.

A1 venda em todas as drogai ias
iii ..i..—— ****+**ntgQfp*J** C' ' ** in-..-..

pela fòrhiosissinu
MARIA iIACOBINI

Segunda-feira só no
— O D EO N —

0 Centro do Commmercio
a taxa-ouro e a Asso-

ciação Commercial
O Centro do Commercio e Industria do RIS

dc Janeiro realisará na próxima segunda-feira
uma grande reunião paru tratar, entre outros1
nsusmptos importantes, da questuo do aiigmcn-,
lo da tuxii-ouro, para que não possa incidir uns-
mercadorias entradas em nosso porto até ,'!!
de dezembro próximo futuro, facto que iiijus.
tnmente tributaria mercadorias pucoimücnila»das no regimen da lei vigente.

A directoria do Centro do Commercio e In.
dustria do llio dc Janeiro dirigiu limitem uni
officio á Associação Commercial, agradecendo
a presença de um direclor desse instituto á sua
reunião de 21 do corrente, dizendo que aquella
reunião não tinha fins políticos de que o Ccü-
tro não pode tratar, accrcsecntando :"Da mesma forma, nos c defeso immiscuiY-
nos cm política — art. 30 paragraplio unlco
dos nossos estatutos, A effectividailr. da nos-
sa representação nos corpos legitimes, visa tão
somente proteger ali os interesses do comnicr.
no e da industria, pelos seus mandatários,
epie serão escolhidos unicamente nas classes
commerciacs, por uma assemblca geral dns
mesmas. Parece-nos portanto, que essa asso-
ciação não pode escrupiilisar, quando o sen
actp não vae de encontro ás suas regras cstalll.
torias, antes, prestando-lios o seu concurso,
contribuirá para garantir proficientemente os1
sagrados direitos que temos dc ser ouvidos iw
dicussfio dar, leis que nos dizem respeito, per-
mittindo-nòs nellas collaborar, pelos nossos
ivpresentaiites, que lhes apontarão ns defeitos
e ns inconvenientes que destes residiam;"
iO_o*'i'ieio termina pedindo o Centro á Asso.

ciação uma audiência liara que' uma criminis-
são daquclle faça á directoria desta a devida
exposição.
" ¦"¦¦ I j*t*f}^0**»***m *************** ************&.,
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BIBLIOTHEGA POPULAR —Aberta
ao publico, das n ás
de Artes e Officios.

horas, no Lyeeü

Dr. Telles de Menezes
Clinica cin geral — üsp. moléstias dus senhoras

e partos. Cuns. 11. Cariuca n. ií, -) ás 5.—Tclepll.
CüOC.—líesiil.i Av. Mem do Sá, li. Tclep.íllie.

Chamado» a qualquer hora.
E8g«8a^EHaCT3^imiiia

i n #0)111.'
¦¦MUHBMWBiaMiiiMni-an]

füarUBS Halfeeln SC.

IfilBi
-IMobiliasaprostaçõos
=j ALFÂNDEGA, 111

Olhos, ouvidos
,nariz e gárgán;

tu. S. Jos6,*!il
a «sã

J-««3*-l=—»
8r.trr:—— - " ,-.——- , __r:Q

| Pés e -JWãos ||
¦ *******-* .

ifillB ÊÈ-llii
llanclo. — Praça Tirndcntes n. 113,
—.—  ¦ ¦ ¦ajH^ttP— *> '¦-

Pus ti li 1
5 ila lar

ile. -
Olavo

rs. M. As-agão e A. EVüoses
(do Instituto de Manguinhos)

Exames do sangue, escarro, urina, vaocina sotc. RUA 1)0 ROSAPvIO N. 121, próximo á
Avenida. Tel. 4480 N.

PELA SAUDÉ DO POVO
0 Laboratório Municipal de Analyses sempre tem

julííailo dous pura o eo.iisunlo os produclos I.H.VI. SAN-
TOS : coiisçrvús, biscoitos, chocolates e seinolinu phbs-
|llllltU(|u.

Grandes fabricas : llio Grande do Sul o Pio dc Ja
neiro.

" i "TKHr iCAI» «Bi
ENTEMÍOS

— Serão inhumadòs amanhã, no cemitério
de Si Francisco Xavier : o menor Antônio
filho de Antônio de Souza Thonié, saindo o
ferelro ás 1(1 horas da rua Kscobar n. SI e os
inrióçenles Wnllci* filho de Waldcmar 'leixei-
ra, e Manoel, filho de Oc.tnviano .losé, saindo
os enterros ás 

"li 
horas e !l ]|lí horas, í-cspçcli.

vãmente, da rua Uruguay 'JIKÍ, casa IU, e mor
ro do Salgueiro, s|n.

¦ i. ., * <'**mmm<mrf*W t—¦ ¦ — ,i ,,_

HCJE fl
Assombroso suecessol

CABARET RESTAURANT
DO

CLUB TENENTtS DO DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179

DAS 0 HOltAS A'.S.i i)A MANHA

0 preferido da elite elcgitiilç e inlolloctiüil o onde
se exliibém os iiiclliorés progi-niniiiiis por uitistns dc
viilur iiicuiitcstuvcl, sob u ilirecção du iiicgiialnvcl
çiitiiiretier A.NIHlr" DUMANülll.- Conforlu « lu;
em um mèil) i-liic.onde sc iipieciain a Arte a u llcllo

l|onlenngro-.Póne1...i ptietto lyrieo
\ ci-ii t.ys...... liansiirinii clássica
Arlctlu Oenuv illiiiiitciisc á diction
Klccliii,..' Cuntorii cliiloiiu
Itositu llodrigucz Cantora nicxicima
Apiicblnotte _. Iist.rc'1 la iiiiuidiui
flor 1I0 Cuba Çuntora liespunlioln
traiu Mora (.antòra inloriiucionul

Orchustrii ilu'pl-iincirii uitlein
nrevemetite eslréitilii luulii, scditelorn omliniravcl

1.1NÜA llUbMONTli, eanlura iiilcrniicioiml clic-
gadii da lliiblios Aires polo

«Ai-nguiiya»
ás j&s. tzsxsasT C

fi

t

0LIV1ER " lvlmlou 'I110 garanto a hygiene com-w-.iwm.il pieta da cabeça, produz cnbolles fortes csedosos. \ 1,1.0 .SUUU. fias 1'crlu'ni'urms e á ruu Um-
gtuiya.na n. (it).

/

PARA O J-òJOMAGO E' /V-
FA LL1\ 'FL. UAI CA UX A'ò Rh-
FEICUFS.. .

*<-*»•«<>«o/t.-*». v>. r^ •'¦ Scillin, á rua do Cur-
Cln CIIOS - ^M.m, l* nn.lar. 'lc-

lepllülio á.SiS .N. Vendo
lotes á rua Dr. Ucgol.opns, fattete, Juckey Ciub, An-

jur.vliy 1; Copacabana, a prejos mitoavei*,

t* i^JQftui.

EXPOSIÇÃO
A' rua ila Carioca, 67, acliam-se hoje

expostas lindas mobílias. que'a Casa Martins
vende a dinheiro c a prestações, por pre-
ços cem competidores.

Dr. Roberto fiiíSiW&wyffi-- 1 ¦¦¦IIIJ..IIU-IÍHIJ.PJJ.I. I' Carioca, SO, sob. 'foi.OliÜH»

#

*—*ats*-~r-

Do EoaisrpiiSTO soxjza
¦ *****

— i UKOSOTA U0 —
llroncliites, lloinni-
,l,lii, Aslli'111.1, o tu»
ticrculose pulmonar.

P ihiiüiroilcMuivoli

Drs.Leal Jurtiór e Leal Neto
lispeciallstaa cm doenças dos olhos, envidei
nariz e gargauta. Con»nIt«9 de 1 i» 6 —A"
seiíililii» n. KJl. J

bUAKINE
pnra limpar meíaes,



-. •

A NOITE --¦'Sabbado; 28 do OufuHVoMò líiiíí'

Supprossflp da
oflponi PATaR1 Airiplo, iiiojiulo

c çonforthvol

SEGUNDA -FEIRA

Um liiHit|in'i dc flores raras, odorifn-
raso vivosas, um conjunclo nunca visto
cm duas dorna primas da oihòmntogrn*

pina moderna

Fox Film: ROBÍNNR-JUNI2 CAPRICE—Pritlié Fròros

Mlle. GAURIIil.LK ROBINM-. a su-
prema elegante, si deusa da Belleza. o
querido manequim das damas e senlio-
ritas cariocas, coadjuvada por artistas
de valor, taes como: Mlle Andrúe Pascal,
Henri Hosc, John Keimn, l.con lieriiiinl,
todos da Comediu Piniiçnisc, no <h:imn

cm cinco actos

CHOQUE MORTAL
(be Moí do 1'Eniflme) — Romanco cie ti. Borr do Eurlque
íiino íanrifp l!ma pstienrito quent v,uyuu. entontecerft muitos

icornçõcs masculinos-—Uma bellcza frj-isola, a nicigtiice juvenil, a graçn do
gesto inlantil.oilesaliiocliarda mulher,
posará o poema sublime da í;ox Film,

cm cinco actos

lílllíiliÉJS
Coadjuvadn pela figura mais elegan-
temais aitialientc, mais sympatliica e-
de traços Tcgularcsdebellcza masculi-
ina, que fará sonhar muitas poetisas,
muitas cntlitisiastas do bello! Air. Ilil-
lard — lembníc-vos deste- nome e de

nossa prpphecia - ....
AVISO—Attendeiulò aos innumeros pedidos de nossos amigüinhos.claremos

só na matinée de amanha, domingo, o suecesso de AIAX LINDER

^V^ '^fííW^r

Corridas
Ah tle 'tniKiilui no lieiliy-i Inh

[ndlengflòs du A Mini. pura ni corridas de
iiliinilliA, nu Dcrh.v-Cliih:

Ajaloa — llorodos,
Kitlitc» — Slcllln.
I.ord Ciiiiiiíii;: <— liisir.iii.i.
Royal Seiilch ••-- Ariigiin,
Arfloiillno —- Marvcllous.
.Monte Christo • Pnrauu.
Fidalgo • - Sulino.
Frauda — Hiiciiiik Aires.

