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A ESMO

OS FEttláDGe'iDiviiiüiçiTes 
tle um fuiiceiònitrici publico)

. ' .,.',"'"• í"'.° ^reador fez o mundo com lauta
faciititti,. :lc o concluiu cm seis dias c tono(icscuiisouyro sétimo, hão c jm-.ii, que hás n'ti-semiiiii-.; vermes da terra, quc aturamos ocontribuinte c «< ministro, duscamemos, velomenus, um dia .-ani, outro não '.'

A DESAFI.VAÇAO UA SEMANA

Já de. volta do Cunservalorio ? ,V<ío liou.ne aula ?
Ahi mama!.., Xáo imagina o que porlu vae  Qu,. d.-sharinoiiia! (luc fugas!...Parece o estado-maior allcmão!...

U 1 mmm 1 MiâlM t

O PAPEL DA JUSTIÇA

O escrivão, ao homem quc islã sendo pro-cessado por um roubo dc mil ri-is:— Veja a despesa a quc V. obriga o Eslado,
com o seu ridículo roubo de-de-, lostôcsl...

A ARTE TUEATKAL

Co/lio seria o emblema do Theatro fcqucno,
st l.uiz Edmundo quizesse armar nina banca"dc vacca" com o Thculro Xucwnul,.,

rll

VINHOS FALSIFICADOS

O homem quc prefere a quantidade à nua-lidade:
—..V'if) c uma dor d'alma ver eslraqado tan-lo vinho, .só porque foi feito disto ou daquil-cw .... 61 u/e ./iu quem u faça dc uvas!...

¦¦¦_¦ ——irir
«Mu

'III mhím
Ba*a v«.a._e___ a Stràí om mi ãvoã

•'-Cf.
(Especi.-.! pcjjr-a £_ KOÍTE)

-Com o fim dc- ilni' nos leitores t!n A NOITE asimpressões de tuna viagem á torra c!<> berçodc Sliukcspcnre, no inoincnto em ciue o ul-tirou dia das restas (Io seu Iriceutcnnrio ia
passar, c depois de ler pãrticipaclu á policiao propósito dn viagem, iüctti-me num vagfiodr. '•(i.-oat Weslern luiihvay".

Passados ns limites externos dn ri.lade, comos seus edifícios cm foniin do grandes lilocnsnlçatronclos, o as alegres c nvermòlliuühs ruasstiburbanas, o trem rolou jielos campos. Ac-•ilr.imri nnonhiiiliii a nvistiir-se-.

Era ei ambiente inglcz,
«Ia çolheiln, ilo», leiupòs
í>u;i iiruvavol tlürnção, e

.1 tragar "whisky",
confortável. Falaram
vcllios, tia guerra c
cln vida dn campo.

*",, '.li:! hi'ií»'"lc." peln maiiliã, «lii-igiino para;. iriniiy Uiurch" íégreja da Trindade) ou-ue cstii o tiuiiiilo do grniidc pòeln. Chovia.A egrcin lá eslava, coroada por um velho cemilteno com nniitíis pcdrns liniiiiláres n pru-mo, csvei-deadas ])elo tempo, em desordem.'A onlrada, grandes arvores (pie exisletri nocemitério st- alinham cm unia alameda c lc-

incentivo 11 m
*—'*\v-\**"N _—»^^« ^ «>,^ vyvA/-»,^/'» ^-..y

Era
feixe)
í. tre-i
pnclii

%,aÍ'cCX-J'' -^f' '!" JTC/" íl(' ?WJ«fc,™ú CStãò os restos moVtaès cieòttakespeaie. ,.,. , 0 túmulo ,,.j „ eelebre busto tjüc foi feito alguns annosacjiots de sua morte
o tempo da colheita do trigo o grano csagrupados tle dous a dous, ou de Ires

, dispersos" a i-ui o ali, como gente 
'igru-

em prece num campo, ficavam a. ¦um
o ;. oulro lado dn linha, eom iutiirvnllos deoutros aspoelos, qtie em certos casos ora a filaverde da ramagem a dosou rolar-se perto dosvagues o em outros, campos tle pastagens; .gadoo casas ao longo, com suas juncllás abeítiis cescuras, como si tivessem ollius e estivessem
i. olhar.

.Muilo tempo depói.., cansado da paizagem1.0 mesmo vagão, lim soldado começou a
cantai' uma canção franceza. Era uma lem-
branca cia guerra — eslivera nn França'e o
aprenderam

Nus òslnçõos quc ir.m ficando atrás, viam-
sc muita gente e muitos soldados.

Vencidas as 103 milhas o Irem parou cn-
Stralford, Procurei bondes
f não encontrei. Tomei mn
.io diligencia, carro velho
que ine levou a um liolel
as mesmas ruas, outr'ora
poeta,

.Stri.lford-on-Avoii «5 uma
da Inglaterra, sem grande

para ir á cidade
logar muna espécie
coin oito logarcs

, Ali fora viam-se
vistas pelo genial

cidade nn coração
importância com-

mercial ou industrial, e por islo mesmo
m .va o seu caracter Histórico-: Não
ruas modernas, e em algumas' dc
stiriu se agrupa cm diversidade
c aspecto. O eslylo dessas casas 0 o gotosco, com a
Ias lembram

con-
ha muitas
:is, ei ca-

dc tamanho
ico

sua cai-íicteristic-a primitiva. El-
versos de poesia popular,' tão

cheios de innocenein «.. alma. Não são poema..
burilados, mas creações espontâneas de quem

chain-.se cm cuçoln. Parecia' que um grandelençol verde c Iliiinidó cobri;, tudo. Dentro da
.egrc,ia, iia:capolla, vi-.êe linaimciileo túmulo,cqlierto com duas lages larga:;, contendo uniucfoHiis o celebre epitapliió uscripto por Slia-hespenre, que diz: "Abençoado seja aquelle
que rorrjioilar essa pedra o ninlditò aqucJlc quev.nar essas cinzas". Ao lado, o túmulo damulher, filhos, e. outros parentes de. Shakes-
pcii.-e. Acima, na parede, vé-se o ceièlifó busto
que se diz ser o quc tem a verdadeira appa-rcneia do poela.

K' quasi; certo que lodo nipicüe quc, levado
por admiração, c- curiosidade, chegar a esselogar, sinta quc os seus olhos sc prendem pormuito tempo a esse pedaço de ferra e que suaimaginação por um momento deixe de perten-cor ao inundo.' '

No velhíssimo livro dc assentos do baptis-
mo e óbitos, vê-se, dentro de uma "vitrine"
cm. loira gothiea a data do nascimento -'¦
abril de 1564 — e a do fallecimento — 23 deabril, lGKí.

Não muito longe, fica a casa- onde Shakes-
pearo nasceu. Mediante uma pequena eontri-buiçao entra-se por uma porta estreita e bai-xa, -A' direita, fica a saia onde Sliiikespenrc
irnbnUiavn, lendo um grande, fogão cie forma
nrirmiliva co)n um usseiito de pedra ao lado.
No primeiro aiulin- fica a sala.onde elle nas-creu, que eslá cheia do ihscripções pelas pare-des e teclo, .em todas as iiiiguas: árabe grè-go, russo, chinez, etc. Esse tecto é tno bai-xo que se pôde alcançar facilmente com anino. Nas vidraças, no meio de um cledalo

gerações 111
As conferências do conego Rezende no
Realengo —- Cerca de 800 pessoas ali
acorreram hontem, inclusive todos os

alumiios da Escola Militar
O movimento nacionalista quc se vem pré-

giiiulo por toda h parte encontrou lambem
por parto dos pregadores «Ia nossa religião
uma excéllentc opporluiiidu.de parn diffiiií-
dii-o.iitravis os precei-
Ins moraes da cloulri-
na ciilliolica.

Nilo sabiaiiios, pre-
cisamente, de mais
esse concurso íiubro,
(liic sc faz som esli-on-
dosas ivchunes, i.bsei-
vandii assim o leiiima
religioso. Dcllc tive-
mos noticia de módõ
alé siiiguliir. Assim é
que nos informaram
de quc. no Realengo-
'MU.padre, jwtunjjç,.ás.
sUxí.uíii forras- 

'^j-andé
íutiuçiV) dé fieis, den-
tre élles officiacs e
aluniiios da Escola Mi-
iitat-, e pregava a mo-
na.vbia com o maior
desiissonibio, ompol-
gando e conquistando¦adeptos. Era sensneio-
mil a denuncia c, anle-
Iiontem, dia da soma- Suana marcado para as
taes conferências de
propaganda moniíreliicn, ás 19 lioras, eslava-mos no Realengo. Uma multidão, uma romã-Ma c|ue se pural.vsava no vasto salão da casada paroeliia. no Realengo junto á capella,approxin.iidiimeiiíe dc 811(1 pessoas.Manlmhiimos preseiitihienlos sobre a reali-dade ila denuncia, mas, ao mesmo tempo cs-ranhavanios o.destaque da farda do Exerci-1to, que se ostentava na plenitude de um gru-po dist.uelo de nlumiiòs cln escola c officiacsde varias piilcntes, cerca dc 200.

Poucos minutos depois dc 1!) lioras íinnare-ee o padre. Reconhecemos logo a figi i-, doconego lU-zcncc. Sua llcvnia., assumindo"-tiibuiia urinada num cslrádo, principiou ail.ssoiíar sobre o lliema geral dns eonlVron-
doVZo'' 

**IZ' 
V,Ül,l,1;Ulu 

- "A í-UóTojllíIa(lo (..edo — c, Iiontem, a segunda du serie,sc desenvolvia no capitulo — "A utilidade
O "i.ivol" do escândalo logo sc desanuviou,(roíador sacro, cloquenle, .offereeeiido aosmoços que lormam a geração militar do Brá-sil aquollas irontereneins. pregava a nossa re-guio, avivava, despertava o sentimento den-tio tia classe, que c a garantia do nosso direi-to e da nossa sobernniaí
Os npplnusos eram estrépitbsbs, O trechofinal tle sua oração foi empolgante, ineitan-do os moços a conquista dc- todas as asnira-çoos pátrias. ' 

". •
l"óru, a nossa investigação não cessou.OiiMinos dc ))osso;.s conceituadas ns melhoresrclcreni.:.as o cníbrámps a .denuncia nuc U-vemos De facto, na ultima conferência o co-nego Rezende falara sobre o passado regime•ez mesmo uma comparação com o actual1.longe, porem, de pregar idéas restaiiradorasA.oração de Iiontem, a quc assistimos, bemserviu para ratifica,, o pensamento do pré-lado. Um verdadeiro acontecimento suburba-no, do qual nao lia noticias pelo centro.

11EÉII lll I BI 0 eslado sanitário à
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CONTRA A HULGARIA

Foi

rei Constantino permiite a mobilis-ção
decreta.a pelo governo nacionalista
decretada a rr.obilisação

pelo governo provisório

itevnia. o conego
Rezende

NOVA YORK, 211 (A NOITE) — 0 /rovernu
provisório grego, eom sédc «>m Snlonicn, «lc-
crêtou em dhtã de hontem a mòbllisação de to»
«Ios os recrutas das ultimas seis classer». Sabe.
sc «iuo a ordem de mobilisação será acatada
scru discrepância em todas n;i illias, incluindo
Crcla, cm toda a Mucedonia, na TJicSsaliti, r.o
Epiro, no 1'eloponeso c ein outras rcüiõrs da
velha Grécia-.

JEspcra-so òrgáriisar nm exercito «U» 100.000
grorros, quc combaterão contra «>s búlgaros.

O d.-i-rtí.) de mobilisação é assimilado pelntrii.nivi.-ato chefiado peto Sr. Venizclo*»

A, aíüíudo do rei Constantino

m^W^M^SM^ Noticias rei,,,,
fadar» «lc boa-f<mie: o expedida» «le AUi"e¥as
honlem de tarde, in for mam quc o rei Constan-
tino so mostra disposto a entrar num acendo
cem o governo provisório nacionalista*, caso
este se comprometia a combater somente con-
(Ki a Bulgária';

A proposta do soberano' não foi bem appre-
hendida pelo correspondente, segundo se acre-
dita nos círculos competentes desta capital.

Outro correspondente insiste em, alfirmar
quo o rei Constiinfiiio promotleu não crear em;
buracos de nenhuma espécie á mobilisação do
exercito, «lecietada pelo governo próvisòrrlo,
mas no caso delia abranger somente a Ma-

cedoiiiii, o Epiro o as ilhas, quc são as regiõesmais ameacjaclhs dc uma invadão..
A situação em Athcnas

_ PARIS, 29 (A NOITE) - O correspondentecio ..fempsVcm Atlienasinforma que asituação
ncicíuella capital é, ao contrario do que sc dizcm jlerliiii. a mais tranquillisadora A vida «lacidade está .completamente normnlisadu tudo ocommercio. Iodas as repartições e toda's as cs-colas funccionani rcgülnrmoriíe.

Os serviços dc policia, dirisidos por um of.ficial frunecz, eom a cooperação dc cómmissu-rios irretcos, são admiráveis; O policiamento érc-if-o por sendarínes Kregos, auxiliados por ma-ri n hei ros o soldados francezes, russos, inglezcs
ilaliçnòs c servios, num lotai de mil homens'
npproxhnãdantehte.

C)•-, membros das liiías de reservistas, conhe-r.liocxlcfs «-iiino francamente germanophiloacjtesnppareceram de Athcnas. '
Os" alliaiíos-_*--o-govemo pro---'-••¦•- -: •

visorio

LONDRESj 2!) (Havas) — O "Observcr" pu-blica um telogramitia de Salònica, dizendo quens alliados resolveram Tazer um empréstimo
dc quatrocentas mi llibras esterlinas ao gover-no provisório.

O tclegramma accresccnta que o governo «leAthenas accordou em não pôr obstáculos aorecrutamento decretado pelo governo proviso.rio, visto considerar que o exercito de Saloni-
ca visa apenas atacar a Bulgária.

nossos

i «qyt» ¦

âcamailia dé 
'sanéa-

mento do lntorios*
. do B?asU '

Às sympaíhias do Brasil
pela França

c siifei-encia em
Paris

PARIS, 29 (A N01TÉ-) — Satisfazendo as
sqltéitaçõcs da Sociedade dos Amigos dos-.xerc-itos, do Departamento do Maine, o Sr.Hamilton Pires, con-mldo lirasil ein Mins,Iara a 12 de novembro próximo, naquellu
cidade, uma conferência, discorrendo sobre

As sympathias do irirasil pela França''.;
Para essa conferência foram üonvidados

o prefeito do Departamento do Maine, as-al-ias autoridades civis, o general commándau-
le do 4° corpo de Exercito o o general com-
mçndarite das tropas belgas ali aquartcla-
das preseiilemcnte.

As entradas para a conferência serão pa-gas, sondo que parte da receita apurada odestinada a auxilio o custeio dn Ambulância
Hr.isileira em Paris.
. Sei de fonte fidedigna quo importante per-sonalidade fez uma "déínarchc"' òfficiosa
.imito do minisiro do Brasil, Dr. Olvnllio de'Magalhães, a favor da nomeação do'Sr. Ha-nntton Pires para cônsul brasileiro no Ha-vrc, lembrando os serviços por clle presta-dos ao 'paiz, a sua extrema dedicação portodas as cousas brasileiras c as suas svmpa-
tinas pela França.

Sua repercussão em Minas
daBALvm-n?vnlZ0^TE' 29'(Serviço especialua a AUllli) — Despertou aqui grande in-teresse o movimento abi feito sobre a sortedas populações do sertão brasileiro. Convcr-sei com vários clinicos, c. a opinião domi»nnnto e quc aquelliis populações vivem mar-ty.nsad.as, degeneradas pela falta dc liygie-ne alimentar, pela devastação das febres deinuo caracter a nnkylóstominsb e o mal de
Chagas, pelas aguar, polluidas c pela faltade hygienc das cidades e das habitações.

O Sr. Gastão oa Cunha re-
stabelecido

LISBOA 20_ (A. A.) - O Sr. Dr. Gastão datainha, embaixador do Brasil, ' saiu ¦ Iiontem
pela primeira vez, depois dn enfermidade «meo obrigou a guarani' o leito durante algumas:semanas, S. lix. recebeu muitos ciüriprimèii-
Ins quer dos membros da colônia brasileira
quer das autoridades portuguesas' e represe-"-lanlcs diplomáticos.

A manhã de aviação
——•—»

Reaiisaram>se dous
vôos

Rcalisaram-se hoje, no Campo dos Affon-
sos, as provas habitttacs das manhãs deaviação.
. Apezar da densa neblina que cobria oscampos, .-.011111111101110 oecupados pelas mano-
uras do/Exercito, tiveram toda a rcgularida-
cie os vôos que conslavam do prograníma. Oaviador Darioli, pilotando Um biplano Henryl-armiin, de 80 H.P., effectuoti o primeiro vôoas i 1|2, elevnndò-se rapidamente a uma alta-ra de trcscntòs metros e nessa posição "pia-
nou ' o seu nppnrelha sobre as tropas aliacampadas. Nessa . prova Darioli tinha como
passageiro o Sr. Raul Scabra, que sc mostrouvivamente impressionado com- as sensações
por que passou no espaço;

Finda a primeira prova o tenente BentoIliheu-o, pilotando o mesmo apparclho, fezvarias evoluções pelo Campo.
Outras provas foram niiídn effectuadascom n assisreneia do. grande numero de fa-unhas dos voluntários, que lá foram cm vi-sita, aproveitando o ensejo para assistir ámanhã de aviação, que terminou ás 9 horas.

Política portugueza
LISBOA, 29 (Havas) — Termina' amanhã
praso para apresentação de candidaturas
próximas eleições.

o general Driquet
ROMA, 29 (Havas) — Falleceu em Fio-ronca o senador Eduardo Driquet, generalreformado.

A casa onde Sna.
Os fez. Algumas se têm de pé, como que porll|n milagre de equilíbrio; outras de portasimiiio baixas parecem ler sido esculpidas. cr
entalhadas em madeira, e e.ni todas cilas, o
tempo tom deixado a sua marca escura. Aqui
cr .ili vc-eni-se bustos dc Shalcespearc, ornando,
fachadas e servindo cio. "reclame" para ai-
trai.ir "touristes".

A' noito, podia-se ler umn idéa da parteViva da cidade. A gente feliz cio cnnipo
elieu o "bar" do hotel, quc era tuna
teclo baixo, inteiriço' confortável; Eram la-
Vradores e criadores endinheirados. Rodearam
Uma mesa coberta dc .jornaes c revistas e es-
Wlnavam-se por p.'.!tronas, perlo do fogão,

-espearc nasceu em Stratfòrd on-Avon
dc. assignaturas, veem-se à de Carlyle ca de
YValler Scdll.

NpVii contribuição c entra-se na "firaminar
Schòol" (a escola onde Shakespearc apreiidòú
latim, quc fica em outro ponto da cidade. A
cadeira do mestre de latim lá estava ainda,
de alio cspaldar, c o logar onde, dizia uniu
placa, Slialcespcare costumava senlar-sc, ei-
tava assigiialado.

Uma escola ainda funeciona nesse velho edi-
fieio o em oi.Iras sub
r.as sorvem ainda de
n.uns do clia dc hoje.

No theatro de Sliaker.péare, nas margens,
do rio Avon, lia uma galei"..-» de quadros rc-

en-
sala dc .:;, velhas carteiras e

mobiliário para os
une-
alu-

ferentes á sua obra, muitas reliquias seus
prineipaes tarabalhos traduzidos' cm árabe rira-so, indiano turco, grego, chinez, polaco' ele.bm outras ruas, vê-se a imprensa de Sha-..-espenre, onde suas obras foram pela primeiravez impressas. Mais adeante a "Galeria Sha-liespeare" com moveis do' rccitlo XIH, ciuehoje serve dc uma casa de chá.

Em tudo sente-se como que o segredo dotempo que já passou.
Duas ultimas representações fecharam o pro-graniina das .festas do tricenlcnnrio. *
L ao deixar esscs logarcs c essa cidade, sen-te-se a gente cheia de emoção; por ter visto.1 terra do grande conhecedor da alma huina-na; do grande artisl.i que sondou as prÒfuií-clczas da dor. e que exallou a amisade emsuprema beileza; do gênio que mostrou ao cs-

pinio dos bons c dos humildes como livrar-se de brutalidade compressora dos mãos porunia poria onde a alma se escapa,, muna as-censão religiosa, cheia de incoirYparavcl
eterna beileza.

Lconhins Freire 1

I entrega da nova bandeira ao Tiro n.7
BSSSSJRjB '¦~"'".l~lm_JL'* ii i - ———.

¦ •
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Uma carta do deputado Sr. Sé-
bastião Mascarenhas

"Os arroubos oratórios do poeta fizerami
vibrai' «lu emoção patriótica o coração da
mocidailc-, e esta corre garbosn e cnthusias-'
liiiiao aprendizado das armas.

Não nos bate ás portas o invasor, mas ve-mos que. o vento da discórdia c da desgraçasopra ein todos os rumos, c a ninguém é
(lado calculai' o que st-rá da humanidade no
presente século, que as gerações futuras de-noin.narao provavelmente — o século da san-
gtieira humana. L'ina vez que os horizontesestão escurecidos por nuvens acciuniiladasUc tristes npprchensõcs, porque a civilisaçãoso vac degenerando cm bãrJmrin, é justo quosc prepare para a guerra o povo que descia;c paz.

Prazo a Deus quo a mocidade, que sc esláaguerrindo, lenha sempre cm nicnlc as pa-layras de Washington ao povo americano:A. religião o a moral são sentimentos ncees-sérios a prosperidade dos Kslitdos. Em vãosç arrogiu-á o titulo dc patriota quem tentarciesu-mi' eslas duas columuas do edifício so-ciai." - -
Movido a um só lempo pelo patriotismo epela piedade, o illustre professor Miguel Pe-reira concitn a tiioeidi.de medica a sc erguer

para a guerra humanitária, guerra cm quenao se trata d0 derramar; mas de defender o
pur.ii.icni" o sangue humano; guerra contrainimigos traiçoeiros e tenazes:'as nossas eu-t etnias. Santa cruzada essa, cm que a car:-ciftcic, pela ma,, d;, scienri*, vae revigorar avicia de tantos infelizes. í.omo, pois nãolouvar eu ardentemente o emérito scientistacpie levanta essa cruzada?

Conheço, "de visii", varias aldeiolas ondeo inimigo se aquarleia, lendo" como seu cel-leiro o sangue dos habitantes -de miseras
çlioças, infelizes descendentes do mesmotronco, cultivando a alliança consanguineadesde remotas gerações, e arrastados nelasueccssna consauguineidade até á máxima dc-gencrnçao do corpo c da alma.

Involuntariamente me vou estendendo em
considerações tnuteis, quando o meu intuitoe apenas dizer ao professor Miguel Pereira'ciue nunca proleslei contra a necessidade,
interior do Brasil.

O 'meu 
protesto foi simplesmente contra asua allirmaçao de ser doente e imprestáveltoda a população do interior íuplc^tlycl'

Dr raífnl0 ?aC-,fiZ í,f,-lncu csli™ado amigo
i è ir*s2 ,, T f01 pai'a f[Ue dissesseclle si nao encontrou, mesmo na própria re-

S/"to Permaneceu fazendo, seus estudos
Sem rJ.*í>l:1^"'o" alguns homens validos.
nó v i-i t» 

' ',°-tIue se passa de desolador¦nn vasta Amazônia.
Meu ponto de vista, não eleitoral, mas defilho que ama a terra (le seu berço é o Es-

leia t,d,,,1,'',*S' pní?'V"?njfc vários' clinicoscios a capital c provavelmente o próprio DrMiguel Pereiro- mandam seus doentes rela.-zer a saúde combalida.

seHatÜ^odid" 
affimaç3°' 

. in-"^ente
Bem sabe o illustre professor que a moles-t . c Inste apanágio do homem, e que nãoha doença nova, nem peccado novo.Certamente tiveram ingresso na arca deNoi» o borbe.ro, o anlcylòsto.mo e toda a sorteoc inseclos e vermes vcbiculadorcs de soffr -mentos para o lioiueni.
O que ha do novo é o progresso da scien-cia. no descobrimento das causas c dosmeios de .•ansmissão dns moléstias?O ínicrobiologistii é o sapndòr que" des-brava o caminho para o clinico -, osladosnn.bos no afnn de conquistar S 0' hom«nn longevidade; n,a_s... ai dc nós! morte°rZTstouos. — Sebastiuo Mascarenhas."

 • "*»f '

Aspectos da festa patriótica da manhã de Itoic no cambo de V «"/'„¦;./,-,-, -
auerda, Mlle. Nair Dvysdalc, lendo o seu discai: o; àdet a mesma f,t Vientrega da bandeira offerccida ao Tirou. ; ^lasè/^aT'Z%%^S

0 Sr. Ayarragaray chegou
a Roma

ROMA, 29.(Havas) _ chegou hoje a esU"capilal, acompanhado do sua familia o"ovo ministro da Argentina junto a™ gover-no italiano, Sr. Lucas Ayarrngaíay.
T- ¦ m*m . .

OS SÜCCESSOS DE MATTO GROSSO

O^oltososjesbaratados em.
Ponta Porá« Doze mortos

c"l^A) 
29 °\* A"} - ';"»nrn,a-se a vi-

,),.'' !:ls lü,'('',;,;' leS**es em Ponta Porá. leu-
dr/shfrnun*18 

ll° com,1,a1,,danlc Scrgio Blum.uc.sh.ilalado um Krupo «lc rovollosos superior
Snnhí Twm? 0!«a»,s<ld0 Po-1 ünlthasar Sal-
çlnnhi, proposto du Empresn Matto Laranjeira.')" encontro pereceram 12 homens da referi-(iu empresa, sendo encontradas nos cadáveresciuieniotas que -comprovam 

que foram feitosmuitos prisioneiros, lendo sido apresadas mui-ta arma, munição o cavalhada.
i riu fl* t^ I

0 cardeal Delia Volpe está
or

ligeiras me-ROMA, 29 (Havas)Ilioras o cardeal Del
— Obteve
a Volpe.

LIS!VEL
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JÊcos e novidades
Ol iiítstm» llliiitl'08 collogril (In •'N.illcln" ile*

femlvraiii hojo it "nulmiMiváu" (|iu* (» ColiBOlIlO
«pii-r tlnr nu Sr. prrfelln pura entrar em no«
cuido ctiin o Sr. Dr. Maitiniu, (inivcz, de mmlo

lu oito senhor pnilcr foiec n ooiistriieçflo de um
íiiiilndniirn mnilclo, (|ii« Htibbllliin o nosso vo-
lho e iiiill-h.vi;ii-iiicu miilnilmiro de Snntn Crtll»
Sem tempo, hoje, pnra discutir mal» larga,
monte o aNKiimpto, devemos Iviulirar ao» nos-
»o» iirosailn» eolleiin» que esse acvuiilo encuii-
trnrlu u qucsliío da concessão dn Sr. Garço*
aluda ilcpciidciite de sentença do puder Jwll-
cliirhi e cm mnl» de unia aceno, como deiiiun-
»ln'iiu.'s limitou.

(>•> nosso» rollogns dn "Nòllcliv.' Julitnm que
¦ Prefeitura será fnliilmvntu vrnchhi nessa»'domnnihis, Julgam que ó melhor eprovocar des-
de Já um "oceordu" ? Nilo pode »er, porque,
uo contrario, Im muitas prolinhilitlnilcs de ko-
rem negado» no Sr. liarei'/, o» direito» nllegmlos
pur ote senhor n umn concessão, qne foi nn-
nr.Üuiln pcln muiilcliuilidiide. Como, pnr que,
intuo, fnzer-BO preclpltodnmoiile um neeordo
ícssn» condições, sem aguardar a decisão flnnl
íns trlbuunos'.' SI este» derem a coiicoilflo
tomo multo hem niimilludn, quo razões d'Estii-
ilo justifienráo a concessão (pie, pnr meio de

'um neeordo prematuro, se vnc fazer a um deter-
minado cavalheiro '.' Nfio acham o», no»so» col-

'lesas que, trntniirio-so do importantíssimo «cr-
viço dc matadouro, o melhor, o mnis pratico, u
ninis honesto, desde que a Prefeitura julgue'conveniente truusferll-o A exploração parti--culiir, scrin abrir umn larga concorrência pu-
lillcn, mediante n qunl ficassem hem c nítida-
incute asseguradas ns garantiu» devidas u cn.ln
uma dns tres porte» Interessadas—população,
municipalidade e concessionário ? Os nossos
collegas nilo concordam coinnosen cm «pie podo
haver quem offcrcça maiores vantagens c ga-
iruutlns do que o Sr. (Ini-ccz '.'

SI coiicorilnm, terão npprchcniliilo sem cs-
forço n razão por que achamos «jue essn tcnla-
tivu ò uma patifaria, denominação do que não
lemos infelizmente rnzãò pnrn nos arrepender-
mos, por multo grando quu seja, c é, o nosso
desejo de correspondermos á fidalga gentileza
com que nos tratam os estimados confrades.

'. Aspectos dominguciros.
Pouco depois do meio din. Pela rua da As-

(icmblca descia rim velho "Inndnulct" de
marca barato c tudo quanto lia de mais "rc-
guinguclo" no gênero.