Azares: Kspnlelii, llll»*, Seiiuip. Hell.' Auge-
vlnc, Ciiinpo Alctfre, Qoytacnx, llnllery o Pinta-
chio.

Football
O.S MATCHES DR AMANHÃ

riiiiwujMi \ iiiiiniiiiin
0 Juiz deste Jojjo, epie se roallsorn nn ground

da rua Pnysnnilii será o Sr. S.vlvlo Pontes

Ba platéa
—». ,,

::C

AS PRiMEIRAS
"l.a legp-enela clelle arando", no Palace

Fugindo ás operetns epie comniuniniciile
se desenvolvem em torno de ensaes citic se
enganam parcial ou mutuamente, llieuin já
muito estufado, '"l.a Icggcndn nçllc nrnneiu"
explora unia lenda ingênua du Sicilia. cm
quc se passa toda a acção du peça. Dahi
musica e librclto viverem nesse ambiente,
pliotograpliandò eis costumes simples du seus
habitantes. 12' uma operela local, mus epie
interessa. A partitura, dc Virgílio Rnnznlo,
im gênero, é boa, si bem quc pudesse agra-
dar mnis, si lhe dessem maior quantidadedc tons alegres, epie fnilnin lambem no li-'
bretlo. Isso torna a opereta pouco attrahcn-
lc para ns epie vão a espeetaculos desse ge-nciu com o fito único cie encontrar a mu-
sica saltilanlc, tine. csft.sin, das operetns
modernas. Tcl-o-fio senllclo' mesmo- licrlini,
Poinpcu e Rubilc, que hãó enconlrnrnm si-
luações para extravasarem ò espirito epie
o publico aprecia, embora estivessem cor-
rectãmente dentro elos seus papeis. Pina
Gioana, Maria Gioann c Cipraiidi enenrre-
garam-sc dos protagonistas, quc tiveram boa
interpretação. O Sr. Maltioli, cujo physico
já o njuela, (ey. um bom typo no Traiiquillo,
um verdadeiro aqtivo.
"Vinte dias á sombra", no Recreio

A "reprise" elos "Vinte dias ú sombra",
honlem, 110 Recreio, como nn suapriincira
representação, no Triauon, pela companhia
Alexandre Azevedo, agradou francamente. A
actriz Emnia dc Souza foi ngora substitiiidn
pela Sra. .Inliela Vaseoncellos, eme procurouHão desmerecer o seu trabalho. A peça, en-
graçadissimn. cnin situações dc uni cômico
irresistível, é dessas cpte; conseguem salisfa-
zer aos mais exigentes. Orn, isso allindo a
mim belln .interpretação, não póclin deixar
ele obter o que "Vinte dias ú sombra" con-
iiegniii 110 Triauon e honlem no Recreio.

NOTICIAS
F.Uima Miris estreia lioje no Phenix

Falinin .Miris cslréa hoje no 1'lienix, onde
vne dar espccl.lculos por sessões, ás 'Jll e

iit ;t I horas. Serão ns seus nllimos espe-
Inculos nn America do Sul, pois a brilhante
transformista pretende deixar o thenlro no
regresso ogorfi á Hiilin. 15' csie o seu pro-
giummn ele hoje: J;' sessão -_- Symphonia
á transformação; marcho Kotirhn; monólogo
apresentação; na fesla em Tòlrió; no Gran-
de Hotel Europa e Paris; concerto. 'J" ses-
são — Grande symplionin; uma lição de
trnnsfonnisníq; Itália, carilõ dos "licrsiiglic-
ri"; grande novidade, c Paris-Cnncerlo.
A fcsla de hoje no Municipal

A's 20 ft|.| bnverá hoje no Mtinicipnl um
grande festival em beneficio do Hospital
Hahnemaiiiiiaiiii. Senhoras, seríboritos e ca-
vnlheiros dn nossa melhor sociedade repre-
sentarão a legenda cm tres actos, "Iriel"
de Luiz de Castro, c "Une fèle chez lc duc
ele Cheslcr". de X. A orchestra será regida
pelo maestro Alberto Neponiuccno.
A cslréa de Ivnnisi

EstA sendo' esperada com aneiedacTe pelonosso publico a cslréa dn actriz Maria ha-
nisi, justamente apreciada pela platéa ca-
rioen. Scl-o-ú segunda-feira próxima, quan-elo n conipimlii:,! Seogu-iniiglin-Caramba dará,em segiinda recita dc. assignalura. a jirinici-ra rcprcscnfaçâei da òperetã "Aclelio (iiovi-
nczza".
Portugal na guerra

O Cinc Talais faz amanhã n despedida dafila de suecesso "Portugal nn guerra", so-
bre ns manobras elo Exercito irmão cm Tnn-cos. Será definitivamente a ultima exlii-
bicão.

A companhia Vilalc fará segundn-fei-
ra a primeira representação ela operela "O
tourcaclor".

Breve virá trabalhar, contratada pelaempresa José Loureiro, no Phenix, u com-
pnhbia Adelino Abranchcs.

 Temos em mãos o novo numero do
.-Theatro & Sport", hoje saido. A' cnpn vem

um bom retraio ele Mary Soller. tiinn grn-ciosa, actriz da companhia elo Edcn Tlieatroele Lisboa, orn no Carlos Gomes, e o texto c'variado e attrahenle.
,';  Hspeclucnlos pnra hoje: Municipal,

Iriel" e '-('nc fèle chez In duc ele Chcs-ler"; Pheni.v, Fnliina Miris; Recreio, "Vinlc
dias á sombra"; S. José, "O Cnrimbamba";
Carlos Gomes, "O Amor"; Rcpublicn "A
duquezn do liai Tnbariu".

no

Amanhã
Pela ultima vez em matinée

e soirée :'ortuif ai na Guerra
jParada geral da divisão poríugueza de

20.000 homens na planície
de Moníalvo ,Unlco film oíiiclal apresentado no Colyseu do Recreiode foisboa

«Portugal vencedor nunca vencido», na expressão do
immortal cantor das suas glorias, affirma em plenoséculo XX o brilho immarcessivel da sua historia mi-
iitar. E'a improvisação quasi repentina de um exercito

em guerra, gerado do heroísmo
de um grande povo

Brasileiros ! Alliados [
vmeie render a homenagem da nossa admiração a um

punhado de heróes !

Oiame Palais

tm poucas linhas
A lavadeira Carlola de SouVa, residente á

rl,« Santa Christina 'I, queixou-se á policia,lt' que; fora furtada w-"1 ••'t>uoas varias c(c ire-
duezes seus.

Ura concurso, approvado
Ò Sr. ministro dá Fazenda appròvou

o .concurso dc segunda entrancia reali-
sado na Delegacia Fiscal do Jliespuio,
cm Pernambuco.

Cplll os seus leanis em frniicn itl'081'psao, Ior-
les e disciplinados, como sün cst.es dous s.viii-
luilhlcos cenli-o;í, iiriiiiicllriii, no eneoiilru dc
nmiinhà, unia lula hrilliuiile e cheia de emo-
cno. Cm uno conscflulll aiiidu vencer o oulro
esle niiiin. o (|ile torna u uxpaòlntlva deste
liinleli mnis clieiu de interesse'.

—— Ouvimos uno sócios elo l''liiiiieii«o, como
uma derradeira lioinonngoih u Orlniido de Mui-
tos, o uiiIíko plavei' e diatlncto s|iurlMiinii, soli-
citaram da elirccloriu do Flnincilfto o iidiuinen-
to desle niuleli.

A elirccloriu elo l'lnnieii|ío, por sun ve/, pro-
porá ú elo HolnfoKo essn Irnnsfcrcnciii epie, sa-
bemos de nnle-inno, será neccitn.

Aiiiliiraliy x Bnngu'
No campo dn rua Prefeito Scrzodcllo forlr-sc-

ii esle eiiconlro. Tudo Indica epie cllo serÀ elos
bons, pois iimbns as elevons, perfeltiimcnto tre-
nadas c inclliòradàs, são tenazes*epiundo cm
luin. e dns jiiuis harmônicas nue possuímos.

O Hhllgll' desce dn sua locnliilmle disposto
vencer o seu temível Inimigo de amanhã, .lá c
venceu, é fnclo, inns por minima ilil'1'ercnç.i
ele uni poiltfl, e uo seu próprio campo.

Vcncielo, ei Aiidnrohy preparou-se o pretende
amanha, em revanclie. infligir no seu aula-
gonlstn u mesma derrota.