Capota suja, "currosserie" remendada, cn-
iferrujndos o.s mclncs e lá denlro o 'motor a
[roncar como um velho bronchio humano lo-
mudo dc bronchite. Fazia pena ver aquella
carcassa, guinda por uni "chanffeur" velho,
sujo c barbado, cavando fretes, procurando
ganhar a vida que lhe devia ser tão difficil
com a concorrência dos nulos novos c honl-
tos quo por ahi andam...

No cruzamento da rua Assembléa com n
rua dn Misericórdia, um bonde "Itun Chile",
«pio vinhn entrando, não deu confiança ao vo-
filio automóvel, c dcsandou-lhc uma cornada
que o attiiigiu cm plena testa ou cm pleno
radiador, que é a testa dos automóveis. Do
Infeliz vchiculo saiu um guinclio mais forte
dc metnes que sc cntrcchocnvam, ruido muito
semelhante ao dc ossos velhos quando sc
quebram...

I E quando olharam para .1 venerando reli-
quia, cila eslava derreada junto no passeio,
toda ninarfanhada, com o frontespicio. aberto
como em um rictus da morte.

Corre gente de todos os lados; o "chauf-
feur" tira o bonuel e olha enternecido c sau-
doso porá o sen querido defunto. Um ga-
roto, vendedor de jornaes, npproxima-se, ex-
amina minuciosamente a posição dos ve-
biênios, os ferimentos do automóvel, c dc-
pois de constatai* que este fora npanbndo dc
frente, como quem se atirara de encontro ao
bonde, sae philosophicamcntc a gritar:"O suicídio do "landnulct!... O suicidio
do velho "lanilauletl..."

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
i ****** I

Á festa náutica da
manha de hoje na

praia de Botafogo
, Na praia de Botafogo rcalisou-se hoje, ás
9 horas, uma formosa festa náutica organisa-
da pelos reservistas da Marinha, que são os
associados da Federação do Remo, cm liomc-
nagem no Sr. almirante Alexandrino dc Alcn-
car, c com a assistencia das nitas autorida-
«les da Armada e de grande numero de fami-
lias e dc pessoas gradas.No pavilhão dc regatas, vistosamente orna-
menlado de flores, bandeiras c festões, acha-
vam-se os Srs. almirantes Alexandrino c
Garnier, capitão de fragata Penido, comman-
dante do Batalhão Naval, capitão dc corve-
ta Protogenes Guimarães, commandante da
flolilha dc hydroaeroplanos, commandante
Mullcr dos Reis, director dó Lloyd, tenente
Taylor, Dr. Antônio Antunes dc Figueiredo,
presidente da Federação das Sociedades do
Remo, membros das directorias e crescido nu-
mero de sócios de todos os clubs de regatas,
e grande numero de famílias.

No pavimento inferior-do pavilhão to'cava a
banda elo musica do Batalhão Naval. Pouco
depois das 9 horas as embarcações que jnmformar em revista, e que se achavam nas pro-ximidades do morro da Viuva, começaram odesfile, em linha parallela ao longo elo cács
e formadas duas a duas passaram assim em
frente do pavilhão. Eram ao todo oitenta c
uma embarcações, que desfilaram numa for-
mosa linha dupla organisadã em perfeita or-
dem de andamento.

Vinham' á frente os canoes, seguiam-se aestes as canoas de doiis reinos, depois os yo-les também de dous reinos, cm seguida as ea-noas e os yolcs dc quatro remos, c por fim os
grandes yoles a oito remos.

As embarcações ao chegarem em frente ásede do Club'de Botafogo tiravam uma rectae foram se postar em linha fronteira ao pavi-Ihão de regatas.
Nessa oceasião o Sr. almirante Alexandrinotomou uma lancha a gazolina e em 'compa-

nhia dos Srs. almirante Garnier, commandnn-te. Penido e Dr. Antunes de Figueiredo, pas-sou revista á esquadrilha, voltando depois ao
pavilhão.

As embarcações, em seguida, avançaramformadas em linha e, cm chegando á frentedo pavilhão, ns guarniçòcs ergueram os remoscm continência 6 uma baleeira armada de um
pequeno canhão deu uma salva de vinte 0 um
t'1'OS.

No pavilhão ouviu-se também uma grandesalva de palmas e dc applausos á mocidade doremo.
Terminada a continência partiram das gunr-nições gritos dc vivus aos Srs. almirante Ale-xandi-ino, Dr. Antunes e commandante Pcni-do, vivas que eram pelos rapazes cobertos desuecessivas salvas elo palmas.E estava terminada a revista dos rapazes elaFederação, nn qunl tomaram parte todos osclubs de regatas federados, com exeepção uni-ca do Club do Flamengo, por motivo de hitorecente, e do Club de São Christovão, que não

pôde comparecer devido ao nevoeiro, que oimpossibilitou de fazer a travessia para Bo-tafogo. . •
O Sr. almirante Alexandrino de Alencar,antes ele se retirar do pavilhão, felicitou o

presidente da Federação, manifestando a ale-
gria com que observava o acordar do pátrio-tismo no coração da mocidade das sociedades
do remo, o que era para S. Ex., que acabavade deixar a vida activa do mar, um consolo
que muito confortava a sua alma de mari-
nheiro envelhecido no serviço da pátria.O Dr. Antunes Figueiredo agradeceu osconceitos que o Sr. ministro acabava do ci-ternar sobre o patriotismo elos associados da
Federação, e agradeceu, cm nome delles, o au-
xilio que a Marinha tem prestado aquelles
mesmos rapazes, fazendo com que, cada vez
mais, neiles se desenvolvessem o cnthusiasmo
pela vida do mar e o amor pelos destinos da
pátria.

Ia terminar o festival quando appareceu na
enseada um dos hydroaeroplanos da Marinha.
O appareiho fez diversas evoluções á tona
d'agua, mas devido á inconstância das cor-

rentes atmosphericas não pôde levantar vôo
por multo tempo. Ainda assim o hydroaero-
plano fez differentes manobras por entre as
embarcações de regata» e depois fez-se ao lar-
go, volUndo & llhn das Enxadas.

¦ ***** *

Drs. Moura Brasil t Gabriel de Andrade,
Oculutas. Larco 4a Cariou 8, sobrado.

O NOSSO KI-.IÍVH..O ;I»K
IM-OHMAíjOKS

A NOITE já possue
436 correspondentes

no Brasil
E terá em breve mais Se 4.0S0

São Inniimii-ns o» cumprimento* quo te-
mo» recebido pcln nrguiil»nçflo do um grau-
de serviço tclcgrupliieo, iiiciliuiito o qual esta
folha terá informações dlrccta» do tudo» o»
ponto» dn território iincluunl cm que linja
csluçõc» tclcgruphícns. Nenhum desses cuni-
priuiciilos, porém, uns scnsllilllsou mnl» do
que ii ii.ita que os nossn» prezado* collegas
da, "Noticia" inseriram hoje em sua primei-
rn pagina, que e-, no contrario da nossa, a dc"Ultimo hora", Vazemos com o mnlor prn-
zer uma exeepção n* nossas praxe» para
transcrever, com a devida licença, a» gene-
rosa» palavras de nossos confrades, quo lhes
deram os títulos — Imprensa carioca — Vm
grande serviço telegraphko nacional è orga-
nisudu pela A NOITE:

E' velho hubilo da "Nolieiu" acom-
panhar eom júbilo sincero o dcsciwol-
vimcnlo do serviço jornalístico entre
nós. E' uma questão de amor proftsslo-
nal, contrariando a regra, tantas vezes
injusta, dc que. não ha pcor inimigo do
que. o official do mesmo officio.

Por,isso mesmo, lemos com ptazer a
noticia de. que A NOITE, como sequen-
cia de um programma que eolloca a "in-
formação" no 'primeiro 

plano das suas
prcoeciipaçãcs, organisou um largo servi-
ço de informações tclegraphicas do in-
terior, contando já mais dc uualrae.cn-
tos correspondentes e pretendendo elevar
a quatro mil esse numero. Para imagi-
nar o dispendio enorme que esse serviço
acarretara, basta dizer que nós pagamos
taxas caríssimas, mesmo com as redu-
c.ções para a imprensa, proporcionaes às
disluncms, quando o seroiço interior na
maior parla dos paizes da Europa não
custa mais de cinco cenlimos, c. quasi
Ioda a Europa se communica entre si
por meio dc taxas dc vinte cenlimos por
palavra.

Um serviço assim comprchendido de
lodo o paiz jA foi oigunisado pela "Ga-
zela" — è raro que uma iniciativa de
imprensa não encontre "simrlc" nas Ira-
(lições da "Gazeta" —, riiris para nm
fim especial c abrangendo não somente
as localidades servidas pelo tclegrapho

i como as servidas pelo correio. O fimespecial era o resultado das eleições, cm
tempos idos, quando as eleições não
eram uma chancella dos palácios dc go-verno com recurso definitivo para os
nliascs das câmaras. Eoi de tal ordem
a primeira organisação — cm 1888 —
que o escriplorio da "Gazeta" recebia
até alias horas da noile a visita de mi-
nistros de Estado c. de chefes políticos,
para terem noticias que elles mesmos
não tinham. Mais tarde, ha oito ou dez
annos, organisou um serviço dc corres-
pondencia por carlas c iclegrammas —
estes só para casos urgentes -r-, mas cir-
runiscriplo aos Estados de Minas, Rio e
Espirito Santo. Pádc-sc dizer que este
serviço morreu... por plcthora : seriam
precisas paginas c paginas diárias parar. publicação dc carlas, pois que os cor-
respondentes não tinham o habito de re-
sumir — o mais precioso c o mais dif-
ficil dos hábitos quando se trata de jor-milismo diário.

Uma ouira organisação anterior, tam-
bem telegraphica, foi a do "Centro Te-
legraphico" do "Paiz". Não ponde fe-
sistir, pois a abundância do serviço im-
portava numa despesa que não era nem

.remotamente compensada. • Pela jnesma
razão desappareccn a extensão vaslissi-
ma das informações telegraphicas do in-
terior, publicadas a principio no "Jor-
nal do Brasil". A NOITE, seja qual fora clareza das inslrucçães que haja dado,
vae lutar com ti inexperiência dos cor-
respondentes. Um caso tgpico era con-
tado pelo senador Fernando Mendes: a
de um correspondente do norle que /e/e-
graphòü a "enfermidade" dc um chefe
político, que felizmente sé viu alliviado
quando teve a coragem de arrancar o
dente que o iw.ommodava. Era essa aenfermidade. E o "Jornal do Brasil"
pagou 300 réis por palavra da faustanova.

O "Estado dc S. Paulo" desde ha mui-tos annos mantém serviço mu ilo com-
pleío de informações do interior do Es-tado, auxiliado por unia rêdc iclegraphi-
ca cada vez maior. Mas o serviço daNOITE, com a amplitude annunciada, éinteiramente novo. Assim compense cilaesse grande esforço, sobretudo numa epo-
ca de penaria pnra a industria jornalis-iiea, esforço que só a coragem de moços
pôde fazer.

Das manobras
Tres dias depois
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O cominandante da rei/ido visita o acampamento dos Afjonsos
P.rnin seis lioras quando o nuto começou n

rodar, deixando paru trás us casas du «Mando,
a» estações dn Unha férrea, ns rua» usphnlta-
das, n* calçadas du pnrnllcllplpcdus, cutruu-
do depois nn larga estrada iiinrndnmlsndn o
caindo por fim uu várzea que abre os oxten-
so» caninos dos Affonsos.

Longe, o fundo nzul escuro das muralhas
cm cordilheira, c cá. cm baixo, cm ondas sua-
VOS, o verde csincraldino salpicado dc topa-
zios, num engaste caprichoso, cm meia lua.
Era o acampamento. Um toque dc clarim, c
Insensivelmente cslnvnnios «lu pé, cmpuuhiin-
«lo o nosso binóculo. A' falta do rcliiicho do
cavullo, foi o buzinar do automóvel.

Nem por ser domingo, dia dc folga, em ho-
ra láo matinal, estava o acampamento nqulc-
tudo.

O sol, no campo, nasce de repente. O dia
parece que su acha escondido detrás do loti-
go morro, o surge com precisão ingleza, Os
voluntários, não abrem ali, primeiro, uni pos-
ligo,.depois a janella, parn depois sair no nr.
A' luz é violenta e os raios quentes do sol
Conlii-SQ pela lona da barraca ngachada na
terra.. Cinco minutos depois do sol no eco,
a barraca é unvi estufa. Porque o acampa-
mento ali nos Affonsos estende-se sobre uma
elevação completamente despido, num como
grande crniíoo dcpillado. Não que ali não hou-
vessò medrado um on nutro arbusto, dc tan-
tas folhas como espinhos, pois o arranha-
gato ali é mntlo, mas .'• que a infantaria vo-
Imitaria caiu ali como uma nuvem dc gafa-nhotos, arrazaiulo tudo, por ordem superior,
c, ordens, são ordens.

Mantido o principio da disciplina, os vo-
luntarios ficaram cm campo... raso. Mas
ern necessnrio para o alinhamento das bar-
raças... Só agora, tres dias depois, c que, jámudados dc côr, começaram os voluntários,
então, a levantar, nas margens do acampa-
menlo, os rancho» toscos, cobertos de rama-
gens, pobres e mirradus ramagens de que o sol
seceu. as folhas, folhas que o vento leva...

—Quando menos teremos a prova praticamais cabal possível, disse-nos um voluntário.—De guerra?—Da lieliotlier.ipia.
Rimos todos.
—Mas ó precko. Tudo isso retempera.—Dc accórdo. O caso 6 que estamos Iodos

contentes, disseram os do grupo.—Menos..,
—Menos?
—A boia, que foi péssima, mas que está

melhorando,
—Questão de qualidade?. —Não: questão de fnetura. Os officiacs

rancheiros estão se esforçando, mas é na(u-
ral que não tenham sido chamados os vatòis
da Casa Heim.• —JJ como vão so arranjando?  •

—Vem para aqui os augu's á bahiana, as
cangicas, os sandwiclics.
_ De facto, os tabolciros bemfazejos borde-
jnvnm. O toque de rancho, que & dn cliamnd.i
pnra a boia, não é, ainda assim, o toque mais

euntunle do acampamento, O mnis bello e alé-
gre toque «"-, niiiila, o do "Meu boi morreu".
Os outros, niciiót <> hcllo toque da alvorada,
que »'• o do despertar, todo» os outro» sã)
sympnlhlciis, porque o* voluntários vão pnrn
os cxcrclcln.» de guerra com grando vontade,
com necentundo empenho.

—Mas que toque ú esse do "Meu boi mor-
rcu"?

—IC esse quo estamos ouvindo agora.
Apurámos o ouvido. Debaixo dc um girnu,

cobertos de galhos, um grupo do voluntários,
sentados no chão, como ns creançás fazem"umn, duas, niigullinhns", formuvnm roda.
Dou» violões soluçavam, um bandolim rumo-
rojava c umn garganta entoava:"

O meu boi morreu, (
j A vacca deu uni ai, .,
•. Coitado do bezerro,

Ob! mnninha ;,'
Oue perdeu "seu" pal...f ,''

liffcclivanienic, os rapazes estavam sc dnn-
do bem uo acampamento.

'—Mus, por que passam dc leve pelo lo-
que dii alvorada, dizendo-o, entretanto r~. o
bello?

—O toque da alvorada, no acampamento, 6
bello, porque elle acorda c lembra o dever,
c desperta c vibra todos os nossos sentimen-
tos. Elle é como a voz da palria confiante c
tranquilla que canta dentro da almn dc seus
filhos o hymno do amor, na hora cm que vão
sc dissipar as ultimas sombras da noite para
o dia do trabalho. Elle lem qualquer cousa
dc sobrcnnlurnl, porque nos cnthusinsma c
nos avigora, como nos enternece c nos com-
bale ao mesmo tempo. Mus tudo isso passacomo um turbilhão, c quando soa o ultimo
clangor do clarim, já o sol e vivo c á sua
luz e ao seu calor volta a paz aos corações
e o ardor ás almas mais sentimentacs...

—E por quo os voluntários mudaram do
côr?

—Crcslados, meu amigo. Estão (Te luvas e
dc mascara côr de bronze, .lá que não podemmudar de uniforme, mudara de pelle. • Estão
agora', pcllcs-vcrmclhas.—Por que alguns estão de capote pistache,com este calor?

—Quem tem capa, escapa. O capote pista-che é muito bom para confundir com o ca-
pinzal, c também é muito bom para sc man-
dar, ou ir lavar, a blusa e a calça Imiti ali
no córrego.

—Na campanha é assim.—E'. Tudo isso dcsapparece quando se tem
officiacs como os nossos, bons, companhei-
ros, camaradas "cutubas", solidários.

• Pouco a pouco as palestras foram se "go-
r.eralisando. Chegavam famílias,, ,Ã.S barracas'iani se ahriniíò, arejnndó. A bica da encosta
do morro estava dcspresndn. Abriam-se águas
minci-acs. Rnsgavam-sc embrulhos de farneh.
Officiaes passavam, acompanhados dc gruposdc voluntários, como a gallinha c seus piu-lainhos...

A OONFLAQmA^AO OA KUHOPA

hm ééíiéi
NA FRENTE UCCIDENTAt

A «Huiçfio -"
I.ONDItl-S, 30 (A NOITE) - No Somme o

nido tempo continua a prejudicar as opera-
(Oos. Houve, entretanto, ticçfics do certa im-
imrlnnchi nn frente lirltnnnlcii, entro Courccl-
lette e l.esbneufi. O» nllciiif.es coutrn-ntuca-
ram com grande violência, mus fórum rcpul-
lido» eom multa* pcnln».

No M-ctor fruucez do Somme, npciia» viva»
(lucilo» do artilharia, principalmente ao ml
do rio, entro linrleiix o Vermanilovlllcr».

Em Verdun o» allciniic» continuaram non-
tem durante todo o dia a atacar a» nova» po-
sições franreza», visando principalmente des-
afogar n forte do Vnux, que esta quasi cerca-
do .0» esforço* do» allcnulc» resultaram, cn-
tretuntu, complctamcuto inúteis.
No Somme •'

LONDRES, 30 (lluvns) — Coiiimunlcn.tj ilo
general lluig:"A nordeste de I.csbocuf» tomámos divnrsa»
importante» trincheiras depois de um bom-
liardelo multo cfflcaz. Pizcmo» uhi sessenta
c quatro prisioneiros, dou» dos quaes offi-
ciae».

O inimigo bombardeou a» nossa» posições
ua» clrcumvisinhniiças de Eaucourt e Mar-
tlupuich.

A nossa artilharia desenvolveu grande nctl-
vidntlu nos sectores du Mcsslncs, Armcntlcrcs,
Gulchy, llocnzollcru o Qoinmccouri"«i
Em Verdun

PARIS. 20 (Havas) — Communicado offi-
mini de bonlem a noite:"Nn região dc Douaumont continua empe-
nhada violentíssima luta do artilharia.

O má» tempo persiste, causando grandes
obstáculo» ás operações".

—i ***** >**

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

¦ ' *******

A situação

Os crimes

-»***»*<».

Loteria do Estado do Rio Grande do Sul
Exlr.icção por espbcrns e globos de crystal.

AMANHA, 30 DO' CORÍiENTE •
40 CONTOS POR 10$000
18.000 bilhetes  HriÜOOSOOO

Menos 25 •[  30:0008000
75 '•'['-. cín prêmios -. 108:000$OOQ

Prêmios sorteados
1 prêmio de  40:000*000
1 » j>.
1.-,.»-' ».

* • • • • 3:000500!)
Ü-ÜÒOÇOOOG prcniios elo ljOOOS 0:0005000

5 » » 600? 4:.riü03000
20 » » 100$ 2:0008000

,58 > > . 50$ 2:0005000
^W > » 25? 47:000$000
2000 prêmios no total ile 108:0005000

*»' venda em toila a parte,
-i 9*9** »¦

FALLECIMENTO
Na estação de Palmyrn, onde se achava cmbusca dc melhoras para a sua saúde, falleceuhontem a senliorita Olfia Cardoso, filha do Sr.

general Joaquim Ignacio.
O corpo da desditosa senliorita, que conta-va 2.1 annos de. edade, chefiará hoje pelo ra-

pulo, ás 21 horas, á estação da Estrada dcI-erro Centrai, de onde sairá o. cortejo fune-bre para ò cemitério de São Francisco Xavier,onde será boje mesmo inhumado.
¦ ***** —^—»—~

¦ » ******* i.

0 Juventas sem directoria
Ha crise na dirccioria tio Centro ArtislicoJuventas. Com a demissão, a pedido, dopinfur

Annibal Mattos, quiisi todos os illrector.es danovel sociedade também se elemiltiram doscargos que òccupávahi. Poi tudo isso hontem,
durante o dia, e, á noite os sócios do "Jiiyeri-
tas", reunidos extraordinariamente, tomaram
varias deliberações sendo esta a mais impor-
tanto : a nomeação dc uriin commissão de tres
membros, a qual, provisorinlnúrítc, gerirá os
destinos sociacs até a assembléa fiei-al, sabha-
do próximo, a qual eleficrá nova directoria. Ostres membros da referida commissão são os
Srs. Enrico Alves, presidente; Antônio Pitãri-
ga, secretario, e S. Pcrroltii, Ihcsoureiro.

*—**•**--*
Elixir de Noautúra-VnkQ de Grando Consume ,

DA LIGHT
¦¦¦¦¦¦¦¦mBBannRaaaBaBm

A empresa canadense
íiiliiiinu impunemente

MAIS UM CASO DOLOROSO
Não ha como negar que o Quarto Poder

da Republica, 'loje cm dia, erradamente, nt-
trihuido á imprensa, seja essa omnipolcntc
Light and Power.

_ Os fiscaes do governo, como se sabe, são
figuras allcgoricas, mantidos unicamente
P|ira illudir o pascacio, "pour épater"... tão
somente, afim de a cousa não ficar muito
escandalosa...

Esses augmentos de energia, cm osperien-
cias em varias usinas, de que a Light abusa,
fazendo distribuir maior força para vários
bairros, tão descuidadamente, tão desleixa-
damente, são feitos de modo quo já sem
conta são as victimas que taes desgraças têm
oceasionado.

Os noticiários dos jornaes sempre se ofc-
cupom de taes occorrcncias:. transeunte» qne,
no atravessarem ruas, cácm fulminados; ou-
tros, eiicostando-se aos postes da Light, são
victimas, abruptamente, de formidáveis cho-
quês electricos. Até dous burros da Limpeza
Publica foram victimados cm Copacabana,
quando passavam cm local que occullava
fios electricos transmissores da forte des-
carga.¦ Hoje foi outro exemplo, cm Ipanema, o
bairro mais victima. dos crimes da Light.
Quatro casas de pontos diversos, á mesma
hora, foram quasi incendiadas. A ele n. 240
da rua Vinte de Novembro, residência do
Dr. Plinio Olyntho, a mais prejudicada, e
outra visinha, o as de ns. 194 e 200 da rua
Vinte e Oito de Ago.ito. O excesso da des-
carga, fundindo, os fios, produziu curtos cir-
cuitos, propagarido-se o fogo aos forros, ori-
ginnndo dahi os princípios de incêndio. Os
bombeiros e a policia do 30" districto esti-
veram nos logares .inistrados.

ii •***• ¦ i

OOLLYRIOcuraasinílanmiacõcs(5oa
MOURA. BRASIL Rua ür°u«u°aSyanâ. „
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Farinha Flor .....)
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )

O ultimo domingo da
Penha

Q prefeito esteve no
arraial e prometteu

eousas.».
Foi maior que nos outros domingos a con-correncia de festeiros á Penha, approximau-

do-sc_ o numero de 25 .mil pessoas.Até ás 16 horas nada de importante tinha
suceedido.

O Sr. Azeredo Sodrc, prefeito, foi ao ar-
raiai, tendo almoçado na casa da irmandade.
S. S. depois de inaugurar o seu retrato na
agencia do districto de Irajá, subiu no outei-
ro. Dc volta, passando pela barraca "Indiana
elos Pimpões", foi-lhe offcrccida uma taça de
champagne, offertnndo-lhe a menina Clotil-
de Barbosa elos Santos uma "corhcille" de
flores. O Sr. Sodré agradeceu, tendo promet-tido melhoramentos para os subúrbios du
Leopoldina.

A' tarde, já diminuía a afflucncia de fes-
teiros no arraial.

PACTOS POLICIAES
D. Joscphina Moratelli, residente á rua Ma-

rcchal Rangel 155, foi furtada, quando na
egreja, em um "mantcau".

.0 rondante de cavallaria Jovino Pinheiro
Lima recebeu um cotice de um cavallo, íican-
do ferido.

Perdida na multidão, foi conduzida ao
posto policial da Penha i\ menor Armindn, dc
7 annos, filha do Miguel Ângelo Broca, resi-
dente á rua Visconde de Itauna 111.

i i mi**** ¦

LONDKES, 29 (A NOITE) — Informam de
Salonica dizendo que u situação em toda a (ren-
te da Mácedonia continua sem grandes altera-
ções.

Apenas» na ata esquerda os servios atacaram
com erand.c violência a» posicõeg do» teuto-
hulgares na margem do Ccrn», pondo-n» em
fuga e fazendo prisioneiro» tres officiaes ai-
lemãe» e Setenta e cinco soldados búlgaros c
allemães.

03 servios foram, depois, obrigado» a voltar
liara as sua» posiçõc», devido aos reforços re-
cedido» pelo inimigo.

Mais a oeste, o» servios tomaram uma série
dc trincheiras ao» búlgaros,
Communicado servio

SALONICA, 29 — Communicado do Estado-
Maior servio :"As nossas tropas estão empenhadas cm va-
rios combates locaes, tendo obtido vantagens
cm certos pontos.

ítcpellinios todos os contra-alaqucs inimigos,
fazendo prisioneiros.
Chegaram mais forças Ha-

lianas
LONDRES, 29 (A. A.) ¦— Informam dc Atlie-

nas que uni novo contingente dc tropas italin.
nas desembarcou cm Salonica, incorporando-sc
no exercito dos' alliados, que opera nos Balkans,
sob o conluiando superior do general Sarrail.
No Struma

LONDRES, 29 (A. A.) «-i Apezar do máo
tempo que tem reinado na região do Struma,
os alliados continuam a obter serias vanta-
geri» sobre os búlgaros.'

. r
NO MAR

Os allemães bloque.am a No-

ruega
LONDRES, 29 (A NOITE) — Dizem de

Christlania que oa submarinos allemães met-
teram a pique, em vinte e quatro horas, nove
vapores norueguezes.

Os jornaes norueguezes pedem ao governo
que proteste com toda a energia contra esse»
attentados ilo» submarinos allemfies, porque
ellc» estão destruindo sem a menor- conside-
ração a marinha da Noruega,

Diz-se em Christlania, nos centros bem in-
formados, que a Noruega vae protestar- em
Berlim -contra o bloqueio da» suas costas lie-
loa submarinos allemães.
Mais cinco navios afundados

LONDRES, 29 (Havas) — O Lloyd annun-
cia que foram mettidos a pique os vapores
norueguezes "Pan", "Kathrinka" e "Dnn",
o sueco "Jonlcoping" e o inglez "Spacta",

O bombardeio de Sipnavalok
LONDRES, 29 (A. A.) — Os submarinos ai-

lemâes bombardearam o porto dc Sipnavalok,
ferindo a tripolação tle uni dcstroycr russo.

EM TORNO DA GUERRA

do
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Brincando, caiu
automóvel

A's 14 horas o auto n. 2.0GÜ, conduzido
pelo motorista Norbeito dos Santos, achava-
se parado na rua do Núncio, tendo por pas-sageiros diversos syrios. Entre estes acha-
va-se_ Amice Zalia, quo trazia cm sua com-
panliia um seu iilho menor, de seis annos,
Abrahão Amice, com quem brincava. Subi-lamente, o "ehauffeur" poz o vehicnlo ein
niovimenlo, atirando ao solo o menor Abra-
hão, que teve os braços e o rosto contundidos.

A. Assistencia soecorrou a victimn, tendo
do facto conhecimento a policia do 4o dis-
trictOí

Fistulas e feridas-Usar o Eíízír de Nogueira

Dr. Hilário de Gouvêa-^C
riz e garganta. W, Assembléa, das 2 ás .1, A's segun
das, qunrlas e sextas. ¦ ¦

Carnaval de Venise ?°* 1,ra^ca, ¦ "ni""s
dor, -130. finos jiara homens. Ouvi-

•* —*•*—
Uma transacção com dous

mil kilosde mica que se
complica

O Sr. Raymundo Alves Pinto queixou-se á
1o delegacia auxiliar dc que, tendo vendido,
ha dias, a V. F. Bouças, estabelecido á ruaTheophilo Ottoni n. 90, dous mil kilos tle
mica por 3:0009, recebendo por conta apenas
2:000.?, está sendo illudido na süa boa fó com
respeito ao pagamento elo restante.

O Sr. P.ayníundo Alves historia os porinc-nores da transacção, fazendo ollegações jus-tificativas da sua queixa, e pede a abertura
de um inquérito policial.

Quoreis apreciar bom e puro café?
Só o FAPAQASO

¦«»>

Dous contos em roupas
que se queimam

Em um cpmmoilo da rua do Núncio n. 40,
reside Paulina Mich, de nacionalidade ingleza-
Hoje, cerca das 14 e meia lioras, em uma maln
ele sim propriedade, contendo cerca de dous
contos chi roupas finas, manifestou-se um
principio de incêndio.