Carioca x Cattcto
líl.l um elos bons eneolilros ele ainaiihn, in-

(llcndo pela Inbella dn seglllldn divisão 0 CUJO
realisação sc verificara no campo dn estrada de
11. (lastprinn, nu (invea.

Sei haverá neslc encontro n match dc primei-
ros tcams, vlslo o (Inttctc iião disputnr uo pre-
sente cainpeiinnlo o dc segundos tcams.

tiiiannlinra x Palmeira
^o excelleiile ground dn Plumincnsc vcrlfi-

rur-se-n esle oulro encontro du segunda eli-
visão.

(.omqiinnto a collocação ele ambos, na lahcl-
lo, soja bastante eliffcrente, cí de esperar que
surja desle encontrei uma boa peleja, dada
condições ele preparo dns equipes.

Icarahy x Paladino
Dos encontros dc amanhã será esle um dos

melhores, p boa lnln proporcionará. Pois, nm-
lios, tendo leanis dc forcas cpinsl egunes, eslão
em egunes collocaçõcs nn labclla dn terceira eli-
visão.

ltivcr x Vasco
Xo campo do São Christovão haverá esle

outro encontro da terceira divisão.
Também nqiíi, embora não mais tenham pre-tonções no titulo de cnnipeno, na presente tem-

pornda, teremos uma liou peleja, nltondcndo-se
k collocação ele ambos e ú cquivhlcncla de suas
forças.

CAMPEONATO' DOS TERCEIHOS TÍíAMS
Os encontros deste campeonato são sempre

pcln manhã. Os marcados pcln sua tabeliã, |
para amanhã, são:

FLUMINENSE x S. GHKISTOVÂO
campo do rua Guanabara.

VII.I.A ISABEL x AMERICA — no campo do
Jardim Zoológico.

ANDARAl-IY x I.ANGU* — no campo ela rua
Prefeito Ser/edello.

CAMPEONATO INFANTIL
Dous .insos mnrça Inmhcm a labclla elcsle

canipeonalo, pnra amanhã pcln manhã,, ipie
"CARIOCA 

x FLAMENGO -- nn campo ela
eslrmla de 1). Castorina, na Gavén-.

BOTAFOGO x PALMEIRAS — no campo tia
rua General Scvcrlatio.

V team Villn Isabel x Paula Freitas
Amanhã, ás Kl 1!2 horas, no campo dn pri-meiro, realisar-se-á nm encontro nmislnso eu-

Ire o.s lenms acima: líis o \' team Villa Isabel:
Antonico.

Fróes — Pcrnnmbucnno
Pcrrcnoud — M. Estcycs — llrasil

Falcão — Nicohio — Myosole —-Guará —¦

CAMPEONATO DA L. MUNICIPAL 
'

S. C, M.-iclienzic x l.isbon-Rio
No cnmpo dn primeiro, ú run Mniuí, Mcyer,

ciiconli-nr-se-ão nmnulin os primeiros,- segiin-'
elos e terceiros leanis destes dous ciubs. O
caplaiu elo I.isboa-Rio ,pede, por nosso inter-
médio, o cohiphrccimciiln elos seguintes Srs.:
.1. Sanlos, .lacintho,. Ercolino, Ferreira, Lo-
lies I, Dias, Armando, ,\l. Lima, Menos, Au-
gnslo, Anlonio, Oriundo, ,1. Machado; O. Soa-
res, Snhino, Lopes II, F. Almeida, F. Piilto,
Moreno, Chidn, Pinheiro, II. Almeida, '/.vy.é.
Negrito, Eduardo, .losé Fernandes; Abilin, Ro-
gerio; Gyrilo, Zizilo; Gastno, Reis, Arlindo,
Caldeira, Boq.Vi.sta, Mologiilti, Lusitano, Man-
elinlio, Adriano, Ibsen.

Paula Freitas x A. C. Carioca
Rcalisar-sc-á, ns 15 horas, amanhã, no cam-

po do Pnrelo; um match nmislnso enlre os
primeiros teams' dessas duas sociedades spor-
Uvas.

O team elo Carioca está assim cnnsiiliiido:
Ncstor

Rcnnto — Mnrin Vieira
0. Ferreira — Annibal — RochaLeilão — Odilon (cap.) — Bragança -- Beii-

_. jamiii. — Adalberto
Reservas: Iodos ns jogadores do 2" team.
O 2" leum do P. Freilas é o seguinte:

Simões
Ilnrla -- Fábio

Sylvlo — Moíla - - C. Bastos
Barbosa — Bruce — Pazo — Pcry — Aslynnx

Revista náutica
Amanhã, ás O lioras, realisar-sc-á, promovi-ela pola Federação Urasiieira elas Sociedades

do Remo, umn importante revista nnulicu. na
enseada de Bola fogo.

Esln revista servirá como demonstração,
mais uma vez, ao publico desta capital, da
união e força reinantes no seio da dirigente
elos sports náuticos e.cla harmonia entre os
nossos centros dc cnholiers.

Tomarão parle Iodos os ciubs de regatas,
com as-suns esguins e. numerosas embarca-
ções e com ns suas adestradas'e sadias guar-niçoes.

Não nos enganaremos si palpitarmos quc o
numero ele embarcações ciue amanhã desfila-
rao demito do pavilhão de regatas, seja su-
perior a 00,

Assistirão essn revista o nlmiranto minis-tro da Marinlina' o inspector de .Mattas e Jar-
dins, Dr. Júlio Burlado.

Cyclismo
CycIcClub

Em sessão de directoria desle club foi ap-
provado o projeclo apresentado pelo director
ele corridas pnrn a grande corrida de bievelc-
Ias, a realisar-se no eliu 1!) dc novembro proxi-mo, constando de 7 bem organismlos jiareos,sendo I grandes prêmios, inclusive o rccoVel
ela milha, epie será disputado pela primeirnvez no Rio de Janeiro. Já estão abertas as in-
seripções para- estas corridas, na sede. social,
devendo encerrar-se no clin 12 de novembro.

Çpnvidnm-sc os Srs. sócios u comparecer
á sede social, hoje, ás 2(1 horas, pnrn ser re-
solylcln n horn elo trenó ele foolball de nmn-nhã, epie se rcalisará no cnmpo elo Affonso
Pciuia Football Club, sito ú rua elo mesmo
nome.

JOSÉ' JUSTO.
 - -<err i
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// um extasis continuo': \\ ||

\. Poderosa obi-n dc DUMAS // ||

\\ i Quatro actos—Ediçüo «Eclair» fi /y p ,

fíOS FiiSíMDOS !
!Gs 

novos engenÜos de ffgaasrr»--» fpiahco-ingiezes
O canhão de iop mjin !

ü canhão de 240 iiijni !
O bGPttiziúzivsü aiasííjã-o de'4oo mssíí !

TODOS EM PLENA ACTl\'ÍDADi- !

!y Documento 

aiithentico e sensacional,

EDIÇÃO ECLAIR S

rs

t"--::-^--ra--*-,---^-^.-----.-3=£^.^.^

Corresponden ia da
r c. M !

P. -- E>
NOITE

110 Cattetc.

pina ;meni'çheií;li "

FRANCISGA BERTINl

1 , — ÚLTIMOS DIAS -
Só no

odeonW
-•"-**.*¦" *li-"*-

Nomeação para a Bahia
O Sr. ministro da Fazenda nomeou o

Sr. Manoel Lconisse Pontes para o lo-
gar cie escrivão da Gollectoria de S. Frari^
cisco,-ha Bahia.

CERVEJA PARK BIER .
Annly-'neia nu Laboratório Nacional ile Analvpos soli n

11. p.7S5 em '.) ele; setembro 1I0 Olü.llocòinmenilhila pelosmédicos ;'is pess ns iincniicas c espeéinlniento ns se-
nliorns, KiiciiiiIi-.-i sc ,i yciiila cm ttiilus,.iis ciisns ele pri-niciiii prclcin; lléposilo .'1 pr .-.-i TinulentcV 11. 27. Teleplí.
n 1.118 Central - .1. Peneira k Cia. — llio dc Janeiro.

'Consultório Medico
, —©.__

(Só se responde a curtas assignndas com
micines.j

A. S. T. 11, M. — Nessa n.olesiin já es(n
sciiilo coiielemn.ulo o uso da cafeína (".Tòiir-
nal of. Am, Med; Assoc", fevereiro clesle an-
uo): A ciifeina, como o cóllegn snbe, ase so-
bre o eehlro'respiratório —- produz maior es-
forço pnrn menor resultado, em comparação
com n ntropina, que remove ilircctaniente o
bronebio bpnsino.

L. IV; DA (',. -- Siibslilua-o por: llesorci-
no, '-' srs.; Goiiinin nriibicn, nli grsV; Lnudano
licpiido XX gotihs; .Água fervida, 1 litro.

•\l. A. 1» o. X. T. r. A.L. — Exnnic,
T". 11- li. D. A. (Pelrôpplis) — .Não co-

niicccinós o rcprescntnntc 11*0 Rio.
.1. A. ('.. 0. li. — (.'(liando, quizer.
MLLl?. .'i N. — -Seria nccessnrio conhecer n

causa disso. O que ú certo (-. cpiu o tivitnjneu-
to local não dá resultado. Seria inútil quai-
quer leceila.