Antes, porém, que fosse chamado o material
do Corpo de Bombeiros, foi o fogo extineto a
baldes ePagua. O commissario Eugênio Pinhei-
rc, de serviço á delegacia do «1° districlo, este-
ve no local, tomando as providencias que o caso
exigia. Paulina, que foi a única prejudicada,
pois perdeu por completo as suas roupas, u
ninguém incrimina-.

i aBJOftw li '

Cigarros populares, do
fumo Itio Novo, para
ajj «tiú. «un valioso?

brindei. LOPES S-V & COilP.

Queriam assassinar o. Sr. Hu-

ghes '/

LONDRES, 29 (A. A.) — Um indivíduo
desconhecido penetrou no dormitório do pri-
meiro ministro da Austrália, Sr. Williara
Hughes. A esposa do ministro despertou quan-
do o indivíduo cm questão accendia a lüz
electrica.

O Sr. Hughes achava-se ausente, tendo o
intruso fugido aos gritos da mulher do mi-
nistro.

Suppõ.e-se aqui tratar-se de uma tentativa de
assassinato.

i^i m]m**m~*9mmi* «

A RUMANIA NA GUERRA******* .
A situação

LONDRES, 29 (A NOITE) — Informa o ul-
timo communicado rumaico aqui recebido:"Nas frentes norte e noroeste, o inimigo
suspendeu os ataques. Contra-atacámos com
êxito cm muitos pontos, principalmente no
valle do Jiul, na região de Bicaz e na de Tul-
ghes.

O numero de prisioneiros capturados na
sexta-feira nessa frente eleva-se a 2.145, in-
cluindo uns setecentos allemães. Também
tomámos quatro canhões, tres morteiros dc
trincheiras, 25 metralhadoras c muitas mu-
nições.

Na Dobrudja, nada houve de importante. A
offensiva teuto-bulgnra está completamente
detida.

Ao longo do 
'Danúbio, 

grandes duollos de
artilharia".
Outras noticias . ',.a- \

LONDRES, 29 (A. A.) — Os rumaicos der-
rotaram os teuto-bulgaros no valle do Jiul,
fazendo numerosos prisioneiros, entre os quaesalguns offieiaes.

LONDRES, 29 (A. A.) — Um radiogramma
ofticial de lluearcst informa que os rumaicos
reconquistaram Piscnl, infligindo aos ininii-
gos formidável derrota.

LONDRES, 29 (A. A.) — Radiogrammas de
Bucarest iniormam ser ali cot-rente que a
marcha dos teuto-bulgaros foi detida ao nor-
te da linha de Cernuvoda-Medjidia-Constanza.

¦a» ***** **m i
PORTUGAL NA GUERRA—...»

Restricções ú navegação
LISBOA, 29 (Havas) — Foi prohihida a en-

Irada de navios á noite nos portos do norte dò
paiz e bem assim no canal dc São Vicente.
Operários para a França

LISBOA, 29 (Havas) — Annuneia-se que,SO_ no norte do paiz, já se matricularam seismil operários portuguezes»
uns usinas franeczas,.

trabalhar

Dn tt Éiilia
A entrega da nova bandeira

ao Tiro n. 7, no campo da
S. Christovão

HcvcMIii-sc do grande nulninçfm a Rolcinir).
dada do Juramento du liaii.U-li.. p..|„., nnim.
renervlitai do Tiro n. 7, e a eutrogu dn jjBn,(loira (jue lhe fui offrrlniln pcln» empresa,
dn» do 1'niv Itoynl, hoje, Ai 1) horas, no am.
po «lu S. (".lirUtovAo,

A'» 8 13 horas, em linha desenvolvida, Mo Itiitnlhiio do Tiro n. 7, com o efffcllvu a-
70(1 homens, npprnxlmndamcntc, deutunava
iiiinonente im grando ellp»e do campo,

A easa hora Já era grando o numero (|a
pessoas que so debruçavam em Wrr» do cu.
dll da elipse, e a» urchlhuucailn» omplui ,;.,
campo, cnfultadni dc galhurdctc» .- reitOturcgorglluvam de famílias ipiu chegavam .. eai
da momento.

No pavilhão central, alem do grande nu.mero du militares, rutre o» «uaes os com.mandantes da 5« regiAo. du Policin, Corpo .ic.Hombclro», chefo do Kstodo-Mulor, director
du liitcndcucla da (iuerra, viam-se o vire-
lireslilenlc da lli-publl.-a, membros du Ligado Defesa Nacional e a commls»tto do icnliò-rllns «pio fez cntrciia du bandeira: compostadc Mlle». Nnlr Drysdale, Maria da Gloria Pus.sos, Aida de Araújo, Kslrclla Ribeiro e 1 ú-nu-c llustamnnle.

Cerca de JI horas, em automóvel, ncomna.nhnilo do general Cnétnno do Faria, chegou o
presidente da Republica; passando, Juntnmen.to com o general Caetano do 1'arin, em revita o batalhão do n, 7, enlão perfilado nosom do liynuio nnelonnl e marcha bnttdi

Dcu-so em seguida n retirada do batalhíodu velha bandeira. Essa, ao som da marchabatida c cmpniihnda por 'um official do T»ro, pnsscou desfraldada dcnntc do bntulhàí«íue ia deixar, percorreudo-o dc pon'a jí
ponta. ,» • /Km seguido, acompanhado do ; 

'TsCído.
maior, o tenente lldcfoiiso ,Ess ,*v, ju-stru-
clor e commandante do' . 7, tIu ate o n-vilhão de honra para a ünh.onla da

ENTREGA Dà' BANDEIRA
Na prescuça <io presidente d.i Republica

ministro dn Guerra, Vicc-prcsidcntc da hc-
puhlitó, cirefc Je policin, grande numero dcofficiaes de alta patente do terra e mar e demembros da L. D. N., que formuvnm em cir-culo. a senliorita Nair Drysdale, abraçando ,ibandeira' que ia ser offcrccida — uma ricabandeira dc seda bordada a ouro, leu umbreve discurso.

Fiiinlisiindo, disse:"A mocidade brasileira rejubiln e frenie docnthusiasmo, sentindo drapcjar-lhe sobre ascabeça» o lnbaro sacrosanto da pátria. Todosninam esta bandeira immaculada c santa In-dos sentem bnter o coração mais fortemente
no contemplal-a, e no gesto e no olhar dctodos podemos ver estampada a mais firmeresolução, n mais decidida energia, a maisintensa fé c o mais caloroso eritliusínsmo,
qualidades que são o apanágio do soldadobrioso c patriota, «lo soldado de coração no-bre c alma nobre, que anhcla por ser um glo-rioso propugnador da honra o das glorias dasua pntria."

Sob uma chuva dc flores que lhe atiraramas senhoritas do Pare Iloyal, o tenente E\-cobar recebe a bandeira c, emocionado, re-sponde com palavras repassadas dc ardor éj
patriotismo ao discurso da senliorita Drvs-dale.

Assim, principia falando da pátria, defi-nmdo-a cm bellas imagens, bem como dabandeira, que é o symbolo daquclla. Falandodepois da evolução brusca da civilisação, cujademonstração c a nctual guerra européa, diz
que uma pátria só pode viver e progredirquando tenha por garantia a nação em ar-mns. Portanto, diz seguindo a sua demons-tração, é preciso o adextramento de toda amocidade valida. Comprchendido isso, dcu-soa formação das nossas reservas e a mocidn-«le brasileira, grupando-se cm torno da ban-tíeira, forma as primeiras legiões de atirado-res. E o povo brasileiro, continua o tenenteEscobor, por intermédio da sua mocidade,
que vinha para o adextramento na linha datiro, apoiando assim o esforço das autorida-des da Republica, começou n conhecer as iu-tenções desses esforços. Faltava apenas oapoio da mulher brasileira c esse veiu de ma-ncira bondosa c generosa como a offerta da-
quella bandeira traduz.

Elogia cm seguida a mulher brasileira otermina af firmando que o Tiro n. 7 quandotor compcllido, saberá derramar seu sangue,dar a sua vida em defesa daquella bandeira,e assim termina a sua oração sob os applau-sos dos presentes,
O JURAMENTO DA BANDEIRA

A nova bandeira é conduzida em seguida
para a frente do batalhão, percorrendo-o deuma extremidade a outra, ao som do hymnoda bandeira entoado pelos sócios do Tiro n. 7Collocam-n'a no centro do batalhão, onde'formados, os novos reservistas prestam o lu-ramento solemne, de bem dcfcndel-a. E, for-mados, esses reservistas vêm até o pavilhãodc honra, onde o general Gabino Besouio,commandante da região, lhes faz entrega dascadernetas.

Ao entregar a ultima o general Besouro,em breves palavras, fala nos reservistas so-bre o.s seus devores d'ora avante, concitnndo-os a bem cumpril-os e n amar com dignidadea bandeira do seu batalhão, pois que ella éa imagem mais viva da pátria.
O DESFILE

Por ultimo, depois da commissão de se-nnoritas ter colloeado em cada carabina umallor o tiro desfilou garboso e correcto deau-te das archibancadas, sob applausos intensose chuva de flores, que lhe atiravam ás senho-ntas, do Pare Royal

Dr. Alfredo 1» inheiro - °pS,f'
doenças das senhoras, vias urinarius. Applica o 914. Noo .salvarsnn. Cons. 75, Asscmbléa-1- im.iar. Telenli. Cent-d.uSo. Resnl. 844, fi. S. Copacabana. Telepli. Sul 1.823.

Club dos Funecionarios
Públicos Civis

Communicnm-nos;
"A directoria convida os funecionarios re-deraes e municipaes, que se quizerem alista!'eleitores, a comparecer, todos os dias úteis,das 11 ás 16 horas, na sede social, á rua Gou-

çalves Dias n. 75, 2" andar, onde encontra-rao á sua disposição formulas impressas e
tudo o mais qne for. necessário para esse fim.~ Lindolpho Câmara, presidente,"

RestauranteMercedes-^j
Reabertura amanhã.

***%

Uma menor martyrisada ?
A poEiciá pesquiza

A policia recebeu ha dias uma denuncia
grave. A denuncia era sobre espancamento c
mãos tratos que se dizia infligirem, na easan. 15- da avenida Durão, á rua de São Cie-
mente n. 260, residência de uma Sra. Thcrczade tal, á menor Maria, de 12 aunos de edade,e orpba de jiacs.Foram procedidas certas syndicancias e, ao
que parece, ficou mais ou menos provada a
procedência da. denuncia, pois a menor foi,
esta manhã, apprehendida pela policia do 7"
districto c, depois de nm exame a que se vae
sujeitar, ser-lhe-á dado destino conveniente.

A propósito está aberto inquérito naquelia
delegacia.
- i ***9* *

Dr. Pimenla de Mello- 4uad0'
ii. 5, ás o lioras. — Kosid. Alíonso Pcnna n. 49.

"Ourives
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Um cadáver no Parahybuna
JUIZ DE FO'RA, Stt (Serviço especial da

A NOITE) — Foi •rcontrndo boiando no
Parahybuna. o cadavW de ama mulher des-
conhecida.
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Âs nossas relações diplomáticas
com a Argentina e o A. B. C.

Ur.;*-. ;»*ip-9i'tante entrevista com o
deputado Souza e SiBva

1 nnimnelflilti vlslln «Ioh clinncollorau dn
ir ,'iiiin.i d" Clillo «• do Uruguay no lirnsil
i'm se lírwlndo nó* "<als dosoncontradós

iilnrliis ilu Imprensa cstrnrifiblru, no*
da urgctivlnn, conunculnrios «ns

hio tem sido estranha a crillcn do
irafiilo do A. 11. ¦¦'••. <» «mnl. iiii-Miio íi(|iii
Bj lirnsil. no ser rntlílcado; spfrrou ligeiros
•ombate» da Camarn.

O Sr. depuindo Souza e Silva, por exem-
tio fei vários reparos, ú sim forma «Io co-
fíbração. K S. kk,:, quo pertenço & eom-

de diplomacia t> trnliidoü, parece nüo
descuidado de acompanhar os fados

iniiinii'
("ilniiienlii

mi
ter

tlrcumstnnclos, ora ora nilver-
A. Ii. C, por-
hoje ('« tarde

A GÜERRA|OsemPfcgadosnoCom.|Jl TARDE SPORTIVA
mcrcio e o alistamento ——

eleitoral

........ propictosj
los A completa raliflcncfio do
flumiii. Interpellodo por nós
1 propósito dos últimos Iclcgrninuins «ie Une-

os Aires, nntfci. dé nos fazer ligeira critica
bViielunl slluaçiio sui-nihõrlcnna, disse não
«crcatCir que a visito dos ehaneellercs tenha
lopr pretenlcmentc, porquanto ainda não
e.slil rallfi''1 nela Ciiinnra argentina o Ira-
(ido dn A. C.

Trata-se, nn jui opinião, de uma noticia
it ' ".prensa não ulr .sada, de unia novi-
daili sem cunho ofílcial.

Xão quer com isto nfflrmrir quo a visita
não vcnliii a se rcitUsar dentro r*m . breve,
crendo mesmo (pie a viiléa haja partido do
cliaiicellcr chileno, assinVeonio erè (pie o do
Urugllãy. devido á i.iluncilo da política illlc-
linr, tenha a sua partida Vmliawvada, tão
necessária é agora a «tia presença para
o paiz.

Quanto A visita dn ministro das Relações
Exteriores da Argentina, pensa o Sr. Souza
f Silva niín poder n mesma deixar ile ser
precedida da ratificação do tratado, pois, a
min ser assim, "sua posição seria mn tanto*
esquerda entre nós, em companhia de nli-
iros ehaneellercs o em meio as cerimonias
offieiaes e snciaes, onde naturalmente nin-
«um poderia deixar de a llll d ir no pacto
que une ns grandes nações sul-aineicanas
numa nova fôrma ile direito internacional".

Como fizéssemos referencias á iittiluilo que
S. Ex. assumira na Câmara em relação ao
jiipsníii traindo que agora parecia elogiar, o
Sr. Souza e Silva assim se explicou :

— I111 não combati o tratado do A. H. C.,
no fundo; critiquei-o quanto á fôrma; não
quanto ao espirito. Í-' crltiquci-ò justamente
para que sua applicação futura nâo viesse
a ser prejudicada por defeituosa interpreta-
rão do tcxlo. 'Como acto (Ia nossa ehaneel-
jarin, applaudi-o, porque elle é nina sub-
Stiinciosa prova de iniciativa sempre fecun-
«Ia do Brasil na politica internacional ame-
ricana. O Império prriticou-a ininterrupta-
mente, assegurando, graças a ella, póde-se
affirniar, a victoria do liberalismo na lula
contra o cnudilhisrao sul-anierieano. A He-
publica manteve essa tradição histórica, che-
gnudo até n crear direito novo — com o
A. B. C. NTio lia duvida que, em principio,
o A. B. G. representa uma evolução con-
siderarei no direito internacional, cuja ini-
ciáliya, neste continente, coube ao Brasil.
A tremenda lição da grande guerra, como
sabe, está determinando 11111 intenso movi-
menlo para a formação de nma nova doutri-
31a do direito internacional, tendo como fun-
«lamento a imposição da paz pela força'. Por
outras palavras, uma aeção conjunta pernia-
«ente, entre as naçóss, destinada a dirimir
«is couflictos, regular os interesses, impedir
ns aggressõcs c compellir ã ohedieiieia os in-
friictorcs das convenções,firmadas cm com-
11111111. lista é a doutrina que eslá, sendo pre-
conisada como a base do novo direito, que
vae surgir dos escombros do alitigo, pelos
interhacionalistas americanos, pelo profes-
sor De Lapradelle e, entre nós, pelo nosso
eminente mestre, o ministro Amaro ('.aval-
canti. O A. B. C. não c ainda ísío, porque
não prescreve o emprego da força jjara asse-
güriiç a obrigatoriedade das decisões ilo seu
triuunal, .Mas ó quasi isso, pois erige uni
tribunal julgador de couflictos entre duas
nações, permanente, cem prcrogatiyns de lau-

'do arbitrai, conduzindo, no terreno pratico,
k decisões em que prevalecerá, não o inte-
ri's.,e das nações em causa, mas u vontade

da maioria das nnçõos signal.irias, o Í>0V;
que torna ohrigntorlo u recurso :'u|'ielle tri
iiiiiuil, nnlcs «le (|uhl<|úer neto, não «Io gucr-
ra, mus simplesmente hostil. K' como quo
mu Irattidu pára-alwqiio ibnffer-lreulu). O
A. II. d, «', pois, som duvida nlgunia, um
aclo precursor do novo direito, pois já ad-
mltlo o principio Ua mediação compulsória
o permanente nas relnçõcs enlre duas nu-
ções. Mas existe nina lllslllicção «'apitai en-
Ire a diiiilrina dn A. H. C. e a doutrina que
prccoiiisii a crenção de uni órgão interna-
cioiuil liara n vigilância da estratégia poli-
lica-das nações «• para a imposição da paz
pela força, .lá não se trata ahi ile mediação,
como no A. B. C, mus sim du verdadeira
intervenção.

Acha o Sr. Souza o Silva que uma some-
Ihanle imposição implica nccessiiriiiincnte
uma limitação do principio de soberania
absoluta, inseparável, por ura, (In noção do
listado soberano, ao passo que no A. íl". C.
o exercício ila soberania deve ser mantido
cm toda plenitude', sem reslricções, apenas
retardado em suas reíõluçOes extremas — a
guerra. II' porquê nssim éomprèlieiido o es-
pirilo dn tratado (Ias tres republicas sul-
ainericanns que o nosso interlocutor disse
haver julgado do bom avise provocar, como
fez, ao discutir o A. B. fi. na Câmara, a
exactil interpretação (Io seu lexto, afim ile
«|ile ficasse bem determinada a expressão
''actos hostis" e llmilado b effeito das sen-
tenças do tribunal inlernaclojilil ao amliiiu
dn nossa Constituição, respeitadas as prero-
gaUviis da nossa soberania,

¦— F. foi o qiie se tez — juntou S. Ex.
O Congresso Nacional, laiilicaudo n A. lí- ('..
consagrou solcmnemeiite a politica de nossa
clianccllaria, dando dessa fôrma, sem reser-
vas, a ma ioi' e a mais eloqüente garantia
dos propósitos de paz e de justiça que o
Brasil nutre para com os seus irmãos do con-
Cliente. Tivesse o lliasil ocçiiltos inlentos
ou projoclnsse actos incompatíveis com o
A. H. C., 011 visse uo tralüdp uni obstáculo
ú rcalisação dc determinadas aspirações c é
claro «pie a ratificação não se teria dado.
Antes de nós. o Congresso chileno já o havia
ratificado. Na Argentina, porém, só o Sc-
nado, por ora, approviu o tratado. A Cama-
ra argentina não o quiz ainda fazer. Por
que 

".' Kxplirou o Sr. Ç. Bceil, aetiial elian-
cellõr do governo do Er. Irigoyen, quc com-
baterá o A. B. C. mino opposieiònistn no
governo do Sr. Viclorino da l.a 1'laza, mas
que modificara sua àttitude, agora que; 

"ior
sua vez, se via inye-uiilo das responsabilida-
des de governo

O resaltafio tia gacrrâsubmarina
NOVA YORK, 29 (A NOITE)~Rodío.

granhtim dc Berlim: q,A;,,r,
«O «Lokal Anzciger» escreve: ' '
Desde o começo da guerra quc os na-

vios dc guerra allemães inellcratn a pi-
?uc 

1.2SJ vapores inimigos, arqueando
.369.501 toneladas.
Foram cgualmente mcüidos a pique

duzentos vapores mercantes neutros ar-
que.-ndo 276.528 toneladas.

Stibomos dc boa fonte que cm breve
os nossos submarinos deixarão de mel-
ler a pique vapores neutros, salvo quan-
do transportem contrabando dc guerra
para os portos inimigos.» „_.
O bombardeio das usinas do .';4ií'.:;

Luxemburgo
PARIS, 2!) (A NOITE) — Dizem de Zurlcli

que o bombardeio, peln.i uernpliinos allludoii,
iliis unin'i.<« do Grüo-Ducado «Io l.iixemliuri'.!,
caunuu prejuízos uvaliados cm tres milhões de
marcou. «s
A neva oüensiva russa '

NOVA VOBK, 29 (A NOITE) — Um deSpacho
«le Moscou para a "New-Vorl; Tribuno'! nimnn-
cia ler começado uma grande offensiva ni»sa
em Ioda a frente da Polônia, desde a região
de .MInsli até o Dnlcstcr, ria Gàlicia.

As operações na frente italo- 4^'.

'A' 
União do-, Kniprcgadns no Commercio

expediu ás demais assoclnçOes de classe o sc*
guinte offieio:

"Km Kcssãii de dlroclorla douta associação
iviilisada n -M ilo corrente flèiiu dellberiidu,
pur iiropostu <lo nosso presiido ciuisorlo u prn*
curador, Sr. Mario Josó Fernando», por-so em
execução •> nrl. :t" dos esliiliitoii, «pie dl/:"Afim de quc ti «'las-e possa iigir com efficlen-
cia na delesii dc seus direitos «• Interesse:;
.imito «los poderes públicos, a 1'uião «o empe-
nha rã pelo alistamento eleitoral du íílis so-
cios iilislavcls, guardiiiiilo, cntrelunlo, em pu
1 ItIoh absoluta iicutriilldndó".

Traliindn.ic de. assiiiiiplo ile tão excepcional
iniporlaiieia, cúmo este. <> de elevar ainda
mais o nível moral e cívico du classe dc «pie
esta sociedade é legitima representante, exer-
cenilo st ii". associailir, o dlrcllo dc volo, para,
como a maior Indopendcncln, tornar uma
realidade a reprcsciiliieão «Io nossa classe nn
Congresso Naeional e Conselho Municipal,

•solicito ile V. Kx., e cm nomo dos meus estl-
niados collegas «lc directoria, «pie vos «ligueis
Interceder Junto «los vossos associados afim
de concederem aos seus empregados o tempo
indispensável pnra se alistarem.

Conto, pois. com o vosso assús valioso apoio,
que servirá «lc incentivo á realisacão do tão
almejada quão patriótica o nobre iniciativa.

Agradecendo-vos desde ,iá, lenho a honra de
apresentar a V. Kx. os protestos de gratidão,
sulucrevondo-niQ com a mais distineta consi-
dcrac.no, estima c npreco".

¦ i mctM i

austríaca
IIOMA, •.".» ( A JfÒifíJJ — O tijtimo coininu-

njcadò do generalisslino Cadoriia infonua ipie
ua re:;ião de Novuras as forças italianas bom-
I in n I cara in nctivamciilc as posições auslrliieas.
Nn Tyrol; eslá ha dous dias empenhado renhi-
dlsiilmò bombardeio, por parle du artilharei
ilaliaiia.

Os Italianos lambem progredinun dcánte ile
Roveretó, tomando as puiivòes avnuçauns dos
auslriacos.

general von Kircli- i
:J»iV,

A' vista desla «ler!.iração diz o Sr. Souza
esperar a Cantara
cr convocada, não
a ratificação do

e Silva que tudo nos faz
argentina, que acaba de
retarde por mais tempo
A. li. C.

E, textualmente, diz :
A altitude 'Contraria não se coadunaria

com os protestos amistosos feitos pelo novo
presidente argentino no nosso embaixador, a
menos que os políticos argentinos não vejam
no A., lí. C. uni tratado de maneira a fe-
rir, eom a mediação obrigatória, o prinri-
pio de soberania argentina ou de feiliu a se
constituir nma ameaça íi soberania das oú-
trás nações do eònUnente, , .

S. Kx., que frizara ris duas ultimas razões,
disso haver lido altciitamciltc os artigos de
combate do Sr. Carlos 1'ccii e nada lhes
haver encontrado que pudesse servir de fun-
(lamento solido para sustentar Semelhante
thc.se. K' esle o molivo pelo qual S. Kx.
muito acredita ha sinceridade eom que
aquelle ministro declara presentemente não
fazer opposição ao referido tratado.

A palestra promcüia se alongar, quando
o Sr. deputado Souza e Silva Jlie arranjou
o seguinte fecho :

Expostas as cousas por esla fôrma, está
bem claro que a projeclada visita dos chan-
cclleres ao Rio dc Janeiro não será mais
do que um corollario da assignatura do tra-
lado, só podendo razoavelmente ler logar
depois da ratificação dc todos os signatários,
isto é, ficará dependendo da solicitude da
Câmara argentina a ultima pagina «leste me-
niornycl acto da historia sul-nmcricaíia.

0 Sr. Sodré foi á Penha e
fez promessas...

Discursos, muitos discursos
U Sr, Sodré foi hoje á Penha, Em compn-

uhia do Dr. Cnperíino Durão e do inspector
escolar Dr. Cirno Lima, o prefeUo 'hegou ao
arraial ás 10 1 |íS. Na agencia da Prefeitura
ile Irujá S. Kx. assistiu á inauguração de seu
retrato, Homenagem do agente interino, Sr.
M:ittos Vieira. Saudando o homenageado fa-
Inu o político local, Sr. Salles Filho, que apro-
veítou a óppbrtuuidhdo para pedir ao pre-
feito providencias iinmedintas pnra que fos*
mio leitos .melhoramentos locaçs': concertos
de estradas, nivelamento do ruas, etc. O Sr.
Sodré, respondendo, começou a sua série «te
promessas..;. Disse o governador da cidade
qne, não podendo actuíilmenic a Prefeitura
custear despesas vultuosas, podia, cntretaii-
to,-" promclter alguma cousa: iria. aterrar lo-
dos os pântanos que çi.reumdam Mniigiilnhos
e pliintal-os de eiicalyplos...

lírh obra inadiável, aecrescenloil, c que
muilo concorreria para melhorar o estado sli-
uilario dos subúrbios dn l.eopoldiiia.'

Após ligeiro descanso subiram S. Kx-. e- co-
milha os ;üi5 degraus do ouleiro, como niiina
ponilencia... politica. De volta, foi-lhe. ofle-
reciclo um almoço riu casa da administração
dn irmandade da 

'Penha. 
Ahi.houve outro dis-

curso: o do Sr. Gusmão Kilbo. Accentuou o
secretario" dh irmandade que era tempo do
prefeito voltar as suas vistas pnra o esladi
lastimável da estrada que, niarginniiilo a li-
nliii férrea, vae ter á 1'eiiha, mostrando a sua
importância, por servir a todos os pequenos
lavradores dns iinineiliações, que fazem por
ella trafegar as suas'Carroças com os prodii-
cios das lavouras que exploram. O Sr. Sodré,
respondendo, falou muito niils não alludiii
lie supplicas do Sr. Gusmão Pilho...

Descendo li ladeira, o prefeito visitou uma
Iwrrnea, nr.de foi saudado por uma nicnina.
l'-ra tal a confusão que não sabemos si o pre-
feito fez promessas. .. O Sr. Sodré estava
coiiimovidn o. falou baixo.

')-• novo a comitiva tomou automóveis, em
demanda de Olaria, estação próxima á Pé-
alia. Ahi já não se notava o mesmo cntliu-
siasiiio: não havia romeiros. Nas ruas, nem
vislumbre da passagem do governador da ei-
nade, tpie foi descansar em um club' reerea-
'ivo. Outro discurso: do Sr. Vicente Am->-
Nm, que falou.em nome dos moradores l.o-
enes, Conio os anteriores, pediu uma porção

cousas: concertos de ruas, desbravamento
uma barreira, crcacjõo de uma escola riiix-
etc'., entregando um memorial ao Sr, So-

que pronictleu... iria providenciar.Aos trancos, por uma estrada cheia de hu-
racos, seguiram os automóveis do prefeito e
l'os que o acòmpanhayam, para líamos
jjSuord.avam-nío creanças á porta dó Club

''oiiiptos de Ramos. Novos discursos: de
'jniri menina, Vnléntina da Costa Pereira, c
,'¦ uni joven. O Sr. Sodré leve então occasião'K dar largas aos seus dons oratórios: falou

em governo democrático, liberdade, civismou outras cousas bonitas...
,'¦ nos iamos esquecendo: pronielteti me-"iwamcntos locaes. Estava finda a excursão* ». Ss. Yoltou da Penha.

m l©i!al®
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Um projecío qiiQ pítrece não
ser fDerm rèuèbicld

A proposta surgida na reunião de hontem
dn l.iga do Commercio, de uni período de
lã dias de férias aos empregados no com-
mcrcio, não foi recebida com cnthusiasmòy
sendo até considerada de impossível reali-
sação.

Xa União dos Empregados no Commercio,
onde estivemos á tarde, encontrámos .alguns
directores que,, cm palestra, nos transmilti-
ram o seu modo de pensar:—E' uma ".hlíigiic", lassas férias ,só pode-
riam ser por nós aeeeilas si viessem deter-
minadas em lei federal. Do contrario, não. Si
a. lei do fechamento das portas não é cum-
pridh, como o séria esse accordo entre os
patrões? A burla seria a mais completai com
prejuízos para algum empregado quc denuii-
ciasse o seu patrão, porque u perda dó logar
seria o menos que lhe poderia acontecer, Dé-
pois, para que. o Congresso decretasse essas
férias seria alé preciso reformar a Constituir
ção, e alterar o • Código Commcreinl, ora em
estudo na commissão dõ Senado. Tudo isso não
poderia ser feito assim de um dia para nu-
Iro, principalmente quando não lia rio caso
interesse direelo do Congresso. Por todas es-
sas razões, os empregados no commercio, ha
opinião dos direclores dn 1'nião, não podem
approvar a idéa honlem aventada na l.iga do
Commercio.