F. F. II. — V." cousa que depende.elirccla-
.menle. do exame. local.

K. I. IV. 11. -- Tiriturn ele capsicum. ahncin,'A 
({ra.; líspirito ele Syhio, XXX-gottns; Gly-

cc.rinn, 5 grs'.; • Iiífuso' de ciiscnrillin, 70 grs.
Tomo algumas colheres deste remédio quan-do sentir aquella vonlhdc.

(1. -1-:. L. T. I'. S. - ¦ Não hn dc que.A. .M. P. Jv. 11. — Siispciisorio, repouso,
banho morno dc assento, são cousas que me-
lbòrnm o sòffrjmenlo. A operação é aconse-
lh.-ivel, tnnlo iimis epie sc não trata de opera-
ção importúnle.,

Dr. Nicolau Ciancio.

ANoite Mundana
^^ .,/

ANNlVimSAlUOS 
~ *

'",". /
rniom nmios niiiiuiliA;
o* Srs, ur, Ciunlllò Soares no mouro, nn*»oior dos Qorraloai MV(i Au«ui|o Moiclilelc,or. Mario dn si ,1 Snllos, conimondiidor VI-eloiiiio \n>! 1'lnlit elo Allllirnl, coiiH-ilicIr»•rniieuci, Aiiiiincs dn Ainurnl, enpllAo A«os-nno llrclnn, ca|ill(lo do eórvotn João Preda*ileo (iludi, MHc, Diníuinr Pnclíoeo, llllia (19

Ali onlo Pnclici-o, iiiii.v!i,ii.,ii,, du 1:, i|t. j.'(.eiilrnl do llrasil,-Será mnllo iiiiiipiiinciiliidii niniinhà, 1I11-II ele sen nillllverglirlo lliillilleln, 111) Hotel(luniiabarn, onde cslii liospiiliul  Sr. coro»iie-l l'1'cilii-li'o Ciisiu, presidemn cio Seiiailn ilaII11I1111 u chefe polillen lio ICstndn.
—• lüizcni annos bojo:
Mlle. Maria Augusta, flllin <|n Sr. prof, Dr.I.icini.i l.nreloso: Dr. Murin ,1c i',,,.],, |||„,,|(.i.rn, clinico ncsl.e rnpiial; lt incniiia Volaiieln,lilhn ila f.Kiiui. viuva D. Clorln Doninglil Ciei-ÍI! Sr, José l.ui/. 1'ereirn. eonslniclor 0 cupi-inllila neslq prnen; Sr. Olnvo Manliães liar-WjO, eirurniao-ilcnlisla: Mllc. (inill.ermii,.»

uanios, riba dn .Sr. capitão Domingos Daii-Ins. negoclniile nesln praça; Mlle Judilliriicipe dn silvn, flllin do coronel JoãoPríncipe <ln Silva.
—Pnra festejar n d.ii.i dc seu anhlvoranrMlalnluiio, Mrs. BrlilMOII, esposa ,|„ Sr. Ai-,iiiur Urlngson, nbro hoje os salões de seu nmIncelo ns jifsspns de sua ninlsndo,-Faz niuio, hoje a monliin Gnstorlnn. filhado Sr. Josó 1'lnio dn Cnsi,, ,. nota do nossueollcgii ele iiupreiivi Hanrlqiio (iiiimarnes- Fez n 11 uns bniileiu Mine. .Mnria lloriíes.e.iploinaela ein obsleliicia pela nossa Foculda-de ele .Medicina.
.Mine. Maria llorgcs recebeu ]ior esse mo-lyo niiiltos cumprimentos dó suas amigas «eheiiii-;, ciiclicnilo-so á noite sua rcsldenclule pessoas epie lhe Piram Jevnr ncssonliiii-nU

seus parabéns,
CASAMENTOS

Hcilisou-sc hoje o enlace mnlrlnionlal doSr. Manoel Pereira do Carmo, negociantonesta pr.içn, com n Sra. D. Cnslmlrn Dias Se.-i-lira. 1'ornin Icsleraiinhns o Sr. Manoel Ro-urlgucs Mpni'110 o sim osiiosn c o Sr .lou-.
quim lerreira Pinlo.
CUMPRIMENTOS

Por molivo ela seu anniversario imlallcio nSr. .l.i.ynie ele Sou/a c Silva, do Ministério duAgticilltlira, recebeu lioiilcm multo.«l cumpri-mentos ele seus collega.-, e amiflos
FESTAS

Fesloja hoje o seu 11" anniversario a m«nina Maria do Lotirdcs, filliinhn ele. .Mme. U-vos ela Silva. I'di- esse motivo, á sim resi»(lencla, u rua Jardim Rolnnlco 11. 70, offlulrãoliiimimerns amiguinlins afim de fclicllnl-a.comp.irlilhnnelo ;;ssiiu do infundi ".FIve-ó-
clqolt-tcrt adrede preparado, pnra obsequil-as.,— .No llieulro -Municipal icnlisa-sc no dia l'de. novembro próximo, ãs ül horas, o granei-.lcslivnl em beneficio ela Associação da M11-1her Itrasileira, e.rgniiisadn por sua presiden-le, Mine. Dr. Alvnro dfe Teffé
CONFERÊNCIAS

Na sede da ílonfederncão Espirila (Io F.rft-sii, n rua Mnrqiiez de Pombal 11. 11, rcalisá-seninniihu, domingo, ás lã horas, a 1.2-19»conferericia-diSciissão publica sobre o them.i
.Projiagnr a moral e a pbilosophia baseadasna sciencia espirita inlegral-progressiva"; ciuu11:10 c uma religião". Haverá tribuna livre pn-ra os adversários. Depois dá conferência reu-Iisar-se-a unia assembléa dos delegados cias.sociedades que aelherem no- \' Congresso Esni-ril.-i elo llrasil, que será installnclo em 28 cieagosto dc 1J)U(1.

—Na cidade ele Campos, -para onde pnrtiiihonlem, a noite, fnvá umn conferência o Si--.Medeiros c Albuquerque. O nosso brilhantecollnboVador, que se acha. naquclla cidade :iconvite de um grupo de médicos campistaV,escolheu pnra a sua conferência o thema "4
guerra",
•¦¦Em Campos o illuslrc .jornalista tem sido'elisliiignido com innumcrns manifcslncõcs dasympalhia. ,"
PI&NIG

Um grupo ele 17 rapazes do commercio ren-lisa amanhã, 110 arraial da Penha, um pie-me. partindo n "cnravaiia" do largo do Jís-tncio dc Sá. F.' chefe cio grupo e orgniiisadoi'do convescote o Sr. Armando Dunite Cor-rea.^ representante ela firma Lopes Corria
ei Cia.
IJITO

Falleceu boíitem, á rua Jorge Riulge 11. 101,D. Alice Sianies de Castro, esposa elo Sr \I-varo Sianies ele Ciistro.e cunhada do Dr. Luiz.Antônio Alves de Carvalho. O enterro reali-sou-se 110 cemitério de S. Francisco Xavier»
MISSAS

reye grande concorrência a missa que emsutlragio el.-i alma do major de engenharia
-!''• ,V,clt01' <lc Toledo, esposo dn Exmn. Sra). Ahçe Nieineycr cie Toledo, foi celebradahoje, as !) horas, 110 nllar-mór cia egreja deS. 

prancisco de Pnula, commemornndo assima cJnla do primeiro anniversario <le seu mis-samçntp.
A cerimonia religiosa foi acompanhada a-orífao.

"Peqoeoo ChaufleüP
SEGUNDA-FEIRA

- SÓ NO

QDEQN
«o»*»

—-«

ililíliS BRASILEIROS!

Aniíinhã ao almoço, rabada a hahiana
<3*A Casa Assembléa. rnslaurante dc primei-ra ordem, tem 'liarinmente o mais variado"menu" e os melhores vinhos. Uua da Assem-

bléa, 79. Proprietário. Ottomor Moller,

lE-lâ 1
s® (

• Anlonio Morgadn, brasileiro, com 20 aiinos,
branco, residente em Casca dura, h-ahalhava
110 prédio.eiii recoristrucção á rua,Sete de Sc-r
lembro,207. Pela manhã dc hoje, quando cm-
purrnva uma parede 11:1 obVa, aconiecen n
mesma cair sobre seu corpo, ficando eom o
eraneo esmagado. Foi soccorrido pela Assis-
tencia e recolheu-se k Sanla Ca;.;* ua àstadó
grave.

L mmercio
orçamento municipal

A commissão dc classe ela Liga do Convmer-
cio, es.tnndb estudando o projecto do orçamõri-
to municipal, ora em discussão, receberá na sua
sede, alé o dia 31 .do corrente, as reclamações
sobre ò mesmo que .os eommcrciunlcs desta
praça julgarem conveniente fazer, ns quaes*
depois de convenientemente nnal.vsadas, serão
encaminhadas no Conselho Municipal,

Veraerave! Irmandade de Nossa
Senhora da Penha de taça

m———

(EM 1RAJA')
GRANDE FESTA E ROMARIA

(Quinto e ultimo domingo)

,. u ,r,adi''ion!>I .íranele festa e romaria á ca-peila de Mossa Senhora cia Penha será encer- '¦
incia 1,0 DrpxiW domingo, 29 do corrente, 

'<
tom ps seguintca actos religiosos:

borao celebradas missas ás 7, 8, 9, 10 e 11 :
noras, acompanhach-.s de liarmonium pelo dia- 

'
Unelo maestro Antônio Tavares, prestando-
senlmHl-i?ÇiU\dlVC'rSaS ¦Exwas- st'nIl0''«« «aennoriias a cantar.

rnfUp,"í-SS" 
<lilS,S 1,oras' D' EvoI>'" «e Quei-

v,; il na ,las ÍJ< a ^nliorinhá D. Buth
è ,dC,e,"n: "• dílS 10' "• •:taura ftWna cas 11, 0 mesmo ffrupò de sènKoral «

Cia S^nUssima 
CS aâ' ent0and° h?Samias a

«ãrtâ^M^fSi^? à-romaria'a ban(,a d*
Ihihs L-f ^'""¦'"ciise" tocará esco-mas peças, com que fará a despedida dos
..-ul..'*.0* 

' enc™e»«> ous granefes festfvi!

sòarfdÍ„í?iai,-V?Í-'?1 
lcnc,lle Madareira apre.

tiVI?,,a Vi1,'""1 
°"",prir suas '"•«•«essas áTn. 

'
isMina Virgem, como também para dar ex-

semVos f,r s 
' eS U aud coadjuvação e os

S%^^eZ h0mt"ag- ^
A Leopoldina líaihvay' fará correr em suasIinlipa- os- trens necessários para fácil condoc-çao dos fie s romeiros, afim de quó pósS

Vi^m.,,nn,nr 
S"ilS pro,n-s« .'• SanSnà

Rio dc Janeiro, 27 de outubro de I91C -O 
^ 

secretario, 'Joaquiln d. ^ Jg-.
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'rA"NOmS--*-iSí(H%i.lbí 08 fl? Üimforo *m>.i?ft

as II for1"1'
l iiidi du Caso Barrocos

Toleplione 3.<)7- Norle
40l>, rn*. cio RoHnrlo, 103

(ENHIU OUITANQA B AVENIDA)
I' cin d uiiii» liriii uioiilnilu MtIAu ilu p*

tltquelrni ã piirtuéiiwii,oom rigoiow
li««i'iii •• Iimw e ioii'"il"

Cfc*~n»-nt rOi-a'..»f*,i':»»
Tclcplionci.**.'».*) Norle

!8i, iíi:A DO hospício
(canto d» iíb d* r^incolça?)

AjtiíiiiIiA, dominRo:
Grandes polsnans o bugalho*

•das, ostras frcftcnR c cavas,
•menu variadissimo.

Provem os ospècincs vinhos
Mourlsco, Pior do Mondcgo,
Alvaralhrioe vi rdc. branco da
¦Quinta da Instin,

Estas casas p-sltío abertas
aos dòmineos ò leiiados,

Manoel PerhwdM Barrocas

Gran Bar o Rotisserie
Progresso

44, Lor-jo de S. Frauoiíoo, 44
TBLKPIfQKÜ li.nli-MMIli:

O mau conf-itftvel tn\to. Cuilnun pri-
tnurota,

Menu
Ainiuilin n nlm.içut

Mnyonnnlüc do liigontfii cal:
du verde no Progrei-so, snrrn-
bulho d íiiinliol.i. carneiro il
Senhorndn Penha.

Au 1 Mdi.:
Sopa creme de as*>ar>jos, pe-

rú recheado ií brn.slfoirn, cupilo
á vienneiisc, vol-ati-venls á
parisiense, ostras, [ogumoü
paulistas, Assados para via-
{•cin, deliciosos vinhos.

Cinco contos
de réis!

em dinheiro para comprar
um cerrchb bem l-xali*
•tndo C ncllc edificar um

picdio do valor dc^
Dez contos de réis!

(: o que cada utn podo
conseguir inscrevendo-sc
desde já naSePleldoal

da Companhia
PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
Avenida Ilio llrancu n. 1.1 —

mo db JAxnino

Ül-LICIÜSA BlíB.DA

1

**??">_£

Espumante, refrigerante, sem
álcool

GELO
EMPRESA DE ARMAZÉNS FRIGORÍFICOS <:fe,í°

.111 - 1 ¦ 1 - IHVir-Ufl — •f-tllllHiii*- iin«i¥iin< m ¦-

AVENIDA LAURO MULLER N. 43J -.- Telephonc Norle t.355 StSUm. V<
ENTREGA DIÁRIA A DOMICILIO

Assignaturas mènsaes de i|_ pedia ou 12'hilor.  laí-ooo
Assignaturas mensaes (le 1 pedra ou 25

20$ooò

1>I31*BY-Cr^-UB
rarrimo da 20' corrida a realIaar-He domingo, '.

outubro de 1010
«ramlo promlo IMI*. .NAC.IONAIt

V i.ur.i. - (1 t»K MARÇO — ».5(l<l
mdnm — Anlnuti'* niuiunni'*

• ••¦•¦*•* *•$*••+ 9 •

oljiooa por mez

i*,$ooo por me;*
¦jSÍjiOÓO

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ» -
Teleph. 5.324 C.

Massagista m.nicure
Uipiomailo o chegado agora d.i Euro-

|ia. especúiliMa m massagens viuralo-
rias, cloHiicnsp inanuacs, uu rosto. .Nu-
vo sysluiiia, ¦iiiif cxlincçfiõ completa do.-.
pellos som lim1. cia cinco minulos
{•odic.ira. Itua Silo José n. 1--, 1" andar.
Telòphi.nc íL-IIOConlral

MAJESTIC
Charutos 1 ini -.Mino? leitos a!.

Imão 
com .superiores tabacos

de ]:iy.*, Havana c Bahia.
«Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. az—l" andar

RestaarantLcão de Ouro
Cu«a ospcutnl cin pllíos ;'i poi trigueira

c pcixaila* ;i bahiana.

^Sr i'a_&'"_ft.".'.:__N'^ ç,mg* ir^\ $¦%*%..
Jif CT Ir f \\

^g^/-j^y<::iãa-_-j^ãaBL-=»

KJltlS % f f • | • • ¦

Assignimiias semestrnes de i|2 pedra ou i
kilos  •

Assignaturas semestraes dc i pedra ou
kilos •'•••

Assignaturas por coupons, i tonelada...
Assignaturas por coupons, 5 toneladas: 7;***, So$, <*o$ c

. ioo$ooo, conforme acoiistimo diário-

A Empresa faz saber ao publico e aos
seus clientes que acaba de tomar provi-
delicias que lhe permittem garantir um
perfeito serviço de distribuição de gelo.po-
dendo attender a qualquer pedido que

lhe seja feito
A Empresa dispõe também de espaço em
suas câmaras lrigoriíieas^ com tempera-
türas adaptáveis a cada mercadoria, po-
dendo portanto receber qualquer quanti-
dade de íeijào, cebolas, batatas, trutas,
péíjès, queijos, manteiga, conservas e
quaesquer outros gêneros sujeitos a de-
terioráçao pelo calor, assumindo respon-
sabilídade pela sua conservação, de ac-

córdo com a seguinte tabeliã :
TABEbbA OE PREÇ3S PARA A ÍMAZENAGENS

Kilos

i r.HcdiHia Ms ,..,.• 5i
ií Aiitlnn im Wl
M llclio ii '•'" [lorodOi mo •';'
I linpõletn u'}

Ti lÜ.MU-UU' ú'J

It Cnmiiii.stiiiliiiii  W
7 Dirlmluiu  OU

8 r.ihulu
V iwrcn •- siTri.r-.MKNT.va -

1,500 iiiiirn-' — AiiliiHiiM do umil
(jiiír pai» — Ilanülcap — l'r**
mios: 1:000.'*, SiiliS «• :io?000

KllO"!
,...  r.o

.l» imrou — 8 DB AfíOfUTO — t.fiflü
iui-ii.ii ~ AnlmnM •!<¦ *i»*»l»i•(«r
liul/ — llindloap — l'r#mlnii i
liíuof, üioí c .liisihin

lUlun
fl Vdlilnlin  601 -.o
12 niniii'-n ••• •,'•>

8 Mlu l.liula  'i'1

:i

I l MujfMIo  [•"
I '• Ariiiltui >.,..  !•¦•

lolÉsmpfÉial
Cimpanhla di LeUrlii Naeleniti

de. Iruil

BxtrncíOeii piibllen*. s"'» Ç '',!<f•',•,:
incSo d'» «iiviriiu 1'iili'ial. nn J i * r
um íiililinilou A* a lioraíj n rua

Vjiconijo ilo llnliornlty "• •'•*

Depois de amaniã
330— 33'

Nuo precisa de reclnnic
LAMBARY

Água mlnaral naturat

nnPOSITP GRRÀb
Kua Tliõoplillo Ottoni ti. .'d

Tfii*|iii*ui(* Ntuii' nrri

IIMIMIHIill

• ••••>•»»*• »•• •»•#?•

fl Uulila
1 i12 Hlslorlco

|II lü.
2 J

l'1 P.illíi •
.*) -.1 Slcllln 

il Vnnguardo 
¦t:

Kalko

ASTIIMATICOS— Oi numerosos nstlun:.-

tioos quo foríiiii nliiviailo'- e curados
com o emprego rio Hcmcdoil'Ali.vssiiiie

'.Exiliard cm p6 nu em ciRiirros ilempns-
iram n-siui fiiiiliilflo rccoináiciidtindo esto

produclo ris pessoas que snl.Vcm do
u^lirn.-'., dó op|iressão ou <lo brohcbiUi
idiron.ca.