Mcj-rcr. o
baum
NOVA YORK, li!) (A. A.) — Ànnunéinm de

Berlim, a morte cm combate, no forte de Dou-
auniont. do general von Kirchbatun. «iue mui-
Io sc tinha distinguldo durante a batalha de
Verdun.
Noticias das varias frentes

LONDRES, US (Recebido pelo consulado in-
glez) -- As operações ua frenlc do Somine,
durante a semana passada, foram algum lan-
to offuscndiis pelo brilho do ataque francez
em Verdun, que resultou na reconquistai cm
um só u.viiiiço, de uma extensão de território
fjiíc exigira antes diversos iiiezes de luta in-
tensa, iiléin de perdas pesadas ao inimigo pa-
ra o conquistar, o que é uma eloqüente provi
da competência da orfíiinisaçâo <!o conluiando
francez é dh cfficicncin e eslado moral das
forças francezns. O forle de Dòiinuniuiit foi
capturado pelos allemães depois do uma se-
mana do inicio da sua offensiva cm feverei-
ro llll iino. Levaram quasi cinco mezes ile in-
cessante luta para penetrar duas milhas
aiéiu. Esla extensão tlc terreno foi retomada
pelos francezes em uni único assalto. Victó-
rias propóreionaes foram cgualmente renlisn-
das a esquerda e á direi!:!, sendo feitos mais
de 'J.ÓOli prisionciios.

¦ —As operações britannicas de menor im-
pórtahcin •oram lambem particularmente
bem suceediíliis. Em.seguida a um outro de-
se.sprradii eonlra-r.laque do inimigo contra o
redueto de Sclnvahen, «pie foi complelamenle
repellido, os inglezes avançaram em uma
frente dc 5.000 jarilas, enlre Seliwaben c Lei
Sais. O faeió de ler logar o ataque logo em
seguida á repulsa do assalto inithigo, na sua
visinliaiiça, deu-lhe uni caracter de surpreza c
contribuiu para o seu suecesso. Todos os oh
jeclivos foram alcançados; foram feitos mais
de l.OOt) prisioneiros e as perdas britannicas
foram excepcionalmente leves. Durante a sc-
mana a frente britannica foi também esten-
«lida mais' para a direila, na direeção de Le
Transloy. Os francezes fizeram algum pro-
grosso ao sul do Somme. A resistência lia vil-
Ia de Sailly-Sailisel foi compensada pela ca-
ptura de algumas posições dominantes na
sua visinhança. Das operações ao sul resui-
lou a melhora dc posição em diversos pontos,
principalmeiiic perto de lüachcs c Chaulnes,'Contra-ataques lillemãcs tém sido freqüentes
e vigorosos, mas iuefficazes.

Tiinlo no sector trance;: como no ingiez
desta frente, a lula aérea tem augmentado
de intensidade. Grandes prejuízos tém sido
causados ás aeronaves inimigas e o predomi-
nio dos alliados neste importante systema de
luta*'.está sendo esplendidamente mantido,—Na frente de Saloíiiça as operações tèm
sido locaes devido á cheia do.s rios. Os ingl.;-
zes têm estado aclivos no patrulhünicntçt. dó
Striima, temlo em outros lugares effectuadõ
com suecesso diversos "raids'' ás trincheiras
inimigas. K' digno de nota que alguns dos
prisioneiros capturados são allemães. A maior
íictivid.ide tem sido nn sector servio. Ali as
operações alliiida.s contra um inimigo refor-
cado eontinuain bem suceedidas. .Mais para a
esquerdn, na Albânia do sul, uma juneçáo foi
effectuada com a cavallaria italiana <]L. Valo-
na. A frente aluada está agora, portanto, em
continuidade para o Adriático.

—Uma feição curiosa da campanha inimi-
ga é a extravagante natureza de certas iuver-
dades quu são publicadas pelos jornaes alie-
mães. Elias mencionam atrocidades da parte

que são não somente despidas
qualquer principio <le verda-

dc se terem cífecluado
das tropas. Isto é uma

•¦*•«

O corte lios vencimentos
cios lentes da E. de

Minas ',
BELLO HORIZONTE, 29 (Serviço cs-

pccial da A NOITE) — O juiz federal
deu hontem sentença favorável aos len-
tes cia Escola de Minas, que reclama-
varri contra o corte dc seus vencimentos.
Houve appcllação.

-f-vMI»»

Homenagem a um sábio
medico e phüanthropo

colomoiano
TiOGOT.V, 2!) (A. A.) — O Conselho Muni-

cipal resolveu que no novo hospital municipal
que se está construindo com Iodos os requisi-
tos da moderna sciencia de curar e cuja ler-
miiiação eslá já próxima,'se eolloque uma es-
Intua do sábio medico c philnilthropo nacional,
Dr. Juan Evangelista Mnnrlquc, que falleceu
ha poucos annos cm Paris, onde exercia as
funeções de enviado extraordinário c ministro
plcníiiòtciiciario desle ]>aiz e a cuja iniciativa
sc deve a idéa do novo hospital.

po-

dos alliados,
de vestígio de
de, mas impossíveis
na presente posição
prova da aiicjediiiie inimiga em obter fin
lilicos por meios os mais inconcebíveis,—Pode-se notar que ha üm movimento cm
formação para promover maior intimidade
entre a Grã Bretanha, a lícspaiiha c todas as
nações em que se fala o liespanhol. Um au-
emento no .conhecimento 'da 

língua hespiinho-
Ia é um faeto importante em direeção .uo fim
almejado. Com esle propósito em vista l.orde Lady Cowdrny deram 10.000 libras eslerli-
nas para a fundação de uma cadeira da lin-
gua e literatura licspanholns na universidade
de Lccils e outros mais donativos importantes
tèm sido feitos para estender a aula de estu-dos hespnnhocs ali. l.ord Cowdrny explicou
que o. objeclivo do seu donativo é estimular
nma maior intimidade entre a cultura dos
paizes latino-americanos, a Hespanha c a(Ira Bretanha. Em vista do caso especial doBrasil, as- autoridades da Universidade pro-puzeram que se estabelecessem; em relaçãocom o mesmo, facilidades, para o estudo dalíngua portugueza. Um oulro signal deste mo-vimento é uniu enrta do professor Fernando
dc Arteaga, lente de liespanhol na Uiiivorsi-
dade.de Oxford, e publicada na imprensa deLondres sob 4o titulo, "Sympátliia anglo-hcs-
panhola", cm que o professor frisa a impor-
tancia do generoso impulso agora dado ii In-
glaterra para a propaganda da lingua liesiia-nbola, a sua literatura e. a expansão geral cn-Ire a Inglaterra c Iodas as nações que falamo .liespanhol. Kllo considera que isto nugmen-
tara muito as relações commcreiaes tia'Hei-
punha, .México e America do Sul com a Ingla-terra'. A sua falta de confiança na Allemanlin
está ali plenamente revelada e falando comouni hespnnliQl elle diz: "Não se deve esqtié-cer que os allemães do futuro serão os alie-mães do passado e que para a Ilespanlia osallemães ilo passado são os mesmos (pio em
plena paz [ornaram posse, á força, da ilhnde Vap, nas Cürolinits, para roubarem
sa influencia no Pacifico".

a nos-

A linha tíe tiro de Uberabinha
vnW-vf' .2<J ,(Sm'ÍÇ0 aspccinl <1;l ÁNOlILi -— A linha de tiro daqui conta mi-venta e seis sócios e espera instruir-se pnra -i
sua inauguração a 1!) de novembro, por o-ca-siao da tcsla da bandeira.

O tooft&all esa Maas
JUIZ DK rO'lt.\, üfl (Serviço especial da

A NOITK) -- Chegou aqui o "leani" dõ
l''liiiiiiiKiisc 1'°. Club, que vem disputar, num"iiiatch" com o melhor club desta cidade,
uma bello taça (lc prata. O jogo está mar-
cado para us 17 horas.

CAMPANHA, ^í) (.Serviço especial ila A
NOITK.) •-- Afim de disputar um "mtiteb"
com ris' seus colleg.is do Bio Verdensc i*.
Club. soguiriim hoje pavn Tres Corações dous"leaitis" do Cainpanbciisc I'. Clulí.

. - i **»* ... i

Mais presos que fogem
em Minas

CORRIDAS y
No Derl.y Club

Foi eslo o resultado das corridas do hoje no
Hciby Cl nli:

1" parco — 1,60(1 metros —• Correram t Ks-
copclu (D. Suarcx), liébu (Tnrtcmlli), Kcro*
des II). Va/.), Kspolctii (A. Alünso), Dlauiiiu-
te Kiilibons), Conipilstndiirii (A. Vaz), Dieta*
diu.i (A. Olmos), «• i'iiliul.i (.1. liscobur).

Venceu Ksvopetu, cin V Oicliulura, cm "I"
Espoleta.

Tempo 100". J
Poules, 109300; duplas, 4a**700.
Movimento «Io parco : 4:067900').
Pulou na puniu Diclailiira. senuiila dc KsCOr

pela, por çstu logo passando Hebe. Ksla oi
«ieiu não sc alterou até o final da reclu du
ltiiiiiaraly, onde Escopeta reconquistou u sc
giinda coi locação o partiu cm perseguição de Oi
etndura. Na jiassagcin dus carros, as duas égua i
entraram cm luta, que findou uo Vencedor, com
a victoria, com esforço, «le Kseopcta, por meio
corpo.

Cspolita foi terceira a tres corpos du sc
Blinda.

2" parco — 1.5(10 metros — Correram : Ilu-
liln i.Xala/ai'), Histórico (A. Olmos), llliss i.H.
Cruz), 1'iilta (l.c Menor). Sicilln (I). Ferrei
ra), Vanguarda ij. Salgado) o Knlko
nnndez.

Os futuros exames
na Escola Normal

ii—.
Informoçõos oíílclaos

SANT'ANNA DOS FERROS 2fl (Serviço
especial dá A NOITIC) — livadirnm-se hoje
da cadeia local os sete criminosos: conde-
mundos — Nõrbeílo Nascimento, a 2!) annos;
Antônio Uvensio, a M nnnos; Amador Kvan-
gel ista, a 17 annos; José Goniinho, a 1!) an-
nos; Moysòs Lopes, k sete annos, c Manoel
Ciumento c Joaquim do Almeida Bom, pro-
n iniciados.

Na cadeia, que. r:-lá cm péssimo estado
e lem pequeno destacamento', existem ainda
22 presos.

->-ut»e» i-

Na Assembléa Fluminense
As sessões diurna e nocíurna

Presidiu os trabalhos da sessão de hoje da
Assembléa Kliimiuciise o Sr. 'João Guimarães,
tendo como secretários os Srs. Raul Rego u
Coiiataneii) iMoiiuerat. Nn hora do expediente
occiipoii a tribuna o Sr. Noel üaptisln, «|iic
tratou longamente, muis- uma vez,-do- caVio
Sérgio Pitta, no hiuiiicipio de Monto Verde.
Anniinciada a ordem do dia filiaram os Srs.
Maurício dc Medeiros o Azevedo e (lastro, este
referindo-se ao projecto 2.1)80, relativo a ei-
rurgiões-ileiilistas diplomados o dando outras
providencias, combatendo contra o voto ven-
chio do Sr. Azevedo c Castro, e aquelle re-
spondchdo ao orador, que. foi continuamente
npartCndo pelos seus collegas.

Sobre o mesmo projeclo falaram também ns
Srs. lloeayuva Cunha c Huarquo de Xazareth,
que o acharam constitucional, contrario por-
tanto ao volo vencido do Sr. Azevedo c Cas-
tro. Posto a votos, foi approvado.

Anuuiiciada a segunda discussão do prnje-
cto 27,450, transferindo pura 1° dc setembro a
abertura da Assembléa, foi o mesmo eomba-
lido pelos Srs. deputados llaul Ilego, Rocayu-
va Cunha, Sebastião Barroso, Noel liaplisl-a.
Soares Filho, Belisarió dc Souza, .Mendonça
Pinto e Beuito Peixoto, tendo este ultimo
apresentado um requerimento pedindo adia-
niento por 24 horas do respectivo projeclo ora
em discussão. Submelüdo a votação, foi o
mesmo approvado' pór lí) votos contra 7.

Annuneiada ainda a terceira discussão do
projeclo n. 2'.411.8, aiiricxnndo á Escola Nòr-
mal o I.yceti de Hümáiililàdes de Nielherov,
falou o Sr. Noel P.aplistu, que se declarou fã-
voravel ao projecto ura em discussão, da auto-
ria do Sr. Lemgriiber Filho, que apresenlou
um substitutivo uo seu projecto-

Por ultimo pecupou a tribuna o Sr.Raul Re-
go. ((ue fez varias considerações ao projecto
l!.'il(i, que modifica o nrl. 1" da lei 1.137 de
20 de dezembro de 11112.

A sessão foi levantada ás 10 e meia horas,
comparecendo á mesma ÍI2 Srs. deputados,
tendo o Sr. presidente convocado nova sessão
pnra hoje, ás lí) horas, cm vista dos in riu meros
asíuíriptos que a Assembléa tem a tratar.

Os voluntários mineiros
das ma-

nobras
regressam

BELLO HORIZONTE, 29 (Serviço es-
pccial d'A NOITE) —. Chegaram 

' 
hon-

tem, aqui, os voluntários que estavam
cin manobras na cidade dc S. João d'El-
Rey, tendo sido feita aos mesmos festiva
recepção.

-IIB. «-
Os moradores da Penha irão

ao ministro
Uma grande commissão dc moradores do

arraial da Penha — cerca de 100 — irá ama-
nhã eonferenciar com o Sr. ministro da Via-
ção, solicitaiulo-llie melhoramentos paraaquella localidade.

Passa pela capital mineira
um violento tuíão

BELLO HORIZONTE, 29 (Serviço es-
pecial d'A NOITE) — Violento tufão
passou hontem., á noite, por esta cidade,
desarraigando dezenas de arvores, desie-
Unindo varias casas, causando com isso
grandes prejuízos. O tufão durou cerca
de 30 minutos.

A cultura de algodão em
Minas

íjsíalüaim-se oous campos de
tíemonsíiiaçyo no nusnucipio

üá fuupvei.o
BÍJLIsÒ HORIZONTE, 29 (Serviço especial

(Ia A .NOITE) — Os trabalhos de installaçãu
dos dnns campos de demonstração da cultura
de algodão, no município de Curvello, j'á fo-
ram iniciados. lisses trabalhos estão sendo
dirigidos pelu mestre Hnccon Sáiilcc e pelo Dr.
Lorcto dc Abreu.

(A. Fei*.

Üalila.Venceu Sieilia, cm 2" Palia, cm 3'
Tempo 9!)".
Poules, KlíiiOO; duplas, 20*11)0.
Movimento do parco : 0:011801)0;
Sieilia pulou na punia, seguida de Ilalila,

por cstíi passando na curva do Turf Club JCal-
ho. Nu reclu «Io Itàmariily Knlko ficou, pus.
Miiulii pur cllc, cm lula, Halila c 1'alta. Cor-
rendo firme, na ponta, firme venceu Sieilia,
por corpo c meio de 1'allu «pie foi segundo.
linlilii fui terceiro a dous corpos «Io segundo.

!C parco -- 1.110'J metros — Correram: In-
signia (1), Suarcx)-, Vvònncttc (11. Cruz), Ale-
gre lO. Vaz), l.ord Caimiug i,l". Uarroso), c
Scainp i Michaels).

Venceu Scamp, cm 2o Insignla, cm "1" l.ord
Cnmiing.

Tcni|)ii 105 ."l."i".
Poules, 28Ç5ÜIÍ; duplas, "••líUfiO.
.Moviniento do parco : n:372i"000.
Dada a partida, em «pie foi um laillo l>re,iil-

d lendo l.ord Cnnnlng. Obteve a ponta Scamp,
seguido de Inslgiiiii'. Nu passagem pelas arehí.
bancadas l.ord Cnnnlng, aecioiiando vívanicnte,
piKSOU por Iiisignin c collocoil-se na cauda de
Scamp, nssim correndo os competidores até á
recta de chegada, onde Insígnia recuperou o
segundo logar o atacou o "leudcr". Kste sus-
tentou ò embale, vencendo com esforço, por
pescoço, l.ord Cillinilig foi terceiro a um cor-
pode Insignla.

4" parco — 1.009 metros — Correram : Ve-
Ihiiiha (A. Kcrnândcz); Dionéa tD. Ferreira);
Miss I.inda (Michaels;, Ma.jesiie il). Suarcz),
Aragon (Manoel Ferreira), líoyal Scotch (li.
llodrigucz) c Helle Angcvlnc lA. Vaz).

Venceu Bclle Angcvine, cm 2" Velhinha, cm
31 Aragon.

Tempo 105 llõ". •
Poules, 87Ç900; duplas, 1528000.
Movimento do parco : 10:9!M8000.
Pulou na ponta Velhinha, seguida de Dio-

néii c Helle Angcvine; os demais cm cordão. Ni:
entrada da recta do Itainaraly, Hoyal Scotch
iiccioiiou e entrou cm lula com Beílc Angcvine,
andüis passando por Dionéa, na reclu do rio.
Kiiuiuiiiito islo, Velhinhil fugia e fazia a curva
livremente, ao mesmo tempo que líoyal Scotch
desgarrava, ficando fora ila carreira. Bclle
Angcvine, porém, ua recta final ponde ainda
alcançar Velhinha, para dcrrotal-a com esfor-
ço, por pouco inenos.de meio corpo. Aragon
foi terceiro a tres corpos.

5" parco.— 1.750 metros — Correram : Ar-
genlhio (Le Mcner), Guido Spano (Micliacls),
Marveilous (13, llodrigucz) c Campo Alegre
(.1). Ferreira).

Venceu Cuido Spano, em 2" Argentino, em
?," Marveilous.

Tempo 114 2'5".
Poules, ••LWiillO; duplos, 102í")200.
Movimento do parco : lli-ilãíülHI.
Argentino pulou ua jionta, seguido de Mar-

velloiis, Camilo Alegre c Cuido Spano. Na en-
Irada «Ia recta do llamaraty, Cuido Spano lia-
leu Campo Alegre, c. atacou Maivellou, «iue,
por sua vez, bateu, na recta do rio. Uma ve/.
a parelha do Dr. Tobias Machado senhora das
duas principaes posições fez a victoria como
([iliz. Cuido Spano foi o vieforioso a corpo o
meio de Argentino, ficando Marveilous em ,'J"
¦a tres corpos.

(i" parco — 1.700 metros — Correram: —
Mogy Gliassii (1). Vaz), Paraná (Michaels),
Coytacãz (I). 

"Ferreira), l.ord Canning (!•'.
l-iarroso) c Monte Christo (13. Rodriguez).

Venceu Mogy Cuassu', cm 2" Monte Christo,
em ü" Lord Canning.

Tempo llit -llõ'!.
Poules, 8'3'lliO; duplas, COÇÚÒO.
7" parco — Venceu Sultão, em 2" Ballery c

cm M" Fidalgo.
Tempo, 132 1!5".
Poules, 21S400'; duplas, "12*900.

FOOTBALL
Flamengo X Botafogo

No campo da rua Puysandu, sob a espe-
ct.itiva de. grande .numero de pessoas, reali-
sou-se este. grande, encontro da Ia divisão.

Iniciou-se eom a luta entre os segundos
teams, «pie teve o seguinte resultado :

Flamengo — !.'.
Botafogo — 1.
Km seguida pelejaram, os primeiros teams.

A luta ile:-:eiivolveii-se forte o cheia cie pc-
ripecias interessantes, terminando com o se-
guinle resultado :

Flamengo — 3.
Botafogo — 3.

Andarahy X Bangu'
No campo dá rua Prefeito Serzedcilo des-

enrolou-se este outro ei-eontro da 1" divisão.
Grande uuiticro de pessoas assistiu ii esle

eiiepntro, applaiuiin.do-o nas suas diversas
pbiis.es :

O resultado geral foi o seguinte :
Primeiros teams - -

'Andarahy :— 5. " x
Bangú — 2. 'i
Segundos teams :
Andarahy — õ.'
Bangú — 1.

Palmeiras X Guanabara
O local deste encontro foi o campo do

Fluminense, á rua Guanabara. Das archi-
bancadas, regularmente cheias, partiram
contínuos npplausos ás equipes dispulantes,
(pie lutaram com esforço para a conquista
do triumplio.

F.is p resultado geral : •'
Primeiros teams i'
Palmeiras — 3.
Guanabara — 0.
O Guanabara entregou os pmitos do sc-

guudo team. ¦<
'- -*¦"*¦" "—"' I n<H>a^ f, -— -¦¦¦"¦¦¦ ¦¦

Tcníou mafar a ppopnia
madrasta

JUIZ DE FO'BA;. 29 (Serviço especial da
A NOITE) — O indivíduo .losé Pacheco Fi-

A propósito dos próximos exumes ila EíC/f*Ju Normal e dc varlnii (lucslOos u ellos ròfuron-
tes, jiroeurámos obter algumas Informações dn
director dainiclle cstabclcclinciilo. Assim, com
refcrciieiii As providencias loiiiudiia pnra wce*
ilição «Io artigo «Io regulamento vigente, ipio
pinliibe aos professores «pio tcccioiinrciii lóra
do «'sliibch'1'iuii'iilo a aliiiniins ilu niosiiio uu a
cniidldalos á mnlrlculu uo seu curso, provldch.«Ias a que ha dias Já fizemos referencia, sou-
liemos que essas consistiram lio pedido dc iu-
formliçõcs, íuir escripto, conforme notlclAnios,
o «piul já fui snllsfolto, náo só pelos professo.'
res cathedr.itieiis como lambem pelos do.
centes.

Resolveu o director geral do innlriicção Pu-
bliea «pie, uo caso «lu professor uu doccnlu
rcspopilcr negativamente aos quesitos formu-
lados pela direeloria da líscola Normal nu elr*.!
iu lar «pie lia «lias publicámos, islo é, nu ca%j
dc declaração official c por escripto affirmau-
dc nãu {cecionar iiartlcularmciito a alumnos «i«
Escola ou a candidatos á matricula nu mesma,
seria o professor considerado om condições
dc fazer parto das líoinnilssõcs cxitniliiailoras,
salvo, porém, aos Interessados o direito ilo
CQIltesInrçiil o provarem a falsidade das dccln.
rações, caso cm (iue <• seu autor seria criminai.1
inentc rcspoiisnhilisailo.

Itcsolvcit lambem o direcior geral de Inslru*
cção, interpretando o dispositivo regulnincii-
tnr «|uo prohibc aos. professores «pie lecciona-
rem piirtlculnrnienlo a iiluinnos «Ia Escola ou
a ealldldutos á matricula fazer parte «Ias com-
missões examinadoras: quc o espirito da lei cru''Impedir «pie o professor particular de um
nlumiio pudesse cxaminul-o", sendo, portanto,
permiti liln aos examinadoras da líscola Nur-
mnl lcccipmircm a «piaesquer estudantes, desde'
que náo sejam iiliiinnos do estabelecimento »u
candidatos á suu matricula. Podendo o profes-
sor que licciuiiassc iinlenmenle a candidatos i
matricula ser exumlnndor dus uliimuos do cur-
so normal, e o (pie explicasse cm eiirsos parti-
ciliares, exclusivamente a nlltmnos do curso,
examinai' os candidatos á matricula.

IJin visia dcslii interpretação, os professores
e docentes impedidos de examinar ficariam
divididos cm dous grupos : professores impe-
illdos «lc examinai' a alumnos «lu curso noi**
mal, por terem cursos particulares freqüenta-
dos por esses alumnos, e professores impedi-
ilo:i dc examinar candidatos á matricula, pur
leccionarem cm cursos a esses destinados,

Alguns dos professores o docentes du Escola
Normal declararam por escripto á direeloria
achar-se impedidos para fazer parte das me-
sas examinadoras dos candidatos ú matricula.
Todos, porém, sem excepção' declaram hão ter
cursos particulares freqüentados por alumnos,
da Escola .Nonuíil. Quanto á época e ao pro-
cesso dos cxãmcs; fomos informados de (pio ,
as provas serão prestadas cie accordo cum in-
strucções «pie já foram approvadas pelo dire-
elor geral de instrucção Publica e publicada*!
no, "Jornal do Commercio"'. Essas provas se-
rão iniciadas no primeiro dia útil dc nuvem-
bro, tendo sido iniciado em 20 do corrente o
serviço de apuração das niedias ailinmcs, aliiu
do ser organisadn a relação dos alumnos que
poderão preslar exame cm primeira época.
Esse serviço, segundo determina o regulamento,
está sendo feito pela secretaria da Escola, sob
a fisealisação do director. E* um trabalho
bastante penoso, pois não só é elevadíssimo ó
numero de médias o calcular, como o seu cal-
culo exige a siimnia de todas as. notas que ob-
tiver cada uliiiniio, tanto cm provas escriptiis
como cm chamadas á lição, c a divisão dessa,
soniina pelu lutai das provas c chamadas. Va-
ria ndo esse divisor, ás vezes, «le alumno a ahi-
mau de uma mesma turma, são fáceis os cn-
ganos, pelo quc o trabalho demanda a maxi-
ma iittcnção.

Iho tentou a
desfechando-
gindo em sc

ssassinav
lhe dous
,'uida.

sua própria madrasta,
tiros de revólver. íu-

e um
mm

JUIZ Dl" 1'0'P.A, 29 (Serviço especial da
A NOITE) — Correu' friamente a eleição
p "a o preenchi niento de unia vaga dc seua-
dor estadual. A votação, toda cila, foi dada
ao candidato Júlio 1'ueno Brandão.
.'SOLEDADE, 29 (Serviço especial da A NOI-
TE) — ltealisou-se hoje a eleição de senador
estadual. O coronel .lulio Bueno Brandão ob-
teve aqui 1!>"> votos, dados pelo partido chefia-
do pelo coronel .Maciel.

â mos-te ele um po&itüso
OOYAZ, 29 (A. A.) - Falleceu cm

Santa Luzia o coronel Alves tlc Mo*
raes, membro do tlirectprio republicano
daquella cidade.

¦ «*f^ '

O ministro do Exterior do
Uruguay adiará sua viagem

ao Brasil ?
MONTEVIDE'0, 2!) (A. A.) — Conliiiiil

a expectativa dc perturbação da ordem pu-
bliea. Fala-se que, devido a isso, o ministro
do Exterior, Dr. Balthazar Bruin, que du-
ranle umilo tempo, oecupou a pasta dos Ne-
gocios Interiores, sendo, portanto, um grau-de conhecedor da situação política, será for-
çadó a adiar a sua viagem ao Brasil, pornáo poder afastar-se daqui neste, momento.:i mttm . . ....

O primeiro numero do "As
Alterosas"

BELLO HORIZONTE, 29 (Serviço es-
pecial da A NOITE) — Foi publicado,hontem o primeiro numero do «As Alíe-
rosas», magazine político, critico; indo
pendente c iliustrado.

CüMMUNICAüOo
———_—— ._ 'n-1,,,1,  «ii i ¦¦¦ . mf

Companhia Cervejaria Brahma

Tomei

Tomo

Tomarei

es
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.es
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Hontem!

Hoje!

Sempre!

9, Largo da Carioca, 9
(J nn Io ao portão da Ordem)

Moveis .1 prostiiçõcs. OvxK puni inoliilia, !) peças
CoÇuuo. Õleiulos ile o.tio e o,7ü, metro "ííjijoo e -ÍSouu.

Si V. F.x. for visitar os depósitos de venci*
«lu moveis

RED-STAK
terá occasião «le verificar como são gractoci:^
o práticos os seus eslylos, como «; perfeito •
seu acabamento e como são boas as contliçõc*
dc pagamento c preço,
GONÇALVES DIAS, 7t URCGUAYANA, 8|

Restaurante Mercedes-MVrí(Si
Itchbcrturd omiuiliN.

A nossa casa executa, o
quc íicnluiuia outra cun*.

seguiu executar:
Moveis artísticos, solúioa

e confortáveis.

Leando Martins & C.
üuriviís, 3Í), 41, 43

Ouvidor, 93, 95
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O -Lopes
V -tieni di a lortuna inu* i«ti.l.l« nu Loliri».• olle»

ifm iiiiiwre» vanluiieiii uu 1111.1I.0,
Caia iimliii, rim Uuviilur l.M — Filiam duvidei

.81: (Juilmidi, ,11, 1'iiiiii'iin dn M«r<o, bU- I.. .Mario de
tá, 80; (ianoral Cau.u.., ilüil. — íi. i*4Uloi rua (jutiite
tle .«omu.liio, 60.

O Dr. EURICO DE LggÕ»
*»p: tiaruuniu, nuriz, ouvido*, boca,
ii.i.iiou .mi cu114uiiu.il) |..t... u ruu U'Ait.vinblAUi
«3, sol.rado; de 12 ns o.

Luiz Alberto Marques
(1> ANNIVERSAHIO)

ÍFranelscii 

A. .Marques Rela e seu»
fllbns (ausentes), Abelardo Muraiius,
João Marques. Ha.it Marques. ..faria
limitei, convidam os amigos e paren»
tos pura assistir a missa «pio mim-1 feira, 3'' ***w*\ «iam celebrar segunda-feira. 30 do cor-

tente, á* V 1|-, nu egreja dn Glorín, do. largo

Íe> 
Machado. Por este piedoso obséquio se

.iifes.siim ctenioiiieiitc reconhecidos.

ODALINO DE BARROS

ÍAincrico 

dc Hnrros, senhora e fi-
lbos convidam ns seus parentes o
amigos para assistirem ii missa «iuc,
por iilmii dc seu extreuioso filho c
irmúo ODALINO DIO IIAHIIOS. mnn-
dom rosar terça-feira. 31 dò corrente,

lis 0 horas, uu cathcdral de S. João llnplista,
cm Nictheroy, coiiíessaiido-su desde Jà agra-
(tecidos.

Finadois
. Coroas, corações, cruzes, bouqucls, gerbes
,em celluloide, mlssungus c biscuits. Flores ar»
llficacs. Dou. e barato. Rua Sete de Setembro
ii. 41 — A' BONINA.

O conflicto do
Palace Club

fr

Resultados do «Código
Aurelino»

1 Quasi diariamente sc dão os confliclos nos
|Hubs de jogo "chies", sangrentos muitos, ás
'biirbas da policia. Providencias /lc oceasião

; são tomadas c tudo contimia até novo con-1 flicto, pois que tacs clubs, segundo as or-
«le.is do Sr. Aurelino Leal, chefe de policia,
podem jogar "A bc3i)a", como diz a gyria,
depois das 17 horas. Si fossem clubs peque-

,i)(>s, seriam varejados, presa a directoria,
cassada a licença, fuzilados os vigias... Mas
.são clubs "chies"!

Pela madrugada dc liojo mais um confli-
to, sendo a policia recebida pelos parceiro*,'apezar da confusão, assentados ús bancas

«lc jogo, quasi a convidando a uma parada.
!As autoridades qu-c iá foram, delegado Albu-
«luerque Mello e commissario Octavio Ao.
Posso, impediram a saida dos "habitues",
não conseguindo, ainda assim, a prisão do
principal criminoso, empregado do club, aco-
ibcrtado pela directoria ou cousa que o va-
lha. O edifício continua guardado até nova
resolução.' Foi assim, pelo que poude ser apurado, o
conflicto: um joven, que dizem ser filho de
um industriai, altercou com o empregado do
jogo. Baptista Pcllegrini. Este, armado dc
revólver, aggrcdiu o rapaz. Na sala onde se
jogava estava o Sr. ,1. liondano dc Hoscn-
«lal, que ficou envolvido no distúrbio,, rece-
bendo um leve ferimento nos costos, poribola. Boptisto escoiuicu-se. A policia impe-
«iiu n soidn, só a permittindo a tres tliplo-

l matos estrongeiros, que lá estavam, c a uin
.deputado, que estendeu as suas inimuuidades

ú amante, com quem sc foi.
— ¦ rnum i

.'-SELLOS!.
Vendem-se -0O.OUO do Brasil; Proposta por caria a

H. MOriA. — Soledade, 130 Bahia.

Horrivelmente queimada
*"

Ho morro do Trapicheiro
No morro do Trapicheiro, logo onde termi-

.na a rua Desembargador Isldro, foi encontra-
da esta- manhã uma mulher horrivelmente
«lueimada. Retorcia-se nas dores mais era-
Iciantcs, gemendo desesperadamente. A desco-
'berta foi feita pelo menor José de Souza, mo-
irador na localidade, que deu noticia do caso á
[policia do 17" districto, partindo a syiie"eor do'acontecido o comnnissorio Barbosa, de dia
láquella delegacia.

A custo, entre gemidos, a trcsloucada mulher
conseguiu dizer seu nome declarando que'«lt.izera matar-se, mas não declarou os motivos
que a levaram a tão terrível resolução. Era

i«lla Maria Cninpista, de côr preta, com 45 an-
nos, residente á rua Desembargador lsidro.

Chamados os soecorros da Assistência, foi
Maria levada para o posto central, onde che-
,gou com vida, mas já apresentando pelo corpo
pontos carbonisndos. Depois dc soceorrida, foi'a infeliz removida para a Santa Caso, follecen-
cfo ao chegar ali.

O coiiiiiiiissorio Barbosa procedeu a uma ri-
ííorosa syndicancia sobre o caso na rua Des-
emborgodor lsidro, nada apurando a propósito,

,por ser a suicida ali absolutamente desconhe-
cida, pelo que foi aberto inquérito.

O cadáver, horrivelmente queimado, foi cn-
iviado cm seguida para o necrotério policial.

¦ ¦ **•* ¦

Amanha, peixe au gratin
!' tar A Casa Assembléa, restaurante de primei-ra ordem, tem diariamente o mais variado
i"menu" e os melhores vinhos. Rua da Assem»
bléa. 79. Proprietário Ottomar Moller. ¦

— -f iPagou com o mal o bem
que me fizeram

¦ Ha cerca de nove annos, o capitão Firmino
Santos, commissario de policia, acolheu noiseio tle sun família uma menor de quinze an-nos, de nome Mario «Ia Silva, que lhe foi en-t regue pelo coronel Doinoso Procuça, fuuccio-
iiario da chefotura dc policio. Com o correr dotempo, Mario, que possou a ser uma aggregadadn casa elo capitão Santos, recebendo carinhose todo o conforto, cresceu e tornou-se outro,contando octunlmente 24 nnnos. Já não era amesma pobresinha desamparada. Tinha gos--tos de arrogância, esquecendo-se muitas vezes«lo respeito que devia aos seus protectores. Hatempos, Maria, despresando a educação que lhederam, entregou-se. ao indivíduo Álvaro de tal,sem profissão conhecida. Este, como o capitãoSantos não quizesse mais receber em casa asua protegida, entrou a propalar quo a sua ama-sia fora espancada brutalmente pelo capitão,filie a expulsara dc cosa sem lhe pagar seus or-denados.

lim vista dc toes. aceusoçõos, o capitão Son-tos, que reside á travessa Hio Comprido pe-«liu no delegacia do 9" districto a abertura deum inquérito. -vir i
THEREZOPQLIS

Pequena fazenda
Vende-se uma com mngnilicns arvores irutileras,

»accas leiteiras, aves de raça, etc. Trittar com o Sr. Se-vero Dantas, rua Siicl.ot n. iü.

Companheira afé ao
fumulo

Provocou commiseração a triste orphan-dade dos filhos do operário Jayme Ignacio
Torres, morto no trabalho, c cuja noticio
matou tombem o esposo, cm D. Clara. E
já appnrccerom os beinfazejos corações, que,de certo, serão acompanhados.

A família do guarda-livros Alfredo dc Sou-za Reis procurou informações em nossa re-«lacção, para a obtenção, si possível, da lu-'tela de um dos pequeninos orphãos, «pie será
nm filho da família caridosa. E outros virão" ¦ mot» —__
Tllt f^ífliOV Consultório, ma Sctlfl\. «W»V dc Setembro n. 1)0. ,l„
_ is 4. Resid.: rua Machado de Assis n. 33
Çuttete.1 -•---¦:¦ -.-.-.

No Municipal
«Irlel» o «Uno Ifito choz lo duc

de Cheator-
Foi o de lioutum. |itrn o Hospital lliihnc»

niui.iiiiitiit, o peitiilliiii.i cspccluculo da sC-rle
da 1017, orgunlr-nilu i.ur ciumento» femliiinos
da primeira socludiidu cnrlueu, >im livnvflclo
du Instilulçõo» nosso;. I. quu bello cspvcta-
culo I O Municipal cheio: uniu sala que
dnvii gosto vir, na * pinico, mu frisas, nos
cuiniiniies, nos balcões u nus líiilerius. A'
lii.ru mareada nos imiiiinclos respectivos —¦
20 3|4—• poin seu Inicio, o maestro Nepo»
niucuno assumiu a illreccilo «le uma pcquuiiu
orcheatru, que cmviiIi.ii linda paglmi do
luusicu; ubriu-se, depois, o "vclorlu.n"; co-
muçou, ciitóo, u desenrolar-se u legcmln dra-
mulicu "irlel", cujos personagens do XV
século, cm um pniz Imaginário, são Lucra*
c'a, A uvó, Sylvlu, Murlutta, Auroro, Irlel,
Cláudio c Ji.nquiiii, v foram ivprescntudos,
respectivumenlc, pultis Sras. Alberto do
Oui-lroz «• Barros liorrclo,' scnlinrilas l.llnli
Teixeira do llorros, Marlii Augusta I.lilnlo
Cardoso e Isabel Jniint c Srs, Frodorlco
Nascimento Filho, Kdgord livotts u llorros
liorrclo Filho, havendo sylphos, levíssima»
crianças, . vozes mysteriosos guiados por
um qtinrtotlo pelos senhora o sculinrlliis l.y-
dia Snlgiido. Marlettii Bezerro, Sorlto lias-
telro u Virgínia Brandão, "Irlel" é cm tros
actos, pequenos, próprios au "gênero" tlieo-
trai, cohondo nclles assim, o no medida jus-
to, a lenda dnquollo contoi* estranho, pnlli-
do, louro, barbos longas, trajando luto e
com um coração vc-imclbo nn peito, mas
cuja voz só basta pnra enloi.tecer «• apai-
xonur, fazendo o tormento dos noivos, so»
bretudo... Desce Iriel, todas os noites, «In
Montanha Negra, «pie fica n umn hora da
cidade, e pura Iú volta sempre antes «Io
nascer o dia. Noite escura ou dc luar pleno,
não importa, ó o tanto mágico acordando
segredos, gerando illusões, abalando tostei-
los dc sonhos. Iriel não fez ainda a feli-
cidade «lc uma doiizcüa e tantas são já suas
infelizes... Uma infeliz du «miro, porem, e
que tantos infelizes fizera por suo vez, se-
dul-o numa noite, do..sondo, donsondo, dan-
snndo, num raio do luar. Lucrecia seduz
Iriel, vingondo-sc daquclla que 'lie roubara
seu primeiro c unico amor, Cláudio, o quem
Sylviu, sua noiva e nas vésperas do cosa-
mento, abandonara levada pela voz do cau-
tor que nem vira ainda... O Sr. I.uiz dc
Custro soube desenvolver dahi um drama de
effeíto principalmente plotcal, tonto pu-
deram seus conhecimentos da orte «Io rom-
pa. Sob esse ponto dc vista nada, ou quasi,
sc lhe pódc observar. Mas, "Iriel" é uma
legenda dramática, com acção no século XV,
num paiz imaginário, c seus dous primeiros
actos vão alem ou pairam aquém... Si a
apresentação das "drnminotis porsoiue", no
primeiro neto, segue uma intuição cstbctica
antigo, isto é, daquellc século, com o "mys-
térc", offcròccndo umo grande analogia com
as peças mytbolngic.is d'Eschylo o Sòphò-
cies, c a "moralité" o o "solie" com os
pecos de. Menondro e Aristophnncs (ilippnly-
te Auge), a urchilecluru daquellc acto c. a
do segundo, a deste, sobretudo, força as por-
tas da enrpintaria snrdòuiicaixi na correcção
de Bcrnstein c Bataiilc. A lenda dc "Iriel",
o Shakcspcarc moderno dc "Pcllcás et Mc-
lissande" nol-a daria tlc fôrma o jamais
lhe chegarmos no fim, melhor, conhecel-o ;
porque, eutão, começaria o doce indefinido.
E' assim a expressão da legenda, o sonho
compridomente, indefinidamente sonhado, o
inattingivel... Maeicrliucl: não porio no
boca da joven Marictta e tlc seu noivo, fi-
guros humanos toscos embora, os palavras
dc que mais do que Joaquim aquella se ser-
viu, propositadamente pnrn precisar como
tacs figuras estão no drama; o trágico suave
tlc "Joyscllc" evitaria as arestas elos con-
fliclos no segundo neto e elevaria com sim-
plieidade a denuncia tle Lucrecia; o cruel
intimista de "L'Iuíriise", o illuminndo dc"Les Aveugles", uo terceiro octo, que é mui-
to dc sun orte cm "Oiseou Bleu", nunca
deixaria Sylvia falar a Iriel o com Lucre-
cia, á vista deste, discutir seu amor. Mac-
tcriinck sujeito-sc A totalidade ctirypedeuna
— "Le destin est maitre" (Hcrvicu), c não
tenta contra o symoolo na arte como o cn-
eontramos na vida, razão de ser desta. E
outros valores terio, si assiiri fosse, o Ira-
balho dos interpretes dc "Iriel". mesmo o
das Sras. Alberto dc Queiroz e Barros Bar-
reto, admirável tonto o em Lucrecia. como o
em A avó. A legenda dramático do Sr. Luiz
de Castro, do XV século, tem musica moder-
na ('!), de G, Fauré, li. Lacro.x, Masscnct,
A. Nepomuceno e Renó-Batah. "Scducção"
é a pagina do autor de "Abul", escripta cs-
pecialmcntc pnra a scena clioreogrnphica cm
que Lucrecia seduz Iriel; é uma pagina tle
doce volúpia. O cspccluculo terminou com
o "Impromplu," em um aclo "Une fétc cliez
le duc «le Cbesler", outoria do Sr. X., que,
habilmente, reuniu para antes do "souper"
daquellc nobre do XVIII século, no seu salão
de estylo, "La demoiscllc Gloiròh" c "La
demoisellc Dumesnil", da Comedie Françaisc
(Mlles. Leoh Hime c Lydiu Licinio Cordo-
so); "Mmc. Fovort" c "Lc Sietir Cloival",
da Comedie Italicinie (Mmc. Nicia Silva c
Sr. Gabriel Dufricbe); c "Le cprps tlc boi-
let" c "Les denioisell.es du Chôcur dc l'Opé-
ra". O Sr. Barros Barreto Filho foi "Lc duc
dc Chester"; Mlle. Heiirictte Midosi fez de"Le maitre de cércinonie". Foram oito os
pngens. O grande publico, que estava no Mu-
nicipol e que, antes, batera as palmas aos
artistas que desempenharam "Iriel" e oo
autor c oo maestro Nepomuceno, cliomán-
do-os á scena, varias vezes," também applaü-'din o "Chocur de Romcou", "La Gavolte", a
primeira scena dos "Fcmmes Snvontes", a
ária de Grétry "Je crains dc lui parlei- lã
nuit", "La Pavnnc", o "duo" de "La Faus-
sc Magic" daquellc mestre «Io músico puro,c "Le Toinbouriu", que foi,, entre os dlinsos
mais precisadas tle ensaios, a mais bem
marcada. — E. Dc M.

UM NOVO DEBATE SOBRE IMPOSTOS

Limpador o polidor universal

*>********9t\^^****t*»*

Foi indeferido o requerimento em queo Sr. Antônio Leal, director technico da
Empresa Leal Film, pedia a cessão dos
dous pavilhões existentes no Horto Bo-
tanico do Museu Nacional, para nelles
installar uma secção scientifica. O inde-
ferimento foi baseado no parecer cri-
terioso e unanime de diversos altos fun-
pcionarios do estabelecimento, que jul-
garam a cessão altamente desvantajosa
para o Museu

IíUAKINE
para limpar metaes.

mo**
Nâo ha nada na Mesa de

Rendas de Macahé
O Sr. ministro da Fazenda foi in-

formado de que nenhum desfalque se
deu na Mesa de Rendas de-Macaltc, no
Estado do Rio.

Tendo sido nomeado inspector da Al-
fandega de Sergipe o Sr. Ozéas Oliva,
que oecupava o logar de administrador
daquclla mesa, este pediu ao Sr. inspe-
dor da Alfândega desta capital, qtie
mandasse proceder a um balanço nas
rendas daquellc departamento do The-
souro, antes de passar o exercício de seu
cargo ao seu substituto.

Deante desse pedido é que o Sr.
Paula e Silva designou o Sr. Lcnhof
de Brito Dará. desempenhar esta com-
missão.

0 aluguel tias casas vae
encarecer?

Quando, Im «lios, aqui trotámos dn de-
liulu quu ura so levanta cm torno do novo im-
poslo crendo petu ciiiumissno do fli.oi.ciis de
Cnmnra dos Doputnilos, — trlbutnçAo paru us"waler.cli.sets" do Districto Federal — Jásiiblomos demais sobro o murmúrio que «-res.
ciu nffvrcceiido dous aspecto. Iiitcicssnnles
sobre o coso! «l «> encarno recairia sobre o
Inquilino i.ciiiisii multo provável, nlins;, «1 so-
bro os proprietários,

O facto, porem, «.* que um c outro sentirão
os cffcltos da projcclada arrecadação na re»
coita fedural e, cimo o alvo «pie serviu dc
bnsc nu orientação dn leglslodor foi o pro»
prlctario, u quclxu móis volumoso vem deste
se movimentando. V. isto so verifica nus cx-
pnnsiies que nos chegam, todos, sem exec.
pçoo, i-xprimliido um furte geslu coiidoirinn»
tiniu ii nttitiiile do commissão do fliianços,
Besto justificado por articulações que lihprcs-
sloiiam quando encarado a questão pelo latiu
du encargo cquitnllvn dentro dos liamos do
nova disposição «lu lei. K, ai.ido, num só peu-somei.to, cilas se decalcam uns declarações
que nos fez ò Inspector geral do esgotos, re.
prcscnliinte do governo junto A City lnipro-
vcmcnls.'Dos Jnuumcrns cartas «pio a respeito te-
mns recebido, estes trechos, de duos «le-llns,
são significativos c exprimem, as usscrçúcs
acl.no:"Com muita procedência, o representante tio
governo junto ú City lmprovemcnts quolifi-cou de pesada n taxa, proposta pela commis»
sõo dc fim...ços do Cnmnra c por esta rippro»
viidn, sobro os apparclhos sanllàrlos dos pre-dios desta capital, A contribuição para o ser-
viço de esgotos ficou assim elevada: 1", o
mais do triplo relativamente oos pequenos
prédios que rendem 508 mct.soes c temi npc-
nos um iipparellio sanitário; '_", o ...ais do
dobro, com respeito oos quo tendo dous np-
pnrcll.os òslflo alugados pnr lou* monsnes;
3", a menos tio dobro, quanto aquellcs em que
ho tres; apporelhos o cuja renda mensal é
dc 3008000.

Dc faclo, os primeiros pagarão por mez
á Prefeitura líi ou '2 "Io da renda e 38 á Rece-
bedoria ou o totol dc 48 meiisoes em vez
dos 1$ que até aqui pagavam; tios segundos',
cm logar da contribuição actual tle 2$ ou '2 "|"
da renda, se cobrarão 7$ monsnes, isto «;•,
ns mesmos lií! pagos á Prefeitura mais 58 á
Hccebetlorio; os terceiros contribuirão com o
totol dc 1-líi mensoes, em vez de ift epie oro
pogom, porque, além dos 2 u,° do reinlo cn-
brados pela Prefeitura, pagarão ti? á Rece-
bedoria.

Um imposto quo cresce no ordem inverso
dos recursos dos contribuintes, que sc torno
tonto ninis oneroso quanto menor 0 o rendo
dos prédios, não pode ser conforme ú justiço
e equidade.

Injusto no suo base, não menos o é a novo
contribuição quanto á suo incidência, por-
quanto, destinando-se u equilibrar o orçninen-
to geral do República, voe recair principal,
sinão exclusivamente, sobre os proprietários
do Districto Federal. Pont demonslral-o, bas-
ta salientar que: 1", o novo contribuição será
cobrado dos proprietários, estejo o predio oc-
cupoilo ou vago, bojo o inquilino pago o atu-
gucl ou não; U", quando os proprietários con-
sigam rcsorcil-o dos inquilinos — o que é mui-
to duvidoso, pois cada vez mais decrescein
os alugueis, nugmcntu a mora no seu paga-mento, nvultiim os calotes c sobe o numero
dc vacâncias — terão de pagar sobre a res-
pectiva importância 1-í °j° á Prefeitura, umo
vez que esto, para a deducção do imposto
predial, con.piila no valor locativo todos os
impostos cobrados elo inquilino."

"A commissão dc finanças esqueceu-se tle
que creava não um novo imposto, mas uma
sobre-taxa, pois os proprietários já contri-
buem para o serviço de esgotos com 2 "," da
renda dos seus prédios, tanto assim que a pro-
posta dó orçamento municipal para 1917 con-
signa, como sempre, «pie o imposto predial
será 1(1 "j" parn os prédios' não csgolndos
e 12 °|° puro os que tiverem esgoto

Si os taxas de IICS e 009 "aniíuaes" por
predio, conforme tiverem um só apparelho
sanitário ou dous,fossem iniciaes ou primarias— nada contra cilas poderíamos articulai-. Co-
mo oddicionacs, tornam-se pesadíssimos — no
próprio conceito tio representante tio governo
junto elo City Improvcments.

Um predio que rende 150? mensaes e tem
dous apporelhos sanitários — um interne) paraos patrões e ouíro externo poro os fâmulos —
pagará 58 mensoes á Bccebedorla c mais 3?
(2 "j" sobre o respectiva renda) á Prefeitura,
ou o totol de 8$ mensoes pura remuneração
de um serviço que, no dizer do representante
do governo junto do City, custa ."o mesmo
apenas 78 mensoes por predio.'•O novo imposto não viso, portanto, supprir
a deficiência da contribuição dos proprieta-
Vios para o custeio do serviço dos esgotos.
O seu escopo é cobrir o "déficit" do orçnriien-
to federal, tanto assim que em annos an-
teriores quando com o cambio próximo a (i
n governo pagava muito mais do que hoje á
City, ninguém sc lembrou tle crear uma so-
bre-taxa ou imposto atldicional ao tle 2 °f? tia
renda dos prédios, crendo desde o império,
pnrn remunerar o serviço de esgotos da capi-
tal da Republica.

¦ mi** .—

PERE KER
Finíssimo licor.

. i mo** ¦—
Doenças do apparelho tíiges-

tlvo e tio svstema nervoso. —
fitaílos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

Uma "escroque, ie" sensa-
cional em Nictheroy

¦ 9
A prlsfio do criminoso nesta

cidade
Foi (.iilc-hniiteiii preso lu-slu cupllal puloDr. 2* ilvlcgodo iiti.\i|liir, A ordom d» mluis-

tro do .liistlçn, i-ui \lrtiidu du um pedido du
fxlfiiilicçiiii du presidenlc do listado du Rio
(Io Joiielrn, o Indivliliiii llir.innlo IVrelru de
Curva lho yaioaiicalloi, rotldente A ruu Nery
Pliihclri. 11. l'J.'l.

Iteruord.i está sendo processado cm Mcllic»
rov por «iliue du csti-lllounlo, tendo o Dr.
Juiz de direito do 1* Vnra expedido mondado
de prisão preventivo contra cllc, cm 1'ncu do
que ficou iipiirodo nos autos,

Trol11.se de umo liuliil e aiiduclnslsslmn tra-
Inntndn, cm «pio lirriiardo usou de nulos pus-mosiimeiito eugct.husi.s paru illudlr 11 htm fú
tio teivcirns, inclusive, tiiliellliies, advogados,
Juizes e nté Irlbunaes «le jusliçu I

O plonii foi traçado «lu imitiu a surtir effei»
los Jnfollivi-ls, con... se verá dos pormouoros
quo ilmuiis a seguir, e nos (pines o criminoso
uppurertri'. cm oceasião Imprevisto, como os
prolngoiilslos «le ccrlâs forças o tragcdlos, quesó sc «Itio a conhecer quasi uo fim do cape-
claculo.

Tempos atrás surgiu no foro de Nlclhcroy
unia acção para cobrança do umii letra dc
18:000*1, pronostii por Francisco Dias do Ama-
rol, conlra Fcrmlndo Ouucchl.'lendo esto dcixudo correr o feilo A revelia,
Amaral obteve sentençu favorável 'o extrahiu
a rcspecllva cario.

Islo feito, Amoral, agindo de parceria com
(iiiacchi, o réo, guardou a corta de sentença o
esperou quo o dito tíuiicclii achasse compra-
dor para os únicos prédios que possuiu, ú rua
Frei Caneca ns. 270 o 281, ner.to capital, teu-
do sido effecluoda 11 venda 110 dia 8 de março
«le 11)00.

F.* preciso nolor que no adquirenlo foram
fornecidos todos os documento, provando o
desembaraço dos prédios inclusive n certidão
do distribuidor desta capital; «. verdadeiro' do.
miclllò dc Cuocclii, que só foi a Nictheroy puraser citado.

(Ira muito bem.
Hinqiiiiiito se passava a escrípturá tle vendo

e o adqulrcnte escorregava com o preço, Ama-
rol, que de foro do cartório espreitava o mo-
viinento, corre 00 Registo ele llypolbccos o In-
screvo o caria tlc sentença, instituindo uniu hy-
pollioc-a judiciaria sobro os mesmos bens, parao cffcito du os levar á execução c praça, o quefez em seguido.

O odquirente dos prédios accnrrcti ao pro»cesso, como terceiro senhor o possuidor, mas
não foi otlcndido, cm foce do prioridade dn
tjrínscripção do lol corta «lc sentença; tendo
Amaral triumpliado em todo a linha em ulti-
111.1 Instância, isto é, 110 Tribunal da Relação
do listado do Itio !

Já estava o adqulrcnte; que é o Dr. Monocl
Itibeiro da Moita Viiseoncellos, Irremediável-
mente prejudicado pelo fraude «pie tão trai-
çoeirn c ínrniidaveline.ilc o colhera, quando o
encontro de um documento passado por Ama-
rol íi Gúacclii vciu trazer fortes suspeitos do
conluio existente enlre os dous.

Foi então que o I)r. Moita Vaseoncellos
conslili.iu seu advogado o Dr. Miguel Cos-
trioto de Figueiredo c Mello, que, tendo pro-
posto umo noção rescisório, promoveu desde
logo o abertura dc um inquérito pelo 1* dele-
gocio auxiliar tle Nictheroy c rccotjstituiu, á
plena luz, todo o plano criminoso dos me-
liantcs.

Mos... e Rernardn ? perguntarão.Jú. sc voe ficar sabendo o que cllc fez. No
inquérito ficou apurado que a letra ajuizado
era um falso titulo «lc credito, destinada átransoeção dos prédios e que foi Bernardo Pe-
reira tle Carvalho Vaseoncellos quem, com o
nome supposto de Francisco Dins do Amaral,
falsificou tnl letra, falsificou a procuração quedeu ingresso no processo c escreveu á resal-
va dada 00 seu comparsa, Fernando Guacclii,
dono dos prédios vendidos.

¦ -——--- ¦

Cousas de cartório
Com relação á noli-.-ia que demos onte-hon-lem sob o tilulo aci-iin, temos a aceresecn-

tor que a crueldade o arbitrariedade dos of-ficiaes tle justiça do 7" Pretória Criminal
foram além do «pie noticiámos.

D. E.nllia Mario da Silva, a victima da pro-potência tlc laes algozes, além do filhinha com
que foi preso, c que tem (i mezes ele cdode, foiobrigada a deixai- sósinhos em casa mais dousfilho.s menores, sendo um ele nome Monocl, dc4 annos e outro dp nome Joaquim, dc 5,

li* habito de toes officiaes, todos ns vezes
que recebem mandados tlc intlmoção «lc teste-
miinlios, com conducçâo debaixo dc vara, com2-1 c ás vezes 48 horas de antecedência nicttc-rem-n'os 110 xadre-.: «Ia delegacia mais próximo.Não raro isso acontece, mormente quando o
processo é marcado paro linio segunda-feira;
desde sabbado fica a testemunha tle molho, esem alimento, porque agora a policia não for-iicce mais buia a presos dc delegacia, por foi-
tit dc verbo c dc fornecedores, li* umo orl»i-
trariedóelc esse modo de proceder dc toes of-
ficiaes ele justiço, pois a lei não mondo pren-der com antecedência de 24 horas a testemu-
iilni, poro ir depor em juizo. O que o lei dc-
termina é que .10 dia designado, onde for cn-conlrado a testemunha, seja ella "conduzida
ti juizo", para depor, uma vez que í.õo com-
pareceu cllu á primeira intimação.

No coso dc D. Eniilia Maria da Silva acere-see a circumstaiicia dc ser cila uma das offen-
tlidi.s e o outro seu marido, que constituiu atl-vogado porá auxiliar a justiça, que cm paga-mento a mimoseou com algumas horas de es-tittliá na delegacia elo 20° districto.

O Dr. Fructuoso tle Arngão, prelor da 7'Criminal, tendo conhecimento do nrbitrarieda-
de praticada', mandou incontinenü ordem paraser posta cm liberdade D. Bmilía.

Ficará sanudo' esse coso com esse gesto do
juiz ou devem os officiaes sei- punidos pelograve abuso que commcttcram ?
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Da píatéa
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Roíurgo o volho roporCorlo
thealrul ?