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

llojo uo |ã|itíi:
Cabrito ussndo an M ndclrn,
Conleiinlio com tuTÒzdo furno.

Ainunl.ã no almoço.
Sarraliuilio n iniiiliola.
Grnniu.i.ies a americana.

Ao jantar:
Lcitilo niirado á luasilcirn.
Frangu íi lisboDln
Alílll ilos inatos do dia, o cardápio *

sempro vnriailocóm us preços marendos
ao alcance ile toilo.'.

Delii lo*os vinhos iln Alrolinça o Calão.
Avenida Rio Branco n. 1<S3

(Junto ao Trmnon)
Ab(*rto alf* l hora da noite

3! pnroo -r 1TAMARATY — l.OOfl
im-triiii — Anlmoca ilo qualquer
paiz — llnndícap — Prcmlo *
II200S, 2-105 o 30900(1

Kilos

Taxas por voiii.ntís âaxcis *ii>r kiiu

MbllCÁbÒRIAS 1 l'HS0 iTaxn II
| 30 dias MEItCADÒRIÀS | TAXA | PRAZO

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

LEILÃO DE PENHORES
G de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoffmann

13 Travessa do Rosário 13
JÓIAS

Das caulelaa vencidas.^ po-
dendo os Srs. mutuários reíüP-
maP ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

i
Trutas verdes!

Trutas seccas i
otó S5 lis.

Caslanl.a<;,C'lc I
20 a 35 »

r.ercaes  I
.111 30 a ii.*. »

lialíilas  21
,r 40 a 03 i

Queijos j*jjl
\ ? \ CO a 8.'i ri

Manteiga..; ;,•*?
físil 80 ri loú r

uacaUíao.;.. igf
|">' loC ii 11." D

Camarão soc-l i

Carnes salgs.l |

Toucinho....
j

Presuntos....

1'anlia  L
__!

¦. 

,

Carne verde

110 a 125 »

\ 1-2G a 135 »

¦í«0

5500!

$C0ü

5'00

S8(!(

i$ooo||
iÇõOO
28000
2S5C0

Peixe frcíco.

(lírM'
(Cong
(llcsl.
(Cpng,

—t Inslfínin 
í'2 Yvonnellc 
J
(a Alegre
—t l.orU Cíiunllig ...
f 5 Scuinp 

[0 Bonlrlz
o 1- parco sòrh realisado ás 12 e <ló

secretario.

„fl Iloyiii Seoldi  •"•'-
4--7 llclio Angcvlno  »J
B* parco — l)lt. IRONTIV - • 1.7.10

ruclriw _• AnlmncH dc (|u»l(|iicr
pn!/ —• llnndliiiii — Ptemloil:
3 iJllOS, .lliO-j c t.-i-fOOO KllO'!*
Cnmpo A logro  Bíl•J Argonllno ....'  JJ''" Onlilo Spnno  \>{\:\ Mnrvellotifi ,:l

C puro» - 17 liK RCTBMimO -
1.70» molui* — Vnlnuioi do i|iial-
quer pai. — llnnilliiip — l'c'-
mloK; — 1:300$, 2<m o 39*000 .

Kllns
\ Mogv Cuns-m*  ;'-

1'aiiiiii'i  ••-
li Qoytncní* • •'•
t l.onl Cnnnlng  •"•''
5 Monto Christo  M
7a pnroo — GRANDE PRÊMIO IN-

'iT.UNACIONAl. — 2.000 mnl"(.s
— AnlmnoH do qunliiuor paiz —
llanillcap — Premiou : 3:000!*,
(•00!- o !)0$000 , ....Kllns

1 piunnoT  »j
¦J HATTEllY  i'
:i sti.TAo  ->\
4 1'IDALGO  'W
8' imrco — VELOCIDADE — l.r.Ort

metros — Animacg do qunlquor
,,ni/. — Ilundlcap — Prêmios :
1:000.*>, 300-j f 3ÜÍ0Ü0

Iillris
Palmeira  :>\
Plslnclilo ,.-..'— -.'-

il Minas Geraes  ••'[
Buenos Aires  •'-'

53 5 1'rnncln ••••-.• •'•
Manuel Vulluduo, 2"

IfciSofii
17
1.2

r.o
r.a
r.2

Por ISOdO, cm tncl03

rerçaricira, 31 ^ corrqnte
.107 - 48-

DENTISTA
/l. I' epfi Rilitira, rirnrp*ir.'i ilnnllí.

in pcln T.iiiililnilo ilo sldll-lni) il» Itio
de Jiiin'11'ii, •¦"in loiinn pratica. Tmlist
Hn). (¦111 nnlido*.. CoillIlIlHI il.iili.ininiit».
Oinniilimio, .-ini «In Ijiiiiiindii 11. <IH.

Malas
A Muli CliliiMa, ií nin dn I.av..i.Iin

ti, OS, i a «wa 'iue km". !,':iri!'j viiid»,* viiln ó grnn.lo lortlmqnlo ouo lem; cliain»
n iitioni.iti» lim bonliphs uojoiitoi.

r,n
49

53
53
r.'-'

2o:oooiooo
1>oi ISí-CÜ nn meu»

0( pedidos do hlUielc* dit inte-
rlor ilfviiu sor [inmip.iiilinilnji do
ninis (iilli rói i para <i |">rlc (lo Cor-
roln o (Ilrlflldn.1 hns agonies geraes
Nn*nrelli ."i ('.. rua (Io Ouvidor
n. 01, onrkn n. 817. Teloff. LUS-
VEL o nu casn F. ('.uiinnnies, lln-
•orlo; 71. esquina ilò bpcp dai. Cnn-
cellns. cai.sa do Corrido n. l.-nl

LA POUPEE
ASSENl*-LEüft, IOO 

Curso (le corte
Senhora írancèza, d

|iloi.inda poln Acnilémln do 1'arif, sa-
lauto ensinar om I*! lições a cortar
e conlcCeiuiuir i|U"l("''icr vestido, Cur-
>o o(|icciol do c.illeli! e elinneiis.
Corln o alinhava qualquer, voslidoou

tlnllleuri por nreços inodicoi
Av. Ili-j llrancu lü.l, 2' aiidiir-Tcl

y.:;s:i X.

''eriliidclfas lelh-ns
ile asheüto

MILIQALURD&r.
Ourives 119-Ri'i

ALTA NOVIDADE
JC.M

Folhinhas e Blocks ^
para «1 91 7 I

Papelaria Queirós. '"
QUITANDA A. 60

Curso de preparatórios
Mensalidade  2 j*?ooo

(Itosf
(Cong

Para l.ÒOO volume
Dtisce-nto dü lú

mes. 1

Peixe Salgado

üallinacuos...

invos •

[ | Cebolas
Couros
Políes confeccionada!
Tabacos
Legumes..
I.eitc e Creme—Litro
Ccrvcja-barris 25 lils

Flores

CURSO D£ PREPARATÓRIOS
(Admissão íts Escolas Supe-

riores)
Rua da Carioca n. -IU ¦ lo andar

Professores do Collegio Pe-
dro 11, aulas praticas déphysi-
ca.chimicrt e historia natural.

HOMÍEOPATHIA

Vendem-se
Jolaa a preços baratissimos : na

rua Concalves Dias 37

Joãlheria Valentim
Teleplione U. í1!)4 — Central

%
cs
so
<_5

5-*- .
i>o

E?3
r*>
a»
5W
5SSvn
c*s

Rheuniatisnío.syphilis e impurezas
1)0 SANGlil*— Cura segura e õfMêaz',
]ielo nfamado I.*>t> dc Sumnin Salsn.do
ilu Alfredo de Carvalho—Millinros de
attestados—A' venda nas boas pl.ar-
macias o drogarias do Ilio o dos Us-
lados—Deposito: Allíetlo de CarVallio

& C.~ Primeiro de Ma.ron. Io

Madame de Fiaville
expóse dáns ses salons de Ia
rue Andrade Pertence n. 20
unecollection dc magniíiques
rohesde lirigériè anivees par
lc dernier paqticbot et salde
des. tailleurs a 5o Pio de ré-
duetion.

|Tosse ? Tosse muito ?
torne a milagrosa

BRONCHÍGIA
1 Vidro -ISüDO. ::¦

"j Cõnstipou-íie ? faça
uso ua

1 GBIPPINA .
Í--2 um (los meliiores romedi-
uj ins ate lin.jo, conliccidos pa-a: ra abortar constipaçòes e
S2 curar inllucnzá.

S i Vidro l$000
I "* | Adolpho Vasconcellqs
! 27 Rua dã~Quitanda

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unl.olinò, as

in.li.is ndqiiirciíi U.n lindo brilho o c\-
ce.lento cur rosada, què-iiãp dofapparocc.
iiiiida mesmo depois de 'lavar ns mãos
diversas vezes. U.n vidro, 1$o00. Ho-
rnbl.tc.-se pelo Correio por -JSOU0. Nn
«A' fiárrafa Grande'», roa Uruguiiyano
n. GO.