Iln, luuciiiivuliiiuutu, mini duflcluia-la du es»
fiiptint". tlicnlfiii"., ou, polo iiieiius, n sua
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produceno u muito imrcu nus tempos quo cur»
rem, I,' curto quo ilcsprvKiimus uu avultor o
mimem cum m "csiTuviiilmilores" du umns
luul.is liohuscirns, qui- su te... roliiludu du pu»
ços lheotri.fi. F a prova v»\A nas cuiistuulus"réiirlscs" que, embora intiscurudas com u
explicação du serem "a iicdlilu", vurdudulra»
mente, demonstram esse fnoto. Tulvux suju
pnr vssu motivo que u ciiijiiv.ii du São Josc
vno buscar a um rupurturíu jú remoto uniu
picu «juc. ullas, tem vuriui ultraclivos para o
publico, li' "A guerra do ulccrlm u 11 ii.o.ige»
ronu", du Antônio José, rciircscnlndu no car»
naval de 1737 110 thuutro do Uuirro Alto, em
l.bbno, F' umn peçu Ingênua, «ine- obteve nu
«'pi.ei. um grnudu suecesso. Oullíiurmu da SU-
velru reeilitiiu-ii depois em PurliiKiil, Irnzeiiiln-u
pniii cá, ondo foi represei iluda 110 Recreio, em
IHSK ou 1880. O desejo du empreso «lu São Ju»
sé, monlondo "A guerra dn ulci-rlui o 11 mnn-
licrnnu", é dor 00 publico uma idéa du theatro
antigo, vivendo nssim, li.n.bem, us «'ostuinus
da épnro cm que viveu aqu.-lli- thcolrulugii. A
ciuprcsu do Sàn Jn-é encarregou o cscrliitur
Sr. Portugal do Silvo, ipiu não é um denn-
iilicçiih. «Io ploléa t-uriocii, de não só fnzer o
arranjo dessn peço, como tombem angariar
documentos, phntogruphiiis, que a habilitem o
montar "A guerra do alecrim <• a inongeronu",
conforme 11 época cm que foi escripln, Dn
musica que ornará esse original já eslá lu-
eumbido o maestro José Nunes. Provável-
mente, teremos 11 "reprise" du "A guerra «Io
alecrim e a mangernua" só paru dezembro
próximo, si já no mez vindouro tiver coiiso-
gtiidii o Sr. Portugal «Ia Silva reunir todos os
elementos que ura rebusco. .

AS PRIMEIRAS
A estréa dc Fátima Miris, no Phenix

O Phenix, que está sendo ninplumeutc dis-
cutido 110 foro, rcobriu-se já hontem, não poráos espectadores da companhia do Theatro
Pequeno, mus paru o apjli.rcciincnto dc Foti-
mo Miris, cujo recente siiccesso 110 Republica
só foi Interrompido devido á t-stréu antecipa-
(lamente annunciada u irrevogavelmentc mar-
coda ela companhia Caramba. A festejada
transformista apresentou um programma in-
teressante, que foi bastindo upplaudidu, Fa-
lima Miris está trabalhando ali cm especta.
culos por sessões.

NOTICIAS
A estréa de Ivanlsi — A primeira da "Eva"

Maria Ivanisl reapparecerá amanhã ao pu-blico carioca, que a está esperando com jus-tlficada ouciedode. Paro sua estréa, a compa-
nbia Caramba escolheu u mnghificu opereta"liva", que, como a nossa plotéa deve estar
lembrado, teve uquí u sua rchnbilitação poressa "troupe" italiana. Ivonisi interpretará a
liva. Os demais papeis de importância tém
esta distribuição: Gypsi, Stefi Csillng; Octa-
vio Flaubert, Wallcr Gront; Dagoberto, Iinri-
co Valle: Lorousse, Gonsnlvo. O espectaculo
uc amanhã será eni segundo recito de assigna-
tura.
Uma festa no Palace

F. Alaga c A. Carvalho, dous amáveis an-
xilitires do Cyclo Thc.ilral Brasileiro, estão or-
gonisondi) suo festa artística, que sc realisará
no Paloce-Tlieotre por toda a primeira quin-zena de novembro próximo. U cspectoculo voe
ser brilhante. No intermédio, já sc sobe, to-
morem ]mrtc os artistas' Pina üioana, Halo
Uertini e Carlos Leal.
A volta da "troupe" Adcllna Abranches

O empresário José Loureiro acaba dc telc-
graphar para o Rio Grande do Sul, chamando
com urgência a companhia dramático Aelcll-
na Abranches, pnra vir estrear 110 Phenix. A
conhecida "troupe" portugueza fará, porém,umo escala cm São Paulo onde estreará 110
São José a 5 dc novembro vindouro, dando,
assim, tempo a que Fátima Miris termine a
sua serie «lc cspcctaculos no Phenix.
A primeira de amanhã, no Palacc

Teremos amanhã, 110 Palace, umo nova edi-
ção do "Toureodor", pelo companhia Vitale.
(1 que será esse espectaculo não é difficil
prever-se, sabendo-se que a conhecida «• mo-
gnifica opereta terá como principaes inter-
pretos Pino Gioono, Gittlietto Ccstl, Ítalo Her-
tini, Covestri e Rompeu 1'ompei.
As companhias que irão ao S. José, de S. Paulo

O São José, de São Pnulo, do qunl c nrren-
dotnrio o empresário José Loureiro, vae terngora uma boa temporada, Tres companhias
oli se suecederõo, a começar uo próximo mez,
quando a 5 estreará a companhia dramática
portugueza Aeiclina Abranches. A compnnhia
dc õperetns Escognamigüo Caramba oli estréa-
rá cm dezembro próximo, sendo depois substi-
tuida em janeiro do proxi.no anno pelo com-
piinhio nacional tle comédias e "voudevilles"
Alexandre Azevedo.
A nova peça do S. José

Terça-feira vindoura haverá 110 São José as
primeiros representações da revisto portu-
gueza "A" rédea solta", que aqui foi repre-
sentada ha annos 110 extineto Pavilhão In-tcrnacioiiol pela Companhia que o actor Cor-los Leal dirigia. Por isso a companhia do SãoJosé dará amanliã as ultimas representações
da revista "O Pistolão",nas duas primeirassessões, e da "A cabocla de Caxangá", na ul-tinia. Hoje despede-se da scena a peça "O
Carinibaniba".

 A companhia Alexandre Azevedo re-
presentará 110 dia de Finados a peça sacra"O Martyr do Calvário", fazendo o papel deChristo o actor Alexandre Azevedo. lispecfaculos para hoje: Palacc, "La
leggcnda dcllc oroueic"; Phenix, Fátima Mi-ris; Recreio, "Vinte dias á sombra"; Sõo Jo-
sé, "O Corimbomba"; Carlos Gomes, "O
Amor"; Republico, "A elnejueza do Boi Ta-barin".
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A Prefeitura em plena
agiotagem
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No Matadouro de Ranta (.'rui
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Abatidos bojei 41W runius, ..l porcoi. u ,..
holroi o lü vll.lloi. ' í4f"

Morclionlest C.iudlilo H. «lu M.i|,, a,. . .
SJn.i Purlijl t& C„ 10 r.; A. Móiiüm _V01 r. e ii c; I.Í.1..1 & Filhos, 31 v t> n « i1v.i Francisco V. (Joiilurl, 03 r. c ÍOiií 1, •
Plincnli) du Abreu, .1 r.; Olheiro m,ao, „ft (:.,H3r„ II p. o Uv. <:. «In, RoEn?II r.j 1'orlli.hi. St C, 21 r.i lidg,, 

' 
;>vedo, 33 r.j Norbortu IlerU. 5 r.i P V 

'
Oliveira & C„ 85 r.s Foniandoi'*i\LJ*
do, 8 p.i AugtMto M. do Moita, ;m',. ,'','
i,,èAi8Ur 

° V' •S"I'^,",I"• a"'! So-wlii
Foram rejeltodos 1 10 28 r., 2 p «j ,. ., ,Foram veodldns 20 314 r. com''fijjsii i,Stoclc. Condido li. du Mello, -JM ,. • u,}:'l'

& O., 11-; A. Mendes & C. 300: Llinn l rlhos, 242; Francisco V. Opulurt, C50 C ,,wRetallllttas, li Joúo 1'lineula do Abreu '¦',.
Oliveira Irmãos' íi ('.„ íll)'.; Dasfllo I ii'i,.'51: Portlnlm & (i,, 158; EÜgord™ A»108; Norberto llerlx, 111 Auguslo \i ,VM..IU, !W7: F. P. Oliveira & V.^ ^

No entreposto de 8. Diogo
O trem chegou ú horu.
Vendidos: 450 r., 6'. j.., 11 c e 11 ..
Os jiroçus (oram os .seguintes: rc-zes «io87W» a i?8ü0i 'porcos, 

o 18200; cârnelroi .mm. e vltellos, de voou o líoôo. • *
itr 1

Drs.Leal Júniore Leal Neto
Kspeclallitai om doenças dos olhos, ouvldai
Hmb.'.%$$*: C°Unliua de l àt 6Í%
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Como sc vê, a estnção "bat sou plein" n.i
afamada Poços tle Caldas, a maravilhoso"Suisso Brasileira", como o chamam, terra
encantado, o cujo clima delicioso e 11 cujos
águas abençoados tontas creaturos devem o
renascimento da saúde cruelmente atacada no"struggle for lifc". A pholographia que pu-
blicamos é uma suave recordação promovida
tle improviso, numa dos ultimas tardes, pelo
distinclo negociante Sr, Arlliur Wraubeelt,
proprietário ela conhecida Coso Hci.n, e que
oli se encontro com S. Iix. senhora 110 uso elas
águas therinaes.

A NOITE não • foi ali esquecida, antes, o
que muito a pejihbra, foi eibjccto «lc delicada
attenção por parte elos distinetos hóspedes «lo
esplendido Grande Hotel, dirigido pelo sym-
patbico e esforçado Sr. João Plffer, e onde
foi colhido o instantâneo pbologr.ipbico tão
interessante, .

Alguns números da A NOITE figuram em

mãos do Sr. Arlhur Wrnubcck, dc sua Exm.isenhora o elos gentis filhamos elo Sr. «JoãoBorges, ela casa Teixeira Borges, desta praçaNo "clichê" vêm-sc os Srs. Dr. Raul Gor-dilho c senhora, João Piffcr, svmpiitllico ge-rente «lo Grande Hotel; deputado conde Ili-beiro elo Valle, filho elo Dr. Uricl GasparFrancisco Loport, Carlos Barbosa Dr. Ra-phael Lanzara, architecto José Piffcr, dire-ctor da Companhia Mclhoromentos; ArlhurSilva", J. Arlhur Wrnubeck e senhora, DrMarçio Bueno, director-presidente da Compa-nbia Melhoramentos; Dr. João Cunho e Mel-lo c senhora, João Teixeira e senhora, ela'ca-sa Teixeira Borges, dc- nossa praça- Dr La-fayette Dias de Araújo, direelor clinico tiaCompanhia Melhoramentos; Dr. ürlel Gaspare senhora, Dr, Frederico Brotero c senhoraJordano Loport e senhora, Bernardo dc Oli-veira Barbosa, Paes Barros, Pacheco e SilvaTobias; _Macedo c Mlle-, Iracema Silva.

Escrevem-nos: - ¦ . • •
"Estando a Prefeitura atrasada 110 pagamen-to das tolhas dos operários da D. G. de Obrase Viação relativas os mezes tle julho, agostoc setembro, reclamaram elles o pagamento dosseus salários, bastunte atrasados, cousa essajustíssima e o Sr. prefeito, nttendèndo em par-

,-nr,t,f»C* JflÇ.ri°' ",andou cm meados do mezcorrente effectuar o pagamento "somente" dafoUia do mez de julho.Até ahi está tudo mais ou menos bem, mns
Vlü,fJ l"n í1'b,su.rd0. ""'a injustiça clamoro-sa, unia verdadeira extorsão, é que esse pa-gamento fo, feito pela secção do mòntepií;isto e, os pobres operários "receberam os seusmíseros solor.os elo mcz dc julho com o descon-
mcílc 8 n!ezcsd""0,S 
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TR1N02 ERNESTO SOUZAUyspepsníi JUis ditjostüos. In-uppetciiciu, enxaqueca, pnlpi
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MISSAS

Resnra-se amanliã :
D. Augusta Drouhins Frç-írc, ás !», na matriz

Ç° i*c"Jã>«o: Dr. Frnnçinco <ío Paula e Silv_
í? 9J'íi ,W c«rei« d»A Francisco ele Paula:D. Matlulde A. Sou-a Nobrego, ás 10 .,«mesma; linu-,to Doiftirigues da Silva, ás 'j i<na mesma; D^JJnoíiina MarUns César (Neni?fls 0 l|i nu mesmo; José Manoel Francisco ilà..Souza, as », nn mesmn; Dr. José Pires daSouza c Silvo ás 9 1|2 na mesma; FranciscoMarcelino Pinto, us 9 1,2, nu mesma; D. Rnv.inunda «le Faria ás 9 1;2, na mesmo; nctòrLuiz França, us 10, nu CandelarJn; Joaquim doMagalhães Leite, ás 9 1J2; nu matriz de Sanlaluta; (,aiidid(i Augusta Coelho Bustos ás 8 112na matriz de S. Christovão; Blbiauo'dos San!tos Pinto, 8 l|2t nn matriz do Sacramento! DAlice dos Santos Lopes, ás », na mnlri^ daSanto Antônio dos Pobres; Affonso Pi.it.j daOliveira, ás 9, na egreja dc Santo Affonso:Josc Muna «lc Carvalho, ús 9, na matriz daSant Anua; Luiz Alberto Marques, ás 9 namatriz da Gloria, 110 lnrgo do Machado; liavi-na da Silva, ás 9, na mesma; Aurélio Lourençotlc Souza Bastos, ás 9, no Santuário de Mariaa rua Cardoso; Hygino Durão, ás 9, na egrè.
ja do Amparo em Cascadüra.

ENTERROS

Forom sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: nw»rinheiro íincional Francisco Nascimento Sal»les, Hospital Central da Marinho; Hilde-brando James, rua General Cornara n 'T-

Antônio, filho do Antônio de Souza Thonié',rua Escobar 11. 9; Waltcr, filho dc Waldcmaéleixeirn, rua üriiguny 11. '2ÍK, casa III; Ma-na, filha de Horaeio Elias, travessa S. Bi».go 11. 10; .Manoel, filho de Oetaviano Josémorro do Salgueiro, s|u.; Dainéa, filha déArnaldo Alves (.orréa, ruo Cardoso Marinho11; dil; Iramar, fiiha de Lúcia Maria da Con-
çeiçoo, rua Luiz tlc Camões n. 114; ManoelI-ernandes Martins, rua D. Eugenia n. !)• Os-Wlldo, filho de José Benedicto de Oliveirarua tstocio de Sá 11. 29; Líilzã .Maria ele .Soa-zu, rua ('.ln.rimundo «lc Mello n. 21; soldadoJosc Cavalcante dc Souza, Hospital Centralelo Exercito; Amélia Rodrigues; Hospital _aMisericórdia; major Turiano Soares I ouz.i-da, rua Santo Henrique 11. 143; Moacvr li-lho do Manoel Jesus do Nascimento, ladeiraJpao Homem 11. .'M; Maria José, filha de Mn-ria-Josc Marques, rua Providencio 11 87- \n-tomo Ferreira Gomes, rua Costa' Bastosn. 81; Manado Lourdes, filho de João PI.tombo, ruo Leopoldo ri; 102; Riibòn, filho úeRernardino Juvenol Corrêo, travessa Soaresda Costa 11. a«; Bernardo Mario do Concel-
Sf2íA™r _™ÍSÍft "• 4fi: Alnydc» filllil l|è An-

. \ ? J°.m Allons°. ra» Visconde de Satíu»

11 
—í-n'cen}itei™ *'c S. João Baptista: Ophe-lio, filho do tenente Júlio Cnssiono Guerraavenida Mem de Sá 11. 90; Auricolia fllháde Manoel Pinto Gomes Rocha rua Alie!11. Io; Rubens, filho dc Mathilde M riaMercês, ruo do Cottcte 11. 219; Mario d Glo-

coMh'1)-,0',,^11^1,1!?, *!° Hos>m d»™-
Luiz, 

: 
isf 

SCtttH,beTÍr0 dos S;,ntos. "•« O.Luiza, 18 casa III; Irene, filha dc MlíneNoya Martins, rua Barão de Guarnliba1 
"''•

Dilo, lilha de Armênio Macedo Portugal rui
Conce1é?oS r- 

C°p; S-VlvÍ°' íilh0 do inien
1 „S flíh'« a 71,c;'nil"des Guimarães n. S;'

/.!s7nV° «°,ui.eri0 do Ca,"m°: Nicoláo Fran-
Caímo. °S* fnlIeCÍd0 no How-»»- do

r/,7^° n.ceinitei,io, da Penitencio: RapliaelCorrco Dias, rua do Pratlo 11 14
Mr 1? .ccmituerio de S. Francisco Xavier fo»
Sra D°JLa^Uvad'0S , 0S- rcstos «5» i»
tem «irn 

Lr'lM",m -de ?0»™, Í-Uecldh hon-
Mello Z. 21. 

re'ildcucia' « rua Clarimundo de

kM,all,eceu' ,nonten* o Sr. major Turiiin.
exTnsnec,nUfC"' ''"r- d° Sr' Tn^° ^ ^cx-inspector da policia marítima. Os restos'
S°«n?s'3? respeitável ancião, que eo. ta"
cdrneiTho f*fr 'forí!m ,,0'ie l-HüniadàsVeícarneiro no cemitério dc S. Francisco Xavier

An rn, n Uni™™,,0 X"VÍer' ° ^™ d0 Sf.
d- íionohfin,lr?. ?i°n,es«ÃmU,á0 -"unccionarlô
so tZ iw 1,allr,y- ° ?«-locli-cnto deu-se a rua Costa Bastos 11. 81
scrmílido0",1^^0-^ ?¦• VrÍ™Uèo Xavier será
Haírft ° 1""oce)'*e José, filho de»r. Domicio de Corvoiho. O fere tro sairá ás
__horas> da <™ ni 6 da rua José % AMcar.

m***
Restaurante Mercedes-

Reabertura amanliã.
r 1 • ile
.Março, J

Perdoem-se ds traquezas...
rnü,„"clln,ltfc,i''" AHredo Ribeiro de Faria
Couto, em cuja companhia fugiu a esposado negociante dc vinhos J. Ferreira' como
umt0nües,n,CÍán?0S' v#u « ^ NOITEi"Ao.t Orum a.ttcstado daquellc senhor, depois queo despedido, affirmaudo ter cllc "elesem-
penhado o contento os suas funcçóes".

_ C0MIJRa.SE qualquer n.uaiitida.le dc obro.-ptátinn
ju.iL.iLiti.v (JbÇA.< .iiaUu, ruu' do Ouvidor, 101

Maçonaria
sesRs^1ÍS?U"S°, ^hcotem, sexta-feira, asessão da soberona assembléa do Grandeuriente, composto dos" deputodos dos sOcic-daues moçonicos de todos os Estados do
„"s',c d"s representantes das potênciasmaçonicas de todas ;.s nações
riüa£ te",do_co,mPa'rccÍ-do o Sr. almirante Ve-rissimo da Costa, grão mestre adjunto, assa-""' presidência o Sr. Dr. Sampaio Itibeiro,
Tbòmpsôí0 PC!°S Sl'S- Df- ES1>0SL'1 e r?"
mil^f0. Sido.approvado ° Parecer da com-
riòmin . 1>T?delrs. lora'» empossados os Srs.deputados Domingos' Andrade, Frán Barrose íjoverUK) Ermifnizi
diF°!íiu).„dÍ-CUtÍtlos e nPProvndos em sêgun-
Cren. n 

a° ?* «---••¦•« projectos: ... 4,
diciirh- nsc7lc? 

df:;n?si?tencia ™*™ o j»'
atloS n. 6' I1,ls,,tlI1I,d0 ft máeo-nrln de
e\Wttni .P ^0™s, sob o forma tlc asso-
dXiríc carjdadc: n. 7. Creando o Registodo1 Patrimônio Maçonico no Brasil, e outros,

Pcdrò v- •• lilc$Çz*»> I-inia Rodrigues, Dr.ledro Vieira, Miguel Papitcrra, Ur. Soi.toMaior, professor Angeli Tortcrofli, Dr. Viccn-te ísena capitão Mottos Silvo, Dr. Dae.non,
lintt ' T30,r Proen?a, Hr. Horta lia.-

n;;J.n-C:r- J;U'''ba* ,Dl'' VirSilio Antonino,1 ozzarell,, Frederico Porto, Aurcimo de Ma-gollu.es e outros.
* 11. i

Di' BEiio-ai'AliranicsTr.at'iri";'itoda
L !aor^ineU°,oUlor*í - Ru» S-i ^sé 100, ás 2



A NOITE —Domingo, 2<j dcOutubro "del9i6.

Consultório Medico
¦• ••

(Sé sc responde a cartas assignadas com inicíaes)
j. O. f, — Rn6iiu',
P. II. IÍ, C. il. S, A.—lixlrnelo tle lininn-

¦ifb'. "."•''• EjtlrnWò de licllndoiiu, 0.U1; M.ni-
leiga dc oneáo. l.ovollna, AA n. i, Par» um
íupposllorio. N, U, dons por dia,

d, s. Di. Ti — Niio Im de niio.
,\. Mi T. S. Mi — 1", Pode causar cs-

Ircltamonlo e. iiorlnnlo, clicgar a Impedir a
funcçÁoj 2", a molcslia, dc bicai que 6, po-
iln.i lorilflMí geral, invadindo todo n cor-
po, produzindo ilieuiuallsiiio, ele, Aconselha-
nmi cnlei-ocl.vsníos com soliwõcs fracas, mas
tão quente quanto possu Ml|»|inrliir, dc poi'a per

dianiaiigoniilo de potnsitlo, ires võiiA por
iiiiillissiinn li.vgicnc, 15 isso por muito tempo.'/., ll. M, — lixamc.

.1. M. U. .1. ¦ • No seu caso qualquer con-
si-lho, sem ser ixnmlundo, seria ou poderio
ser prejudicial,

S. F. C, - 1\ Hoje se sabe, JA, que essa
niolcxtln mio é "viiccliiiinii'", como sc »iip>
puiilin, e que, portijiito, podia tel-n "apnnli.i-
du" de novo; '-'". o exame medico, sendo bem
feilo. merece-iiiis muls confiança,

Collega do interior ••- Niio ba duvida epie
estilo se usando "larga nianu", desde alguns
'iiuiios, e em Ioda a parle, proibidos desse ge-
[nora <principalmente ouro e prata). Mu.-,
scni dizer quo elles sejam sempre nocivos.
Mibe-sc que nem sempre são iminccnlcs. (I

!sim ür os dceoiiipíic o essa decomposição
pôde dar logar a pròduclos que perturbam
de modo grave ei organismo. Mediei.i dc pru-
dencia: Nflo eniprcgal-ós cm casos graves.
(Abdorbulcleii),

Ai S. V; II. -- UlCrò e ova lios: Exame.
\T. U. T. 1. N. Ai — Isso só sãc a bisluii
0(HÍcde a forle cáustico,

1>. lt. O. T. 15. S. T. A. X. X. 15. -- Pnrn
A senhora uu i fijrlc mnis ou menos longa
cie injecçôes ,e nrscnlolo de ferro solúvel.
I'arn o senhor é hcübssiirio » exame.

II. II. M. do A. — Asepsiua 0,20, manteiga
de cação q, s. Para um siiypositorio, N. II,
Appliquc eloiis por dia.

N. .1. (1. I'. — Trnta-sc, provavelmente tle
cystite infecliv.i. l.nvngens da bexiga com
ngua borienda a quente. Internamente: Uro-
tropina e salol fui 29 eentigraininos. Pnra
umn cápsula. N. 12. Tome tres por dia,'¦ A. A, —• Exiitiie,

P. M. S. (Minas) —¦ A cura depende <lo
uso dns vncclnns, do repouso absoluto e dn
hygicnc local feita com um desinfeclnnte (uni
pouco de permanganato e ngua quente) e uso
dos dlureticos. Sempre obtivemos resultado
çom esse systema.

C. II. A. N. — Exame.
15. P. Si — Vide resposta a P. M. S.
V. A. O. — 1", sim; 2", sim; 3", não.
F. A. T. I. M. A. M. — lmpossibile par-

ínre di queste cose qui: cl uccidcrcbbcro | Per
enritá...

.1. M. O. — Exame.
X. O. — 15' preciso exame.

O. R. A. — Allosol — uma caixa. Tome
"pérola" no almoço e outra no .imitar.
U. H. V. O. — Sublimado 0,10, resor-
uma graminn, ehloral duas gramas, nl-

L'sa-se dc modo analogj

— Desculpe-nos,
curiosidade fica

penda nindn o
1. C. Ç. F.

caso carece de
I). D. D.
(1. ü. O. —

M.
C.

tinia
T.

ei na
eool 100 gramnias
ao outro.

C. U. R. I. O. S, A.
Mllc, mas este gênero dc
jjiara mais tarde.1 1". O. S. — Sãlit (salicylato de formol)
nse-o de aecôrdo com as instrucções que
acompanham o remédio.

I. R. L. M. — Não lui dc que. Não sus-
remédio.
— Procure um medico. O seu
assistência directa.
Exame.
Oh! A senhora quer "criar

carne no boinbro e no pescoço"? Pudesse n
medicina fazer esses milagres I Entretanto,
tome alguns foriifiennles, estimulantes do
appetite, um pouco de emulsão de Scott, bn-

jjilios de mar, etc.
P. P. P; S. — Exame.
S. — Banhos sulfurosos.
P. N. T. H. A. — Não ba dc quc.
S. P. Q. R. — Energeteno de digilalis,

vinte e duas gotas, xarope de flores de liiran-
jas 

'AO cent. cub., água distillnda 120 grani-
mas. Este remédio toma-se cm tres vezes
nas vinte c quatro horas e não deve ser rçpc-
tido, sem o medico voltar. Nós só lb'o recei-
turnos á vista dn sua receita e sabendo o se-
nhor achar-se em lógnr de onde o medico se
ausentou.

A. O. A. — Exame.
L. A. U. R. A. 7.. — Kxnme.
F. A. '/.. 

Q. C. — Uanhos de assento em
lima bacia onde tenha dissolvido unia grnmmn
lie permanganato de potássio.

N. A. D. I. R. — Provavelmente vermes
intestinaes. Um vermifugo qualquer acaba
com esse estado.

li. R. A. -- Dilatação simplesmente corn
sondas (não é operação).

A. 11. C. — Exame para determinar o gráo
da queimadura.

P. li. I; M. — Não c possível.
('.. P. M. de An. — Quarenta.
S. I. M. P. L. I. C. I. S. S. I. M. U. S.

— E' coniplieadissimói E' toda uma polieli-
nica: a iratar pelo jornal?

S. A. R. 1. T. A. — E... como responder-
lhe? Antes ele tudo qual é o seu estado civil?
Si é casada faça-nos procurar por seu marido;
no caso contrario por alguém da familia. A
consulta pnrn essn pessoa será gratuita.- Exame.

Não ha de que.
1. de B. — Não ha de que.
. L. — Exame.
Ti E. — Exame.

IV. — Aristol oito granimos,
grammas, lanolina 40 grani-

S. T. A. — Tres vezes por
dia lavagens quentes, pondo meia gramma
de permanganato em quatro litros dc água.
li' preciso repouso e applicáções quentes
também por cima, Com essa medicação po-
dera obter alguns benefícios, mas a cura
não. E! caso para operação.

K. K. — E' necessário exame. Ha tanto
tempo deve haver phenomenos muito adean-
taelos e não mais localisados.

Wi 1. L. S. O. N. -- Provavelmente sc
trata de nephrite; devem também inchar-
lhe os pés, etc. Só o exnmc do doente c o das
urinas poderão resolver a questão.

í; O. R. D. Ã. O. — E' prudente submet-
ter-se n exame medico, Isso na sua edade é
indicio dc moléstia.

(... A, S. ele A. — Si se trata ele moléstia
deste mundo? Por força: Todas as moléstias
são do mundo; no seu caso não hn moléstiaI

M; .1. '.O; — O quadro que descreve corre-
sponde bem a uma entidade mórbida bem de-
íinida e de cura certa, embora longa. Como
Vê; não é caso para jornal.

C. Ni C. S. B. — Trata-se de cystite ou
prosthatitc ou das duas juntas.

P. R. O. F. H. S. S. O. R. A. — Exame.
_M. M. V. (Entre Rios) — Não se assuste,

não sc trata ele cousa grave; mas se trata de
(iffccção sobre a qual é prudente iluda recei-
tar a distancia. E isso em-beneficio do se-
nhor. Não é preguiça de não lhe prestar nt-
lenção. Aconsclhnpiol-6 a procurar uni me-
clieo c fazer-se examinar cuidadosamente. 15
isto o mais breve. 15' -melhor.

P. L. M. —
K. Y. L. -
Dr. O. M. I'
P. O. N. M
T. R. I. S.
C. O. B.

azeite doec 10-
mns,

.K. O. R. I.

A. D. L. A. C. —

F.' muilo diificil dizer

Z. — Exame.
— Suspender

R. A. N. I. D. e C.
Exame.

F. L. O. R. 15. S. -
Isso aqui.

F. 15. L. I
Bi A. C. da C

tlez dias.
C. O. R. de M. — E' conveniente repou

sar mais algum tempo.
P. I. D. L. I. S. — Iodurclo

10 grammas, extracto de alcaçuz
mas, nltéa em pó umn grainmn,
de gomma q. s. Para 30 pílulas.
por dia (ás refeições).

depois dc

de potássio
tres gram-
mucillagein
Tome duns

T. A. M.
disso aqui.

I". E. R.
de olhos.

¦I. A. N.

I. S.

D. -

15' impossível tratar

Procurar um especialista

não se trata. S. 15. N. — Ainda
de principio firmado em sciencia.

B. R. ]•'. II. A. — Abster-se do serviço
<Itie lhe causa dór, recorrer ás vaccinas espe-
ei ficas.

A. S. A. M. -
viciosa do utero.

A. A. M. -- Exame.
»• J. J. I. C. — isso dc "descansar"

Talvez sc trate de posição

vlsln proprlamcnlo nAo lia. O niio o vulgo
cliuiiiii "ciiusiiço" é a faliu de rlnsllcldiiilc tiú
ci.vstiiliiio ipiesbyla). 15' o que acontece u
Ioda Ki-nle, depois dos IJ hlllioi, üiilvn raras
excopçOou, Na vlsla normal para Impedir - as
effeitos solares (mnxlllti Otil grandes arruem.
iisiiiii-m,' óculo-, cscitros, sem jirAu. Na (tljorru
dc Trlpnll a ll.illa distribuiu mnis dc 'J00.0UU
pares de Óculos i'M'111'o-. IIOS MililadoH,

isisn ii, i • - Exame.
15l*fi ll. 2 — Em su tintando dc alclliiiiicnl»

materno pódc desde JA, começar a ilesiuu-
miil-.i, seguindo us liulleações do .Marfim:
Dos seis aos 10 mezes: um miugAn c cinco
maiiiiiduras; dos 10 aos !.">, dous mliigAos
(mnis aliumlaiilcs) o Ires mamaduras, De-
pois: lijcllliiliu-. dc lelle fJIIÜ — 2511 gram-
mus); miiigAos com gemma dc ovo, ele.
Quanto aos mlngáns, silo aconselliailos os de
cevada (liinlloíailos, Tevrlen).

II. A. li. I). VI'. — Nilo fazer neiiliiim
uso dc álcool, café ou oulro excitante, Sem
exnmc seria arriscado aconselhar drogas no
seu caso.

F. I,. ,1, - Exame,
c. O. I.. — IJiigciilnn Mioiie (nflo sabemos

si Un no merendo); Si mio a encontrar tomo
banhos dc assento, mornos, nus quaes lenha
posto: folhas de jiiscpilniue e folhas de bel-
i.idon.i áâ 'JO gi.ininias.

S. C, O. T. Água rndio.ielivn da scrr.i
Negra.

V. V. 15. T. T. 15. - - Lavagens prolonga-dns com puriniiiigiinaln de potássio 0,011, ngua
fervida (iiliuln qilciile) M'is • litros, Tres ve-
zes por dln, Depois dc coda lavagem, collo-
cor um tampão cmhchiilo; nesta mistura:
lelilyol cinco grnnnnas, glyccrina neutra 100
grnuimas. Isso nos primeiros dias. Depois é
preciso fiscnlisnçáo medica.

P. D. - Seri.i. um bello caso para observa-
çiio. Tonic pela manhã em jejum: Enxofre
stibliiundii o Invado, ínngnesia calcinada ãü
ll.ãO cciiligrnminos. Paia um pape). N. 10.
( in por dia. 15 use dous suppositeirios por
dia de: Solução cie adrenalina n um por 1,000
qunlro golas, stovaiiin 11,111), ortboforiuio 0,15,
extracto de belladóiia 0,01. Inillltcign (lo-co-
c/io q. s. pnra um supposilorio. Desconfia-
mos de que lenlia também outra moléstia...

P. 15. T. II. O. N. 1. U, S. — Meu caro
arbitro das elegâncias, isso í- syinptomn de
moléstia geral. Não sc zangue, inns mio sc
pódc receitar pam um único syinploinn, como
o seu. Submet Ia-se u exnmc medico.

A. M. 15. L. M. O. — 1". tem cura; 2",
também tem cura; 'A", isso é que é unira
cousa...

II. R. dc C. c S. — Exame.
U. -.!. G. — Uma longa série de injecçôes

liypudermicas de nrseniato ele feiro solúvel,
banhos de mar, passeios inatinaes, sem se
cansar.

II. A. U. L. — Exnine.
D. P. ,(!.-,— Policlinicn dns Creanças,
G. A."L'. C. II. A. — Exnmc.
A. M. U. R. — Pois si não

nhora, c sim para uma
que ella própria escreva
o quc sente.

T. R. 1. S. T. E. - Exame
R. A. — 15' um defeito cie

glândulas: só vendo o doente.
C. Y. dc ('.. -- Salol duas gramnias, ben-

joim e ácido cínico ãã quatro .grannnas, la-
dose 10 grammas. Applicar, conforme lisnVa
o outro remédio, cada tres horas.

P. O. P. — A sua carta é demasiado longa.

para a se-
amiga nuscnlc, deixe

iílla saberá melhoi'

sccrcçno dns

C.ilrato de ferro nmmoliln-
0,08. Para uma pilülii, N
dia.
S. — Exame.
I. A. — Xão é caso

precisa de assistência
para
me-

P. O. II. R
cal e ergotinu ãã
40. Tome umn por

D. O. R. C. A.
C. A. M. 15. I..

jornal: n senhora
clica directa.

M. A. R. I. 2. — Exame;
15. T. S. A. — Tintura ele noz vomica

giamnia, tintura de bcn.joim duas grammas,
tintura dc cnscarilhn e tintura de genciana'
ãã cinco grnmmns, tinturii dc cpiiiiiuin 20
gramiiias. Dé XV n XX gotas ás refeições
(em um pouco de tiziinil de camomilla).

P. 15. T. R. U. S. — No seu caso é pre-ciso exame.
C. P. .1. R. — Mande pesepiizar n syphilis

pelo exame do sangue e tainbcm pelo exame
medico, embora lhe pareça estar essa moles-
tia tão longe do seu soffrimeiito nclual!

P. — Não é symptoma grave, ü medico
tem razão.

F. L. ele O. -— Náei ha de que.
N. B. — Contra nossa vontade ficam esta

semana ainda muitas cartas para responder.
D». N1COI.AU CIANCIO.
« 

'm%*— 
__

uma

Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

¦ mm— «

0 descaso mis &®vvl
ços áo Maiaiouro

Procurou-nos estn manliã o Dr. João Lo-
pes, director do Matadouro, para nos demoli-
strar que o facto por nós hontem noticiado sob
o titulo acima, não pode ser produeto de des-
caso da direcção do Matadouro. Em primeiro
logar —- nffirmou-nos S. S., mostrando-iios o
novo regulamento — o serviço sanitário é per-
feitamentei independente do serviço ad-mini-
strativo, de que lhe cabe a direcção; cm segun-
do logar, S. S. precisava dizer quc aquelle ser-
viço, o sanitário, era feito rigorosamente. Si
o não fosse, (Indo o atropelo com que é. feito,
devido k hora tardia do trem, ao envez de es-
capar uma etiqueta em fressurn, entre 700, se
escapariam muitas. De resto, o Dr. João Lo-
pes, nlém do mais, ncliou exquisito que de 700
fressurns justamente a sem etiqueta fosse jul-
Rada de boi tuberculoso, quando ns do gado re-
jeitndo são logo separadas, mesmo no mala-
douro.

MARIA JACOBINI
na

A CORSÁRIA
(Exemplo dc amor filial)

AMANHÜ
Só no €»BCfc>J3S,.0*lNÍ

As minas de carvão de
Cre sei um a

FLORIANÓPOLIS, 21) (A. A.) — Seguem
boje, pelo vnpor "Ita", os engenheiros que
vieram acompanhados do Sr. Lacombc e fa-
zcm parte da Commissão exploradora das mi-
nas de carvão de Cresciuma,

Uma conferência do
general Oorgas

O Sr. Kdirrul Ciorgns, chefe dn ooiiunjiMlo
llocliidlii-, ncccdcmlii n um puilido dn Asso-
1'íaçini Clul-.i.i do Moço», fnrtS hoje, ks 29 lia
limas, un egreja cmiiiiíi-Hci dn pniva José dc
Alencar, cm Irenle uo llotcl dns i5sli'nugclriis,
umn iiiiirc-iiiiie eoiiforonela sobre os iniba-
Ihos da sim beiieuu i-lln mb.são,

A eulriiiln ¦ cia fiança.
¦ i mnt— .,

DA ARTE AO AMOR
—i——i—i—iiMimn ——¦———m

HMnaiíMH->->'Wll.H«IIIU

OU

1 lli fcifÉ

teu ti tu ia cxjirime um
poema!

Drama original dc P. GARIÂZZÒ

Lagrimas de ar&ista, cSopcs
úa nràe !

Protagonista: a celebre CECÍLIA TRYAN

Seis actos dn voríigem!

Lede amanha a desci'peão desta cmocio-
multe historia no «Jornal cio Commer-

cio_>, edição matutina

Foihelos á díisposiçúo do pu-
bÍÍC.6

Visitae a exposição ph.otographic-i deste
deslumbrante- trabalho á avenida Rio
Branco, entre as ruas Assembléa c São
José, junto á antiga casa Vieira'Nunes

PARISIENSE
<w>

Contra o juiz de direito
de Pedro Aiíonso

GOYAZ, 29 (A. A.) — Um tclegramnia de
Roa 

'Vista 
anniiiicia epie o juiz dc direito dc

Pedro Affonso, Dr. Palha, pactua com o cnii-
dílho Cyjirinno, c epie em vista disso João
Ncclurio, indigiiudò com o procedimento dn-
cpiellc, njarchóu no elia 11, ã frente dc .200
homens, contra o Dr, Palha e seu comparsa,
epie, avisados, evacuaram Pedro Affonso.

i
Esterilidade c fraqueza gerai
Cura çeiia, radical c riipnl.i — r.linlca ele.ctru-niô-

üic'd'.os|iocial.'iÍi, llli I.AKTANO JOVI.NR
Dn-.'.I ás 11 ii ilu- -j^s ;

l.A.IÍGO HA CAlífOCA 10, ínlirüdo l
nateam tsam^aàtisíemaaBacsmVukmmimmàám

Poüclinica cie Botafogo
Pnra ns obras que vão ser realisadas, dentro

em breve, rio sen edifício, tem a directoria
recebido varias contribuições-'. I5m troca da"plneiuetlc" òffcrccldn ao Dr. Luiz Harbosa,
foram enviados os ségiiinles donhlivos: .lobo
(iregory, 10ÜÍ?; Mmc. A. Teixeii-n. 50S'j Sr.
Q. Hoea.vuvn.-H. MoroeSj Sra.- Angeln \'nrgns,
nlmirnnle Lameiibn Lins, Dr. A. líurbosn, A.
Leão, C. Lobo, 20? cada rim., Total recebido
alé esta data, 290*000.

I»ANoite Mundana
;\NXI\'EnSAIUOX

1'ar.cni uiiiius iiinniiliii:
Mmc,' coronel HnplMu dc Mello, Sr. cniiN

lAo lliimcro Mnlionelle, Mmc coronel 1'cdrn
Ltilx Amador, Mmc, l.conldio l.npaiiciiae,

1'iikiiii aunos liojc:
Sila. Daumiir Pacbccn, flllin dn Sr, l.nl/,

Pacheco, funecionario da Estrada do Ferro
Coiltrhl do llrasil: o Dr. Mmlo Snllns, medi-
co; o Dr, Ciiiinllo Soares, director geral elos
Çorrolo»! '• coronel 1'rcilcrlco Ceisiu, presi-denlc dn Senado balilnno, o o cíipllflo de cor-
veta .liiilo |"i'cilci'lco ülticlt,—Fn* iiiiims boje o ciimmcuiladnr Vaz Pln-
to do Ainiiral, da Companlilu l.uz Stcarlca.
CASAMENTOS '

Casa-se nmaiiliâ o Dr. U.inl Harroso, clinico
cm nossa inplhl. com Mlle. Helmira Vidra
ele 1'i'ollos, lilh.i do comnicndailor Miguel de
Frellns,

-Ileallsa-sc muniiliii o casaincnlo do Sr,
Mallodl llorgcs ló .MciiiIiiiivii, iieiincianle nes-
ta praça, eom Mllc. Ilerniiula de P.ilvu. flllin
ela viuva Sra. I5spi-nuiya dc Paiva..() aclo cl-
vil scrA ãs Vi bnriis, na .'I1 Pretória C.lvcl,
sendo testemunhas os Srs. .losé Pires e JoAo
Pires,

-llenlisoii-sc (iiiliila-fclra ullima, ua 10'
Prelorin, n casiihieiilo de Mllc, Durvnllua dos
Sanlos, filha do nnllgn emiirègndo da Coinpn-
libin Luz .Slc.iricu, Sr. .luli» Concnlves dos
Santos; com o Sr. Udunrdo Augusto Pereira,
fllllo (Io nnligo propriclnrio dc S. Cbrislo-
\.io, Sr. .Inão Allgu.slo Pereira.

—¦ Contentou cnsnineitto com u sciiliorlln
Snnlinli.i llragn, enleaeln .(lei Dr. A. Ccrepie.r.i
l.inin, n Sr. Armando l.cilc Nogueira, hende-
mico de direilo c funccioiinrio cia jiisli;nlocal.
NASCIMENTOS

15stá cm festas o lar do tenente <ie nossa
Mnrlnhn de guorrn Pntilò Fernandes Macba-
do, devido ao nascimento do menino Dj.ilm.i.
FESTAS

He.ilisoii-se ;pi.irl.i-reirn ultima, no CinemaI-iix, dn prospern cidade do Sele Lagoas, cm
Minas, n festn ariislica dn niilslõ Cro. ClolU-de Ifaplistn. D.-pois dn cxlliblçiSo ele varieis

nims", subiu ú secnn a comedia "O filho
do -Sr. Major y elo aclor Tellcs de Mcnuzci,ejue a deseni pon liou erii conjunto com ns
Sins. Çlollldo u Mercedes dc Menezes, Srsl-.ilgnrd Teixeira Fausto Mnrlins e Orozimbo
Compadre; A orclieslra era elo Grupo Musi-cal N. S. elas (ir.içns. Após o especlaciiio, pe-lei priijio de Amadores Dr. Curiós Oúçs foi
oficrccHln uma ccln ii Sra. Clotilde Hnptistà,talando alguns oradores, tendo n bomenngea-
da agradecido,

— Xão lia nada mais difficil do epie ser ori-
Rinnl. A próxima recita da Associação dn Mu-lier Urasiieira, no Municipal, é "iPnn bout n1 nutre..', inédita. lTm verdadeiro "record" deoriginalidade. A prcoccupacno nrlisílea epie
presidiu a confecção do progrnininn só c cx-cee ida pelo "cachei" mundano, parisiense eleIodos os seus detalhes. Uni program-na òndeso ligiiram acadêmicos e n epie não fnltn, si-
quer, o nota nttrnhcnte do mysterio ! ülrinlesln em que tudo parece regulado pelo pro-toeollo dn elegniicia desde a pecpiciiu "nffiche"
reproducção qm niininlura dos cartazes pari-sienses das "colonncs Moriss", até no pro-gramina dn noite, confiado no goslo artístico
do requintado Corrêa Dias... Mas o grandefesta mio terminara com a quadrilha do mas-
caras do "Dominó Negro". Proseguirn no As-syrio, eom n ccin .elegante dc quc obtivemos o"im nu": "Aspic de gibier; Consome. Dipló-
Inale; 1'llet de sole meunicre; Toiirnedos lios-
sini; Mandnrincs surprise". As mesns estão jnepiasi todas tomadas pnra ã ceia "b.vpcr-cliic",
da A. M. !!., epie será a ullima soleiniiidadc
elegante do inverno. Segundo se murmura iúno "clau" mundano, a ceia da A. M. 15. será
uni acontecimento, com ns alegrias de um "ré-
veillou" dc Natal e á qual não faltará nenhum
cios grandes nomes do "set".

COXFFRENCIAS

I5ffcclnn-sc . depois, de amanhã, no Inslitu-
to ela Ordem dos Advogados Brasileiros, a 3"
conferência dn série que o Dr, Pinto da Ho-
ehn eslá proferindo, ü lhenia é "Origens e
evolução do .Jury e seus característicos cs-
sencines".

—- Na Escola Pol.vlechnica, no nmpliitben-
tro de physiea, iealisar-se-á segunda-feira 30
do corrente; ás l(i horas, n I1 conferência dn
série organisada pelo Directorio Acndcinieo
dissertnndo o Dr. Henrique Morize, director
do Observatório Nacional c professor calhe-
dralico de physiea experimental da l5seola Po-
lyteelmica, sobre n "Transmissão rndiotclegra-
phica dn hora e sun importância pnrn u geo-
graphk".-. Durante a conferência, epie será pn-
blica, o Dr. Morize fará nlgiiinas: projecçoes.
VIAJANTES

Regressa nmatibn no trem de luxo paulista
o general Carlos Campos, ex-inspector da (ia
região militar.

—Pelo mesmo trem é esperado o. Sr, Ma-
noel Rosário (PAgiiiur, cessionário da fabri-
ca de biscoitos ".laearehy".

ha nr is ados
Bhptisa-sè amanhã, ás lã horas,'na matriz

ela Candelária, o menino Hamilton, filho elo
Sr. Jo.ão Zieglci' e de D. Virgínia l.nmcgo Zie-
gler. Serão .padrinhos Mme. Marie Ziegler c
o Sr. Manoel Osório dn Silva Lamego.
CONCERTOS

Com um programo™ a capricho realisa-sc
amanhã, ás 20 l'2 lioras, no theatro Munici-
pai, ele Niclheroy, o 2(5" concerto da Soçieda-
de Symphoriica l-Tuminensc.

•mmm

PElA saúde do povo
0 Laboratório Municipal do Analyses sempre (em

iülglçlu bons pura o consumo os.iiroclnclus l.l.Al, SAN-
TOS : conservas, liiscciitos, cliocolntos e seniqiüiii plius-
jilihUida. •

(ji-amlos fabricas: Uiu Grãiule do.Sul d Rio de Ja
neiro.

*
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Os nowosi engenhos de yisGcs"» fpanoo-inglezes
O canlião dc 100 m|in !

O canhão de 2.|o ni|in_!
O íorivtieaaweí canhão de 4oO mim

TODOS EM PLENA ACTIVIDADE !
Documento authcnlico c sensacionail,

EDIÇÃO ECLAIR J
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(SPORTS
Footiball

CAMPEONATO INFANTIL

Botafogo X Palmeiras
No campo elo primeiro, esla manhã, cucou-

truram-se em proscgiiinunlo deste cainpeoua-
to os primeiros c segundos teams dos üliibá
ncinin.

Depois de umn lion lula, verificou se o sc-
guinte resultado geral :

Primeiros lennis •
liolnfogo -- 5.
Pnlmeirus — 0.
Segundos tenms :
liolnfogo — ü. i
Palmeiras — 1. ' •

EM MINAS
Scratch Acadêmico X Scratch Operai-lo

Sob os auspícios do Sr. Kcliriiíiídó Bnri*lo
Pinto, nosso collega cie iniprensa, no caracter
de conciliador e com o npoio dos Srs. -Inyme
Ousmnn, rcprescnlontc do scratch ncademi-
co e do Sr. Antônio Aguiar, foi hu dias sole-
miKineiite assignado o aceordo, em Juiz ile
Fórn, entre os dous scratches ncimn, cujas re-
lnyôcs achavam-se rompidas.

Kste aceordo, sub-assignado pelo elistinclo
advogado Dr. lienicio Loures Valle, engenhei-
ro Marco Pinto e Srs, II.¦ Uombcck e Arlliuí'
Alves Teixeira, como testcinunhas, é um longo
trabalho, com muitas cláusulas, epie a falta de
espneo nos inhibe de publicar nn integra.

; Lm umn destas cláusulas, como confirmação
dn maior harmonia entre os scratches, o Sport
Club de .iuiz ele Fórn,"na pessoa do director
sporlivo, Dr. Abul Alves, cedeu o field pnrnepie esses dous invencíveis scratches se eneoii-
trem cm um grande match amistoso, no pro-ximo dia 1" de novembro-.

Na cidade ele ,luiz do Feira reina grande cri-
thusiasmo pela disputa deste jogo, dadas as
condições de real valor de todos os players
quc compõem os scratches.

Actunrii como juiz desta importante provno Sr. Edmundo Barreto Pinto, n quem se eleve
n renlisnejáo deste mntcli. Ambos os scratches
já estão orgnnisados, e, salvo nlgunia modifica-
çno, serão os seguintes :

Operários': •
nombeck

Manoel — Othelo
Ernniil — Pnukani — Aclhcmnr

Xavier — Raul — Hugo — Aguiar (eap.) —
Mineiro

Leal — Lincoln — Peres — Rondinelli— Morgan
Aehé — Jnymc (cnp.) — Veiilnnn

Mario Couto — Sylvlo
Zé Aiitonc

Acadêmico.
JOSÉ' JUSTO.

- 'rm— ¦
CERVEÍFA PARK BIER

Aiiüly.-ailti nn buboriitoTío Nnnionni de Aúalyeos sob o
n. 3.735 em í) de setembro elo OlO.Heconihièridiuln pelosniwlicus íis- |icSSi'as nnnniicas n òspèciiihiientc ái so.-
nliiiriis.i líiieonli-a se ;'i venda em tuelus iis cnsns de pri-meirii brilèm. Deposito á priiçii Tiniilentns n. lJ7. Tclcpli,
ii Ct)8 Contrai - J; Ferieirii fi Ciii. — Rio dò Janeiro.

Uma fallencia decretadj 0
um juiz edeneqada pela

Corte de Appellação
Ao .juiz dn 44 Vnrn Civel requerera o Dr.

Odilon Vieira Cnllolti, medico, a fnllencin dc
il. M. dn Gãmn .lunior, estabelecido com phar-
macio no boulevarel 2S cie Setembro .'1211, alie-
gane!o ter este fechado o seu estabelecimento
coiiuucrcinl; estando n dever aquelle 8:5009,
cm notas promissórias, ainda não vencielas.

Ciuinif .lunior dcfciidleii_.se, explicando quc
não abandonara o seu estabelecimento com-
mercinl, limitando-se a fechnl-o somente pnrn
evitar maiores prejuizo?., pois jú eslava sendo
executado pelo proprietário do prédio com
quem se ai rasara rios ailugueis : nllegou mais,
c provou, epie ns promi-isorias ele epie ern por-
tndor o Dr. Guilotti rtjprcsontavriin quota ele
cnpilnl com epie a nuilher deste bnvia entrado
para u eonslituição da firma Gama Júnior &
C, firma que não ponde ter existência legal
porque n lei jirolíüie u formução de socicdacln
enlre pharmaeeutico e' mulher de medico, —
mns que teve existência; de facto, tanto qua
nssiguara o contrato pelra aluguel elo prédioda phnrmncin, contrato1 de epie o próprio Dr.
GnllOlti era finelor. Assipn, não seria decreta-
vil a fnllencin de ,1. M. dn Gama Júnior, inns
somente n de Gama Juiiioft- & (',., mas o Dr. Gnl-,
lolli não n podia requerer, porque a lei de fal-
lencias iinpcele epie um. dos cônjuges peça ft
fallencia elo outro.

Apezar disso, o juiz, Dr. José Antônio de
Souza Gomes, decretou, a fnllencin, tendo .1.
M. cia Gnmn Júnior reèorrido para a 2a Ca-
maw da Gôrtc ele Appellação, que, dando pro-vimento ao nggrnvo de instrumento, refor.mou
n decisão elo juiz e mandou que fosse denegu-
da n fnllencin.

 ¦ >mm— i

Guaranesia J
estômago, intestinos v coração.. .
TOMA E UM CA LI.K A O «DEI-
7AR»c. OUTRO ao LEVANTAR

Em poucas linhas
— O niitbníovel n. 2.522, conduzido pelo•clinulleui'-' Bnsilio Marques, a0 passar pelanvenidn Gomes Freire, atropelou José Calázaris

dn Silvn, residente ;i run D. Marciana n. 34.A policia apurou ;i casualidade do desastre
sendo o atropelado, epie recebeu ligeiras ex-
eoriações, soccorrido pela Assistência.
-- ¦ «aa»' i— i ¦

Restaurante Mercedes-j,,,.^
Ileabei-tuni iiíliiuiliü.

ANNEL PERDIDO
G.ratifica-se geiicroshmeule a quem levnr á rua ao»Inválidos ;jy, nm minei de iiicilicó perdido nn cidade,

objecto de estimação.

Emocionante romance da acíua-
* lidade, de Gasíon Leroux •

2a PARTE
A terrivel aventura

l-H
O horvivel policial abrirá umn pasta de mnr-

roquim epie trouxera e, ao mesmo tempo quecnmpulsava os seus papeis fixava, de tem-
pos a tempos, por cima dos seus óculos de
ouro,'o seu olhar penetrante no dn desven-
luraila creaturn.

Cada palavra queimava-a como si fosse fogo.
Stieber podiu considerar-se satisfeito. Sabiu

fazer soflrer.
Basta I nenbou por pronunciar Moniquc,

epie u vergonha suffocava, cnle-sel... Estoti
us siins ordens, mas poupe-mc a suu zom-
barinl...
(-i-'A's,:nossas ordens! necerituou Stieber...

e do quc eu quero ter absoluta cerleznl...
Sim, desejaria saber "si :i nossa combina-
ejão cóiiliiiiiit de pé"!...Eu disse uma vez: "sim!" E' "sim!''
pronunciou com voz abafada Moniquc, atros-
incute pallida.Nesse caso, proseguiu o outro, bn de
pcrmitlir-iiic, miiihn senhora, epie lhe manifes-
te n minha surpresa pela imprudência indes-
ciilpavel de seus actos!... Tinha ficado com-
binado epie n senhora devia aguardar o nosso
chefe no castcllo c não nu run que é um logar
perigoso para todos! principalmente nessa oc-
casiãol... O seu procedimento, hn pouco, ein

Brétilly, foi inaudito!... Si eu núo estivesse
presente, nem posso me lembrar sem ficar hor-
rorisado dp epie lhe poderia ter suecedido!

"íNndn pódc succedcr-nie cie peor"! gemeu
a pobre Moniquc.

Comprchendo-a perfeitamente! esse é
seu modo de pensar... mns, o que teria sido
ele nós?... E' para o imperador nina grande
alegrid ser recebido por si na sua celebre mnn-
são!... no velho castcllo lOrchcnsc I..'-;. No-
hreza antiga!... Os Vezouzel... E' o inicio
de uma atliança com a França, isso!... Já
pensou nesse caso, minha senhora!'... porque
necessariamente essn hllinriçn sc fará um dia,
c não poderia ser iniciada sob mnis grneio-
sos nuspicios.

-- Senhor! por fnvor, poupe-me com n sim
politica! "O que deseja de mini, hoje"?....

Moniquc pronunciou essa única plirnse mim
tom sinistro "acccntuaiido a palavra hoje"!

Qnero primeiro dar-lhe isso para ler!...
Stieber tirou dn posta uniu carta- no papel,

da qual Moniquc! reconheceu imiuediataniciitc
a cnlltgrapbia do marido.

Ella leu avidamente,
.V proporão que lia, o seu rosto, já tão

pnllidò, se alterava; n arcada superciliar vih-
cava-se mais profundanicnle; a boca cris-

pnva-se pórcpió ella não queria chorar, mesmo
dc raivo e de impotência, ú vistn dncíuclle ho-
mem'; e, entretanto, rim novo desespero agi-
tava a dcsventurnila!... ' .

Isso, por exemplo, ern n infâmia... A in-
famin typicn, a mentira mnis abominável queteria podido inventar Ilnnezenu...

Alé então, Slielicr só lhe deixam entrever
as provas da trlihlçfio de seil marido... Mns,
ahi estava a prova do crime que lhe ntli'l-
bulam, no que tinha sob n vista... Tratava-
se nesses papeis da questão do "nome sup-
posto1! e Hanezeau contava que fora sua mu-
Iher quc lhe havin suggerido n idéa dessa
combinação do nome ¦ supposlo"!... "Bcijei-n
pehi. idéa. aecrcsccntavii elle,. bem merávia
esse beijo !_M'onie|iic nos é decidiclameiite mui-
lo util! Além de todos os seus encantos mini-
danos, a sua imaginação é pnrn nós das mais
preciosas"!

Esta cnrln ern cseripta por Hauezenu a Ka-
niosli.v. Elln proporcionnvn ii infeliz Moniquc
li cruel certeza dc ter nuxilindo o seu 

'marido,
sem sabel-o, na sua criminosa tarefa, com "to-
dos os seus encnntos mundanos'.'; fazia-u tririu
bem sabedorn dc .epie Hanezeau, sem duvida
liara lazer nereditnr na indulgcnle cuniplici-
dnde de sun mulher, não hesitava em mentir
representando-;! como a ilisplrãdoía de não
sabia que coiiibinae.'ãü dissimulada ele espio-
ungem!