S030 /
Sor.o V
SOItl) /Semana
SOitil \

S050 30 Dias

5n:.!0 í Semana

$0-*Ü 30 dias

S080 )• í l

t$000 » »

5100 » *>

$030 Semana

$0uü »

. $100 »

II I

/^**_*â«\ *¦¦*%. <*í**l*»

mWm
Vesiidos de filo, para

senhoras e mocinhas
Wes,;liíos p:tia meni-
nas de todas as edades, o

melhor c mais variado
sortimento

Enxovaet» paia bapti-
sados, chapéos, toücados,

etc.
Cintas elásticas, mpde-
los práticos c elegante!',
para senhoras, a i8$ooo

CACHCIZÍR.NHA
Vcndc-sc uma preta, cru-

xamento dc I.ottlú Pomerariia c
laponez, lindo c hello produeto,
preço módico, na ma luncren-
ci.ina n. 43. São Christovão.
Bonde lockcv-Cluh.

Professores do Pedro II: obleve nos i".'.a-
nibi do anno passado 121 aóprovacOes.
Nenhum dos suu alumnos Ini reprovado,
llua ."•'ele do Setembro 11 101, I* and r.

M*r**^n-HnmM '«-•n.*.»'.»»—n~i "••--' _

DINHEIRO

DEBILIDADE, NEURASTHENIA
CONSUMPCÁO, CHLOROSE
CONVALESCENÇA

^ //^SSt/rÁÚvm^?M-,

Jafílima
PRÍíÇO OE 1 VIDRO R» 1*000

1^^
Hemoglobine

Deschiens

Ò ESPECIPICO DA

ANIM1AETUBOKUL0SE

•8-
Vinho Reconstituinte Silva Araújo

Todos os Médicos proclamam que este Ferro
vital do Sangue CUHA sempre. Restitue saúde, força,
belleza a todos. i\luito superior á. carne crua, aos
íerruginosos, etc.

VINHO, XAROPE
Exljam-se as palavras DESCHIENS, PARIS (Franoe*.

Emprcsla-so siihp« jóias,
poupas, fazendas, metaes.
pianos, moveis c tuuo

que represente valor

Rua Luiz de- Camões n. 60
TBLliPIIQNI! 1.072 NORTE

[Aberto dns 7 horas dn
muuhà üs 7 dn imite)

J. LIBERAL & C.

— CASA ELITE-
Agencia de loterias

Commissões a descontos
Pagiimcntos dos prêmios no mesmo dia
RUAVISCONOC DC INHAÚMA. 36Rio de Janeiro

filllÉlii
(EXTEHXATO)

Organisação rio uma eociedado de pm-
fessoics fi instiuclores da EscolirMiliiar a
olTisIiíàvdn 1'xcroitu, Aubu ruiiecionnn-
do ilcsilc-0 do correi te, mensalidades ra-
-oavri-. Ilnn Arcliiiis Cordeiro n. Sfui,
Mover n,Iodos os Suíilos.

m^mmmmamm—__¦_—_¦——IM -_-_-¦-—- ¦ i i-

iidip.ii ida ou bcreililaíia em todas as
ui;inili---tn<;iii;i. Itlieiimiilismo, licze?
nm , Ulicras, Tiiinurcs, Dores museu-
lares e ósseas, Duros de çabeijil nu-
i.tiirnas, cL-j" e lotns diicni;a5 rèsul-
tantos de impurezas do sangiiõi

_ curain-so iiiliulivciincnlo cnm o
Unico rpie com um sn Iraseo luz dcsiippareecf qualquer manilcstaçãd. Cuia

collier após as rc.eii;ões. Km todas as plmrniaciás.

P !•*!* tóii

CA-^PESTRE -
Ooríves 37, Tel. 3.666 Norte
Amat.liãan almoço :

Lingua Rio Grande.
Mayonnaise dc garoupa.
Sarrabulho á portugueza.

Ao jantar :
Leitão á brasileira.
Frango com arroz ao molho

pardo.
Creme d'aspargos.
Todos o.s dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas.
Sardinhas nas brazas.
Bacalhoadás.

P*-eços do costume

SMI
ricamis rum n corpo quo q.wcnlrv,

como tratamento imiuo o p-iifnnlido du
Mnio Clara/.. Extracção do pelios c em-
belleznmenlo do rosto.

Carioca... 38. — Das 11 á3 16. Só
trata de senhoras.

" 
BOBAPó ile arroz

Medicinal, adherente e per-
luraado. Lata 2.*pooo

Porlumarla -.rlando Pangel

Professora de corte
Habilita n cortar por escala geométrica

e pratica qualquer modelo, inclusive lail-
leur, ein poucas 1 ii;r>os

Também corta moldes sob medida o
podçiu ser em 1'uzônilns, _ nllnliavados e
jirovados ou meio conlcceionádos.

1-RRÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

Ihiá Cruainy.ina 140 c aildar ¦
tkí,' í.r.73 NOUTI*

¦DELANGREKIER»
\*Z CONTO A .« W
\è„ TOSSE, DEFLÜJC0, M
^^çj, BH0HGHITE ^ffl

Â INOTRiE-DAME DE PARIS
UfaMes ssaMos em to-ias as

m a preços sem prece-
dentes
0<ttclaa ie costn?a e tailleui*

pour saasies \

A FIDALGA
Ilestaurant ondeso reúnem as mell.o

res li.u.ilii.s. Iligorosa' escolbii Icita dia-
riaincnto, em carnes, caças o legumes*
Viulios. importação de marcas exclusivas
da casa. Preros módicos.

UUA S. JOSli',81 - Telep 4.513.0.

CAFÉ' SANTA RITA

LOTERIA
DU

S. PAULO
Garantida pelo governo do

estado

Terça-teira, 31 do corrente

•iâoseillu aui!
Com os preparados para a

pelle. Usem sú a *'1'IU'U.NA F.SM.M.-
TU, unico que adquire b conserva
a tielleza ila culis. Âpprovatlu pelu
Inslililtò de ISctlcza do Paris c pre-
n.iadii nela Uxposiçiio de Jli.auo. Pre-
ço 3$000.
lini-onlia-se ;'i venda cm todas as

lir-rluniniias ai|'iii e cm S. Paulo.

MOVEIS
Aluga-se por preços multo

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

Compra-se
qualquer quantidade do jóias velhas

.-nin uu sem pedras, d» qualquer valor 8
cautelas du liMiuite de Soecorro»; paga-se
bem, ua iuadoi.calvos Dias ... ü".

Joãlheria Valenti
Teleplione 904 Central

Dll (Em fôrma-de pó)-Gura
rlL catinga', suores ietidos das
axiiiasj suores dos pés, etc.

Caixa: 2$Soo.—Depositários:
Thcodoro Abreu, Voluntários,
245.—Bragança Cid. ~- Idos-
picio, 9. ¦

Leitura Portuguezu
Aprendesse a ler em 30 'lieõos 

(de
meia l.nra) pela arte maravilhosa do
grande pueta lyrico .loão de Deus.

. Vontade e memória, c todos aprendem
om 80 lições, homens, senhoras e ern-
auras. Explicadorcs: Santos Braga e \io~
lota Draga.

S. JOSÉ' 52

RESTAURANTE
RECREIO

Grande casa do pqlisnuciras á portugueza
Cozinha de 1.» ordem

Local mais fro-rn n arejado
da Capilal

Ciando cáramáncl.ãò ao ar livre
¦13, r.ü.V LUIZ ÜA.MA (antiga Espimi»

Santo) 43

Rua do Ae.n n. SI. le-eplione 1101 Norte
o run. Marechal Flo.iano, 22; Teleplione
1.218 Norto.

O maior e mais importante du
Brasil. Cccupiinilo n uiellior si-

tuaçfio da

Avenida Rio Branco
Servido poí elevadores clectr.cob
Ifrequència anhüiil de 20.000 clien-

es. Diária líoniplota, a partir üc
lOSüilü.

End. Teleg. - AVENIDA
llll) 1)1" lÁNlilHO

•»—¦—¦*.¦¦. ¦¦—¦1 ¦¦¦ > 1 1 ¦¦¦¦¦ 1 ¦¦¦¦¦¦¦iii 1 i.-imi -— I'*"1" ¦¦mi I ¦ 

saes

yjfttUQdmVt

Energil poderoso tônico
Novo anti-rheumatico
Energil depunitivo agradável
Rei dós lax.ãtivos''
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

¦ -1 '--¦  T

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

Dinheiro sobre pe
nliores de

pias ecautelas do Mont
de òoecorro

•
Casa Gonthier

HENRY & ARMANDO
45 e 47, RUA LUIZ DE CAMÕES 45e 47

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
as casas lotericas.

O íortificante rápido, dc gos-
to agradável, resultado ideal
nos casos de debilidade geral

F.1I. BETE1LLE
Representante para o Brasil

laixa do Correio, 1.907
lll • ile Janeiro .

i^liFlCANTES
liiaiii: AiiLiina, e |iiíiliiiui lu

ices-. %
Agenlcà gerhes:

arlos Cruz ti Comp. — Rua
è, Setembro n. SI. -- Ein IVe.ii

••• rincm'! hr>i*n\

i«h>#

¦Fl ADOi
Largo do Estacio de

Sá n. 73•A PHIM.WIOHA
Flores naturaes o arliliciaes corna?,

cruzes, bpu(|uets, âncoras e. corações'.
Não cumprem sem vis.Uir a ' nossa

casa.

4 cura das ulcerasi
Feridas chronicas, dar-1

thros, empigens 'désappare-j
cem infallivelmenteeni pou-l
cos dias com- o uso da Po-s
mada Maravilhosa (pomad.il
antilíerpetica) de Th. dei
Abreu. Milhares de curas, i

. Depósitos: Bragança Ciei, i
rua do'Hòspjciò 9, e phar-»
macia- 'Abreu, Voluntáriosj
da Pátria n. 245. \
l*MBnH----HnM«9

Pensão Brasileira
Tradicional prefcencia dai

familias c cavalheiros dc tra-
lamento-—lladdock Lobo 123
a 127.— Rio. Telep. V. 1716.

CABAl.UiT UliSfAUIIAMT DO

GbUB DOS PÒblTICOS
iíUA HO PASSEIO N. 78

O mais ebie o elegante ilo Hio de Ja-
nciro-r.eiiilez-vous da elite brasileira.

CONFORTO, LUXO; AlHTi, BELlLZA

IIOJE—Desliimliranto « soirée », na
«mil minam parle os mais animados ar-
listas ciintralanos expressamente pela bm-
líresa A. PÁUISl & C; sob a d.irccçup
!to "cntil rabareticr brasileiro (umcii- no

gênero) JÜUO MültAl.S

]-|'l',NANHA nr.lA.M), cantora á voz.

OI.CA nitlAND, estrclla italiana.
LA IBÉRIA, bailarina liespanhola.
LIANE D0RIS, cantora franecza.
1UJ1A MORA, cantora italo-argentina.
LA NINETTE, cantora fránceza.

THEATRO REPUBLICA
Érriprozn 0ÚVÍ5ÍRA & C.

THEATRO RECREIO

Companliia ALHXANDRE AZEVEDO
11 Tm.rnéc » Oromil.la d'Olivcira

HOJE: :HOJE
Grande compiiubiii itubaiii.í ile operetas

CAR AMBA-SGOGN A MlGIilO
Director arlistrco. Cav. l;M\|C(i VAI.I.I'.. .. .,. .. .,

Direcção musical dn maestro IIliLl.EZZA. A» i o, i o .as J .,, 1

HOJÈ-A' 8 3'4--HOJÉ E^racudissin,.a comotlia "0 ''X1T0

20DIiSi'S
Brilha to ileséinpèi.liò ile toda a

companliia
Foi com esla cngrai-ailissima comediu

que li eoitipanliia estreou no Tiuinon,
i-cmlo o inicio ila giainle série ile tiiiim-
pbos.

Peca absolutamente moral

íi do Sai íuinii
ProttiüOiiMa. STÉFI 'SIU.AG

Desl.imbiaiilissiina montagem— ÊXITO
l.NOlS.Mi:!

Amanlm, tlamin***., ás 21/2, « uínii-
noa • : ás 83/-I, ¦• soiréo v-\ DUQUEZA
DO DAI. TAllAIUM.

Orcheitra íe tzisanos sob a direcção

do populnr luãcstrb P1ÇKMAKN.

Brtvémente -Eítréa de novos arti-.tns,

A sej*llir—ADDIO GIOVINEZZA — Para
cslréa i!u actriz so»ruiiü MA1UA"IVASISI.

Rrilbctes'. vcmla paia todos os e pc-
claculoiMité ilomingoo. Preços : Ciunaru-
te.- c Irlzas, :j.0$; liiiitci.ils.fiS; cadeiras,
iS ; bnlcòcs ile I» lila, 5S : dito- de 2»,
3$; Siilcria numerada, 2$-, ciitm-'.-. ge-
ml, iSõiilí. liilbetçs á vemla rio saguão
ilu - Jornal 

'du 
Urasil V, .Ias lü ás 0 da dn Itciny ,l!.ieu\. Prutagoui;li'

tarde c depois no theatro i MllDA U'0i.tyEU»4

"ilhaiiliu — r.randtosa o malinée «, ás
ÚS •' 1/2 eVIM e D 3/4—VISTE DIAS
A' SOMBRA.

Cm ensains a notável peça SIMONI*."l'.E-

dã7o~"iimiTÁTlTiiAsii.i';iiVo
tirando companliia iliiliuna de ope-

relas EiTOP.E VITALE
HOJE — 28 dc' outubro - HOJE

A's 8 II/! da noite
i xtraordinano 

'exilo !... Grandioso
suecesso !

A reprceateçaodii novíssima ope-

Là" LtGGENDA DELLE AR\!SC1E
Èjiocii acllial -Primavera. As sce-

nus passam- o na Sicilia.
Tomn piirlii toda a companliia —

Rrillitiulc ilocmpcnlio de ltliRTlfil,
PINA C.KIANA, MARIA GUIANA e
CIIMiANDI. itcgçnleilaoichesira, ma-
estro l... ROIG. •

llilhetes íi venda na M-enida Rio
Brnncii ii. l38.'Telopiione 573 Central

Casa Lopes Feriiiindes & C, da- lü
ás d horas da tarde. Preços de cos-
lume

S6guniln-reira^0 TOUREADOR -
Brilhante mal néc.

Dicveiiicnle: l'.ll OIPAGNE CLUl!-
i A seguir: CINEMA STAR

CASIN0 THEATRO PHENIX
HOJE - Sabbado, 28- HOJE

- ESPECT.AciiLqs por, sessões
A's S horas o ás 0 íl,'-! da m.ite

Grandioso acontecimento atlético —
« Tournée ii ilo ilespoiiidn na America ¦

do Sulile FÁTIMA MllllS, a rainha do
trunslormisino

Rciinpariç.ão ila grande artista de fama
mundial.

1» ses-ão—I', Symplionia á transfor-
mação;--', Miucbii Fátima: d', Mono-
logus—Aprcsciitnção ; I*, lima lesta em
TÒbio, IU.") tniii-lbiiiiaeôe.-. No Grande
Hotel Europa H . Páris-Cuncerl • Deslum-
bra.iles creilçoes do Fátima Mnis.

Í-. sessão— 1 .Griiiiilo symiilionía; 2-,
Uma lição tle iian-Jbrrnismo; II , Itália
—Canto dei llcrsiigliere, grandiosa no-
viilnde ; -1 . Piiris-Conccrt, com attialien-
ti>simo> iiiiini.i'05

Venliidúiriis 'novidades e creações de
FÁTIMA MIRIS.

Theatro Carlos Gomes
Empresa TEIXEIRA MARQUES

Gerencia de A. Gorjâo

Companliia de sessões, do Éden-
Theatro, do Lisboa

Amanhã, domingo; grandiosa « m.ili-
uée.". Bilhetes ã venda desde as 1Ü ho-
ras ila manha uo ibciitro Plicnix.

Rrevcniciito Estréa i.a companliia;
portugueza Ailcliua e Aura Abrancbcs.

HOJE HOJE
A's 7 u/1 e 9 3/4 da noilu—Duas ses-

soes
A fiintasia-revisla em dons aclos

c nove. ipuidos, origiiiid dos escri-
piores porlusiuizc» Arnaldo Leite o
Carvalho llnibosn, musica dos maes-
tro.- Cnrlos Caltloron e Manoel Fi-
gueirodo

O AMOR
Pico-Picò (còmp6ro),C\RLÓS LEAL.

Caminbciro, Ultimo unior, HENRlftÜE
ALVES.

I Amanhã, ás-2 1/2—Grandiosa a ma-
! t.née d—O nMÜil.

inema lhe; tro S. -José
Empresa Pascboal Segrolo

Companliia nacional, íiindiiila cm 1 de
uiilio ilo ¦ llll I — Direcção sceuica do
actor Eduardo Vieira-Maestro dhector
da orcbeslra, .lo>é Nunes.

A maior victoria do tlualro popular

II0.IE-2S de.iiute.l.io de. .10IG-11O.1E
A's 7, 8'SJ-I e IO !'2-t3", LI» c lõ«

representações da peçií burescaem Ires
aclos, de Annibal Mattos e musica dc Ar-
clilmcdcs de Oliveira

OCARIJVÍBAMBA
(D CUÍIÁNDEÍIIO)

ATTENÇÃO—No espectaculo da IIa ses--ãú, isln é, a das 10 ! 2 limas da noite,
os militares que se apresentarem tarda-
dos terão direito a 5'J '/.do libalimento
nas localidades da plat'a.

Os espctaeulos coiiieçain pela cxliilii-
ção do soberbo- lilms ciiic.n.itógraphicos.

Na próxima semana —A' r,F.lU'.\ SOLTA.
Ein ensaios—-DA' CV U PE'.

Cabaret Restaurant: dn
CLUB MOZART
A elegante bonbonuière da rua Chile, lll

Ilnje, ás 0 limas—Grandioso e monil-
mental suecesso da nova « troupe o |1|!
dislinelos arlisti.ssob a dircecão dn aii--
locratico cabarelier C1USTIN0 MINEIt-
VIM, cômico moilerno, o mais quciiilo
da ólilc carioca.

Piogramnia:
JENY KF.LM, cantora o bailarina i.it-i*

nacional.
LA TltOVANA, cantora licspanllòln.
AS IRMÃS JOFFRET, canto c danif»

internacionaes.
VISCONDE ARELI.AR1), ventriloqi.o.
(.. MINERVINI, cômico moderno em

suas ninas creações
l.\ FONS, eantoiii hespanhola.
MARIA MINERVINI, ciuiçonetisla ítalo-

napolitana.
Variado corpo de baile.

ARTE, MÚSICA", FLORES
. Orchcstiti de Ixigiinos, sob a dirccçnn

do prolessor lirasileiro ERNESTO NERY.
•Quinla-rcira—Grandes novidades—Ei-

Irciis dc '?.
'tudo.s uo Mozart.