Esla caria terrivel queimava-lhe as mãos.
.Como n rasgaria de boa vontade, mus os Ira-
gnicnlos ainda pòderinní servir, c, desde epie
elln nfio podia imililisni-n sob o olhnr nrden-
te de Stieber quc a vigiava, restituin-lira sem
uma reflexão, sem um protesto, que conside-
rava inútil o indigno ele si própria, sem um
epieixinnc, Mas o seu semblante não podia dis-
simular o horror de epie se via presa o seu po-bre espirito.

Stieber, impassivcl, proscênio:— Essa não é a unien carta epie a inter-
essa. Descobrimos muitas outras...A corres-
poudencia entre KaniosUy c seu marido, epie
é, como vc. das mais interessantes, nos veiu
ter ultimamente ás mãos. ",\'ós n depOsilnrc-
mos nas suas, certamente, no mais tardar nn
próxima semana", como tainbcm toda a pn-
pelada que jn leve oceasião dc ver...—- O senhor me dará tudo? proseguiu Mo-

nique... Verdadeiramente tudo?... Todas es-sns cartas, Iodos os papeis?;':.Sim,, "si n senhora fòr razoável"!
A horrível phrase fel-n estremecer..Ali! o senhor bom sabia o que fazia, anil-clo-mc isso ii ler!... Diga-me, fez-nie vir aqui

paru me dar isso pnra ler?...-- E' em seu beneficio! Para que ficassebem quictinha, em sua casa, emquanto espera
por nos, e tratando dc sua querida saúde,chacoteou o miserável.

—¦ Sim disse a voz rouquenha dc Monique.(Juc? Sim? A senhora me diz sim comosi se estivesse Inlindo!
Sim, sim, sim, digo que sim! Conto com-migo, farei tudo o que quizer!

; — Oh! pnrn mim, bem sabe, minha senhora,isso nno conta-. Diga: tudo o quc "elle" qui-zer...
Sim, sim, eu já disse que sim! Não fale-mos mais nisso! Mas, (fica bem assentado

que nunca tentarão nada contra Gérard. To-cos esses papeis infames me serão entregues.-Mas, quem me diz que o senhor não guar-ciara algum? (Juc não lhes publique mnis tar-de ns photogrnphins?A nossa palavra minha senhora.A sua palaVra dc espião. Quer que enacredite nu rua palavra de espião?
Lastimo, minha senborn, só ler, por mi-llbii parle, esta n offcrecer-lhe. Somente, no-

ít"''. í,"?, (i.!mido fu digo u "nossu palavra" a.•eiellc iicn cgualmente compromcltida.Aercelitiiriu mais facilnicnlc na sua! re.trucoii elln, severn.
A essa phrase elle interrompeu a sua cs-colha dc papeis e olhou-n fixamente em si-Icncio. bm scgiiuln, arrumou em ordem osdocumentos, dobrou a carta, metteu-à com ou-Ira muna carteira, e, depois ele ter observadoí

por algum tempo ainclu n sua vietima de nmimodo eslrnnho, disse:
A senhora acaba de pronunciar um Con-ceito que me lisonjein. terrivelmente!... Sim,

pode ler fe im minha palavra!.-.i Quando digoalguma cousa, digo-bl.i. nada mnis, nada me-nos, ,-i minha palavra, é como a minha nssl-
giiatnrn, cuinpro-u, mesmo quando me compro-niello us cousas pcóres, mesmo quando mecomprometto ãs melhores! 'fCíin/iVV.-^

W***9****
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E' preciso domi-
nar o multidão

elegância Força
o êxito!

22.Urugii.iy«.na, 22
Entro Selo '1I0 Soloinuro

u Carioca
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Ternos por
medida

- DE -

cheviots,
iliagonaese
casimiras

das melho-
res marcas

inglezas

Luku iiuu

iidijtlli ida na licrcdilarln nn todas as
iuuiiil''>lai;0i;j. Illioillililtisiuo, liizc-
nia"., Ulccras, Tumores, Dores museu-
lares e ósseas, limes de raüuça 110-
clúruus, oli. e ludus doença- rcsul-
lautos de impurezas du sangue,
cuniin-so itifullivuliiiciilu com o

com mn sií Irasco fuz dosanparoccr *]inil<|ticr m
colher apus us reiciçóos. l.ui ludiis u> pliunnaci

anilcslaçj
us.

.10. Uma

Loterias da Capí tal feto!
hompanhla da Lotei ai laclona«»

do Brasil

Exlracçõcs publicas, sob a fiscal!-
savão do governo federal, ás 2 1|2 c
dos sabbados ás 11 horas; á rua

Visconde dc llaboraby n. '15

AMANHA

Por 1S600, cm meios

Depois de amanhã
?97 -48-

2o:ooofooo
l'oi ISüCü cm metas

Os pedidos dc bilhetes do inte-
Jriòr devem ser acompanhados de
mais GOO réis para o porte do Cor-

ms tiitciilcs gcracs
rua do Ouvidor
817. Tcloií. LUS-

VEL e na casa I". Guimarães, Ho-
Safio, 71, cs.iui.nu do beco das C:ui-
cellas, caixa do Correio u. 1.IÍ73

1'Cio C diriiíidos
Nazareth & ('..,
ji. 1)1, caixa u

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO & C.

Madame de Fiavlile
£xpose lians sos saloiis dc la
i*ue Andrade Pertence n. 2ü
unecollection de inagniliques
robesde lingerie arriyeès par
le dernier paquebot et salde
des tailleurs a 5o o[o de ré-
duetion.

1(190 flSPÜATAi
(Pó de osso)

Analysado òflicialmente em
Bello Horizonte-Minas, dan-

do o seguinte resultado:
Ácido, phúspliòricó  117,80 %
Oxj-do i.alcio  -S i,50."/o
Oxydõ Magnesip  1,23 °/«etc.

Quercis ler uniu boa colheita de eufé,
de ciuinii, de ecreucs, de lioas frutas o
de lielliís flores'.'
Çoihprac o «PO' 1)13 OSSO», que se adiu

á v einlu nos
Depositários
Hermann Kaikutil & C.

Succçsspròs do SOUZA ril.110 & C.
41, Rua do Hospício, 4!

31IO 1313 JA3Sr33IK.O

CAIXA POSTAL N. 197.
Trata-se na Sucção de Representações:

llua Geoural Cumaru n. '.Il.sobr.

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, metacs,
pianos, inoveis e tuno

que represente wilor

Rua Luiz de Camões n. 60
— TÈLEÍM!t5iSlí^K972 NORTE —

[Abcrlo dus 7 horas du
nuinlut ús 7 du nuitej

J.UBEIML&C.

Elixir de inlinnie Goulart
Cum o traliinicnti) pulo lilixirdc Inluime,

o doente experimenta unia.griiiidc trans-
formação no sou cstiulú geral, » aiípclito
nugmoota, a üígesluo se luz com lacui-
dado (devido an ai>enico) u cor torna-se
rosada, o i oslo mais fresco, mellnír dispo-
sição para u irabiilliu, fiais força nus
músculos, mui> resistência íi fadiga e res»
piração fácil 0 duénte turna-se floi;escéii-
le, mais gíinlõ e sente uniu sensação de
bem estar muito nolnvel.

LAVOL
Nova

Maneira
DE

CURAR A PELLE
172 Casos Graves

Curados
Doentes du oezema, cm qualquer parlo

do niunilo, podem agora tratar-se ein suas
casos, com poucas despesas, Usando o
LAVOL, 11 muis maravilhosa descobertii
ilu seiiuio paru ciifcrinidiidcs du pelle.

Depois do se ter experimentado durante
um mez com esto maravilhoso liquido
lihlioiii-se curado 172 casos. Foi deseo-
berlo cm Londres o causou cnoriiic sen-
sn.iio cm Ioda a liurõpa.'fi iu alguma ferida ou espinha ? Tem
croslas, esciunus, crupçõcsVA pellii come-
lhe, ,i|ueima-lhe ou dóc? Tom alguma
mancha nu deleito nu pc.lle?

Untiio experimento LAVOL immcdiala-
mciile a nova e maravilhosa cura'. Verá
que é. mnis liinpu. muis siíave c muis cl-
feclivu dn que (piniquei' outra cousa de
quò tenhu ouvido lidlitr.

Peça lioje mesmo um frusto ao seu
droguistn ou pliurniuceutico. E' mn reuni-
diri caseiro. O preço eslá ao alcance dc
lidos. Cumpre uo mesmo tempo uni pon-
co dc álcool para diluir esto poderoso
liquido. Só é necessário uni mtmentu
pura preparar o remédio—e união lerú b

uiLlhor remeilio du mundo paru doenças
dc pelle.Mão demore a sua cum nem um
minuto.
VBSDE-SB KM TODAS AS DROGARIAS

1! 1ÍOTICAS PRINCIPAIS
GRANADO 4i C, AKAUJO,

FREITAS ft C, drogaria Pacheco
— Kio de Janeiro.

BENZOIN
Para o enibellezamenfò do rosto e

dus mãos; relresea
i n pelle irritada pela nitvallia
! Vidro ÍSooo. 1'clo Correio

fiSooo
Perfumaria Orlando Rantrel

Cornpra-síz
qualquer quaiiliiludo do joiãs velhas

com uu sem pedras, de qunlquor valor e
caulelasdo luMontc dc Soccorro»; paga-so
bem', na rua Gon.ii.ivos Dias n. '17.

Joalheria Valentim
Teleplione 01)4 Central

í
Imito 

com superiores tabacos!
de Java, Havana c Bahia. I
Deposito: Rua Rodrigo Silva.

MAJESTIC
Charutos .finíssimos feitos a

Imão 
com superiores tabacos j

de Java, Havana c Bahia.

n. -iu andar

DJlonteiroeCoinpanhia
ARMADORES E ESt.pFAD.ORES

Completo sortimento de to-
ciosos artigos para ornamen-
tação de salas. Tapeçarias e
inoveis para dormitório, sa-
Ias de jantar c salas de visita.

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

Telephone 1.99S entrai

Com os preparados para a
pelle. Usem súa PlijtOLlNA ESM.\l.-
TE, unico quo adquire o conserva
a licllezii ilu culis. Approvadu peloliislitutu do llollezil ile Paris o pre-
miadu uelu Exposição dc Mi.ano. Pre-
ru ;:.çotn).
.Encontrn-sc ii venda cm Iodas ns
perfumurias aqui o cm S. Paulo.

RESTAURANTE
RECREIO

Grande ca.-u dç peti.-queiras ó pòitugueza
Cozinlm de I" ordem

local mais lie-co n arejado
du Cupilid

Cinnilc i-uiiiinuiicliüu no ar livre
!3, RIJA LUIZ CWIA (antiga Prniritu

Suuln) 4ü

M^k cS uL\ j^| ^m^Ê ^^L\\ ^^B t^B j-^Ê t^| ^^B t^B ^^H ^^B ^^1 ^^1 ^^H à**** ^^^fl i^B ^^fl ^^fl «tf ^.^B ^^^fl^^H ^A_

^^ Aos Snrs. Médicos, Pharmaceu- *^
t**3*w***m
/. _______

, Pharmaceu-
f icos e aos seus Anaips e gJ5S_Sw

ir
\fj*m\\.

^r.WESLT participam que fizeram uma nova edição do seu
Catalogo Geral, comprehendendo todas as
especialidades do seu Grande Laboratório, do-
tado dos mais modernos aperfeiçoamentos, as-
sim como todos os produetos e especialidades
pharmaceutieás estrangeiras, reactivos para ana-
lyses, corantes para microscopia.etc.

^^ Sendo este Catalogo de reaes vantagens para ||7f^ os Snrs. Médicos e Pharmaceuticos, prompta- %>«^^S mente será remettido, quando- requisitado por£-~^ escripto.

MATRIZ:
14, 16 e 18, Rua Primeiro de Março,. 14, 16 e 18

ÚNICA FILIAL:
31, Rua Visconde do Rio Branco, 31

GRANDE LABORATÓRIO (a vapor c a drtltkiilaè)

40, RUA DO SENADO, A.&
Caixa do Correio 1252 — Rio de «Janeiro

Gran Bar e Rotisserie
Progresse

i{ Larflo dc S. Francisco dc Paula, 44
TELEl-IIÓXB y.sM-iNOUTE

0 mais coiifjrtavcl salüo. Primorosa
cozinha.

Menu
Amanliã u . nlinuço:

Mnyoiiiiaisc dc gnllinhã, cal-
ilo á malhòa, secea :í mineira,
mocotó cie vitelia á portugueza

Ao jantar:
Perna de porto com tutu á mi-

neira frango á villa do Conde,
yol-àu-vcnts á touloüsscn. os-
tias, grandes peixadas, escru-
pulosae lina adega.

ANTAHCTICA.
Reccbem-se pedidos

e encominendas des
tas aíamadas cervejas
ho Deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre-
sa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telepisone 2261 .

CAFE* SANTA RITA

finailo Awc n. 81.'ie.c|ilione'i'10t Norte
o rua Miireiiliiil Floriáno, 22. Tciciilionc
1-318 Norte.

wsiawyAVJi»*kii»í«K-iy.aaao i<~'íi..iú&*m>jmmu)jx**

NEUKÀSTHENIA
' O Ilcmalpgcnol de Alfreüb do

Carviiilioié o unico que cum estn
terrível moléstia; imiumeros attes-
tuilos.

a venda nus noas pliarniacias p
drogariuí do Itio e dos Estados.

Deposito: — 10, llua 1» do Marco.
- Hio.

Aos Srs. Veranistas
A Agencia Pestana, como nos annos an-

leripres, enetirrega-sc de tomar n domi-
i-ilio ne.-ta capital a bagagem dos Srs.
Veranistas, o entregar lambem a domi-
oilio (im 1'c.lropolis, Piiiiurgo, Cuinpõs,
Hell.i lloiizonlc,. .luiz de tora e Sáo hm-
lo, a taxas muito reduzidas o pur con-
trato com a Central do lirasil o l.eo-
polillna, assim como para us estações dc
águas, Caxambú, l.am'jary, Cámlnumirn,
Caldas e oiilnis, vendendo bilhetes paruIodas estas estações com direito a aba-
limcnlo nos fretes da bagugem, o leitos
para os iioctuiuos «laXcntral e Leopõl-
dina.
65, rua do Carmo, 65

Tcli;|i!iono .li*.' Central.

t Finados í
Grande, variado c lindo sor-

tiinento cm coroas, cruzes c
ramos fúnebres para enterros
e ornamentos de túmulos. Ven-
das por atacado c varejo. Pre-
ços sem competidores.

A Fabrica de Flores
Viuva Pinto Gomes

3S, Rua Luiz de Camões 3S,
TKLEI-IIOXE NOIíTr' 2127

Cinco contos
de réis!

cm dinheiro para comprar
um terreno bem locali-
sado e nelle ediíicar um

predio do valor de
Dez contos de réis!

é o que cada um pôde
conseguir inscrevendo-se
desde já naSenlé Ideal

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
Avenida llio llrnucn íi. 171

1110 1)13 JAXlílllll

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GEUAL
Rua Theophüo Ottoni n. 34

Teleplione riai-la 355

Si

LOTERIA
ue

PÂOLO
Uarantida pelo governo do

estado

Terça-ieira, 31 do corrente

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
as cas>s lotcrieas.
DOENÇAS DE CURA GARANTIDA
GAltGARTA E MF1$A°9NAiiiz O/LNA
OUVIDOS (fcliiliz d» nariz)

ItOCA processo iiileirnmerite novo
Dr. Enrico de liemos

professor livre ilc-sii especialidiidò na
Fàctil iiidò d.* Medi iiía do Hio de Janeiro.
Consultório rua da Assembiéa, UU, sobra-
do, das 12 ás (1 dn tarde.

••»':

A Mala Cliincza, á rua do I.avradio
11. Cl, é a casa qiic.niais barato vende,
visto o ai-amle sortimento (|ue tem; chama'
a attenção dos senhores viajantes.

Cliapéos dc sol e bengalas
0- mais variado sorlnneilto encontra-
se na CASA IlAIUiOSÁ, praça Tira-
dentes 11. 0, juntou Caniisuria Pro-
gresso.

N. P>. — Nesta casa cobrem-se
cliapéos o lazem-sc concertos com
rapidez o perleii.-ão.

Iste 11 [inio ma*
para canalisacac de a^uas

VEÍíIíON, MÜRELXiI & COMP
Praia ile Caju 11. 68. —Telep. Viiln 100.

rubrica do vii^as uras de cimento ar-
matlo, vergas, lu^ootas para divisões,
niiiis leves' o ci-oniiinicas de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madres niussu.-as e posles para
.cercas.

lilll
l'a/.-sc qualquer |iostii;u de
arte com calicllos caido-
Pcutcudo 11» salão
(Miiiiii-urc)—Trata-

uicntii dns unhas
Massagens viliralb.

rias, iippliíiii;âò'
Tintura em cüliec.a
Lavagens do riilicca

¦JÇOOO

3S000

2S00Ü
20$0U0

2S0Q0

Perfumurias finas pelos me-
lhores preços

Salão exclusivamente paia
senhoras Casa A NOIVA, llü
ma liiidripn Silva ílò, antiga
Ourives, entre Assemli éa e
Sele de Setembro. Telcpiionti

1.0*27, Contrai

Vendem-se
ioias a pregos Daratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Celeplione u. P04 (Jéiitral

CA^PESTRE -
Ourives 37, Tel. 3.666 Norte
Amanliã ao almoço :

Beels tle carne secea.
Angu ú bahiana.

Ao jantar :
Grande menu.
Além dos pratos do dia, o

«menu» c variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja c papas.
Boas peixadas.
Bacalhoadas.
Sardinhas nasbrazas.

Preços do cosiiiífae
*******************

EXTERNATO MAURELL
FUNDODu EM 19Q6

Direclor o propríotnrio! - DR. OSWaLDO BOAVENTURA
Aulas c.iurnr.13 o nom-n 'i

CUROOQ OC PRePAn ATO RIOS COURBOO :INTCRJMeD'IÁRIO
C 1-lllrvlAHIO

CORPO DOCENTE
Dr.JOXO niDRinÓ, tonto ilu Cillmsl-i Podrn II. nortiifCMOK. Dr. Altl'111'li flííltf.,

lontK du Collegio IV'ii'1 II, nintlioniBlIoii. I>r. UAoTnCl itlcll, loulo d» linleglo
IVi!in II, 1. to I1M111111 iliilveriiii. Ur. MI.NDliS Hli M.llvll, lonla dn Collnuto
I».ilin II, liiiiiii AliVAIIOKSI-I,SIIKIIIA, 1I0 ivim II, l»r. JOS..' MASIIIA.Vü 01.1.
m.'.ii i^litonio iln Kaatiidiiuo ilò Ueiilcln<s lnnieoi.Ur Mn.NOlil, I' IIHIIIA DA
l.l .HA, iiiiiIh* iiln pnili-siir, iilivini c 1 hiniini _-i"ofotinr fíUIDO Ml N/OIITIi, du
UnlvoHltliido ilo I' i»ilii.iiia,'p*i'Bi.i|iln.i o IiírIüi. 0SWAI.U0 ltiavL.\Ti'HA,
ineilini o iliiviiur ili Uslonuile, iiiuIIioiiiiiIIçu o lii.luriu tmliinil.

Ruu Seio de Scicmbpo, 170

"'.'-'¦'li*'

'4

Evitam^se
Tratam-se

Curam-se
TODAS AS DOENÇAS

DAS
VIAS RESPIRATÓRIAS

pelo emprego das

PASTILHAS VALDA
ANTISEPTICAS

Vcnd cm-sc cm loJas^ as pharmacias
c drogatias

AGENTES OililIAES
Fei-peira Ncwkamp «& C.

Rua General Câmara 113• RIO DE JANEIRO

A' venda em todas as pharmacias e drogarias

Pt?"1!

lünerijil poderoso tônico
Novo anti-rlictimatico
Eiicrgil dcpuralivo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a loira do homem
Licor o mais saboroso

A'
M-PacI

venda cm todas as boas pharmacias c drogarias. J.
¦eco. Granado òv C. c Araújo Freitas òv C.

ím*Xj!M**mitm3**tm*maK

A NOTRE-DAME DE PARIS
as

sesções a preços sem-prece-

iilcina de costura e talUenr
peur aaütes-

CASA MORENO
1044, RUA OS* BAHiA, 1844

(Bello Horizonte)
Prcrcr.ida pclu Êxríiõ .Sl\ I)r7! IrriTiuTLl Silva, lento da Fa-
ciiiiladb~ile Medicina de liiMo llurizonto, dispõe di* bem mou-
tada ulliciiin puni 'oiieortus de óculos o pinco-nez, e avia

. tunibein ([iiiili|Ücr reciiiía—MATRIZ Nu ».IÜüE JANEIRO
142, rnado Ouvidor, 142

Curso fama! de Preparatórios
As niilns duste 1'ursii, vantajosamente conliccido pelii l'()NTl'AI.IUAl)I!, Á.SSI-

DUlDAUli E COMPETÊNCIA dc seus professores, liinccionain cum u inuxiníd io-
;ularidiiile.

Corpo tlaceiilo: Dli. CASTAO UUCII, Dll. MESCIIIK, Dll. E. GE HA-
DARO, llll. tll.lVUlHA DE .MENEZES, Dll. HUY.'PINHEIRO, prolbssores do Ester-
nuto I) redro II: DUS SEBASTIÃO FONTES e AtlTRAN llül RAIIO, pi*ôl'éssbrosdn Esi.-olii Militnr; Dll. HENRIQUE 1)H ARAÚJO, o Dll; 1'E1UNAND0 SILVEIRA
docentes da Escolu Nui-miil; Dll. PEItEIRA PINTO, prolbssor do Collegio Militar
Dll. AUGUSTO ANÜSI, nutnr de valioso.-, trabiillius didacticus: c outros.

Aiilus praticas do MATIIEMATICA u i.i.iMiCÃ. Dous pro essores piuii o estudo dc
uma jiiesnm lingiiíi,uui du parlo tlieorica o oulro du piuticá.A.*- noliis de aulas sáo
riolysrupliiidas. Mèiisiilidiidos módicas. Cursos DIURNO- o NOCTÚRNQ.

Auias de repelirão pura os aluiniiiis que so niutnculuibin em atraso.
**B 1

A sede do curso foi mudada du .rua dus Ourives 29 para UllUGUAYA.NA 3'i2* nniliir —JüUUliXA DE MATTOS, professor e director. ' ¦

fS*^*lW^S*^L*^L*Wm**%mWLWLW**m

Poderoso tônico dos nervos e do cérebro
Goftas Phy&iol:| m Silva Araújo ,

Guaraná-lodo-Koía-Arsênico

CALÇADO

ODIRn
MMMMHH

inn

ci&cu c. L-..i.l . 33
—«Oi) -

li' a casa que sempre tem
novidades cm botas e sapato*,
para senhoras e meninas, ul.
limos modelos, os mais chies.

tili ia« m
1?****]*» Folio do ;i|'|n-iiti\ ongor-' 

gllamonlos (íiiiigdoniinoi.m.
Iiitiomo, oneiíiiti, linpotciicio, etc.

Ciiraiii-su com o usa dn=== OPOL =
,MiHiiiri"i do curas.
,'l . Illll;' (iil lloipICÍO, fl.
i i.,n..ln, f d,. Mai .o, li.'Iil ii.iiiru Alihii, Voluntário* dj

ipiniií. ain,

Tell'? Bier
A cerveja prcleiida pelas Sc-
nhoiap (leve e saudável..

Inlrodu/.idii no Brc.il desde
1865. Preinimla na ExpoFÍ,'uo
Universal de Paris em > *-S8
cor., MEDALHA p\i. ÜCKO,

«Táua .RIaehK-3-.o %Z
. aiiti(;0 Cervemria Logos

...•TELEPHONE '''

Hotel i\lir«i,iiiir c Bàbylonia
«Nec plus ultra!»...

— Sim. Ein situação ideal,
conforto, ares puros do mar e
da montanha, tratamento, etc.
.—Preços módicos.—Rua Gus-
lavo Sampaio ti. 64 (Leme).
Tel. Sul 972.

DENTISTA
A. l.nfies Ribeiro, cirurgião denli^

tn pela Faculdade de Mcdi.-Jua du 1'hi
(Ij Janeiro, com loiigã pratica. Tratj.i.
llio? garantidos. Cunsiilliis diarianin.iito.
Cunsultorio, ."ini dá Qililiiililti ií. ¦:''

Conservo ?uas roupas
LIMPAS

BENZIDA TITÜS
Sem rival pura tirar a< miinclius
dos Vestidos tapetes, sedas, luvas,
etc. Vendo-Su eni Iodas as pliar-
üia.ias içuüüo \idro.

J3ÉTEILLE &COMP.
Áttcnles

Caixa do Correio I0U7

ALTA NOVIDADE
JO.M

Folhinhas e BSocks
para i 9-1 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. (SO

IIflOTEL AV
O maior e muis Importante dn
Brasil. Oecti|inii(lo a melhor si»

tunção da
Avenida Rio Branco

Servido poi elevadores eleelricos.
'''reiiueneia animal de 21).(MIO elien.

is Diária uouipletu. a partir do
lOSÜüO.

Énd. Tcleg. -- AVENIDA
HIO Dl* .lANIvlHO

Mdssaqista m nicure
piplpninilo o cliògado agora dn Kiiru»

p;t, i spci-ialislu iu niiisságens vilirnln»
rias, ele•tnens o íiianiines, no rnsto. Xii-
vo systciiiii, p r extinci.-ào eoniplctn dus
pelios sem dor, eiii cinco iiiinulos,
1'óilicurà. Itua São José n. 12*2, 1* andar.
Teloiiln ne. V.ÍU) Central

PETfSQUEIR^S A' PORTUGUEZA
Filial da easa Úarrocas Tel. :!'.»Tti Xorte

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

CASA MATltlZ, Telcplume I2;iâ Norte
181.RUA DO HOSPÍCIO

(canto da ruu dtv:Cuni*oi(;ãu}
filrítt.nffjihá .»o almoço *•

Salada de peixe á portugueza,
batalhão á biscainha, carne sec-
ca :i mineira, tripas á portuense,
í4o jantar s

Sopa puréd'ervilhas3 marreco
de cábidella, vitelia ásra.da com
arroz de forno.

Todos os dias, ostias frescas,
mexilhões e caças, variedade
em Itgumcs paulistas, soçreme-
sas de cozinha diversas, adega
de i- ordem, chopp da Harise*
atica.

listas casas estão abertas aos domingos
o fci-iiidqs.

Manoel Fernandes Barrocas

inema- <. teatro 2. «.csé
Empresn Paschoal Segrelo

Conipmitiiii nacional, lujidada ein 1 dc
iitUio de llll I — llirec.ão scenicu do
aclpi liiluarilo Vieira—Maestro director
du oiciiestia, .lo^é Nunes.

A maior victoria do thiatio popular
IÍOJÉ-29 de outubro de 10IC-1IOJE

1» e 2a sessões, ás 7 e 8 !J/-i
A peça burlesca

0 CARIMBAMBA
(0 CUltAfiDÉlUO)

Na II3 sessãn, ás 101/2
A linda revista

0 PISTOLÃO
Os espcelaeíilos começam pela exliibi-

<;;iv de lilms cinèin.itÒKraptucos.
Amanliã I» e 2a ses-ões — 0 PISTO-

lA0.il" -cs-ãci -0 CMIIMBAMBA. Terça-
eiru—A* RKDIi SOLTA.

THEATRO RECREIO
Compuiiliin ALEXANDHB A/I3VUD0 -

a Toiirnéo :i Cieniilda (('Oliveira

HOJE: :HOJE
oSoirée o ás 711/1 e 9.3/1

OCilWlO
Brilliaula cícoçõo de CREMILDA DE

OLIVEIRA
Magnífico trabalho de ALEXANDRE AZE-

.YElIU no piutoi Uérardo

Amanhã, ás 7 3/1 c 9 3/1—0 tlVNA-
ItIO.

Dia 2 de hovembro-O MARTYR DO
CALV.xRIll,por e.«tu roniiiantiiii. Cluisto,
ALEXANDRE AZUVl.DO.

F.m ensiiioi, a notável peça SIMONE.
de llemv lirieux. Protagbniita, CUE-
uu ii t ivni iVLlUi

THEATRO REPUBLICA i]K39tm*i******im**v*im ~

Leitura Portugueza
Apioiiile-sc u lei ¦() lir.ões (ile

moiii horai pela . iniiriivillió.-a do
(•i-andi; imeta Ivrico .lotin de Di us.

Vontade e inciuõria, e todos aprenuciil
em 110 lições, boineiís, senhoras o cro-i
ancas. Explicádores : Santos Braga c Vio»
teta Draga.

S. JOSIÍ' í,?.

Emprcza OLIVEIRA & C.

Grando comnanlna italiana de òpcrctns
GAK^fVlBA-SGOGN -.MIGblO

Direclor artístico Cav. ENRICO VALLE.
Direcção musical do maeslrõ liKLLliZZA.

HOJE — Dominüo — HIIJE
« Soirée » ás S 3/1

a do Bal TatTli
Protagonista, STEEl i.SILLÃG

Dcslumbraalissima montugeiii — ÊXITO
EiSÜItME!

Ainaahâ, scgunda-lcira, segunda ré-
cila ue iisfignulurii—KVA. Estréa da su-
pruiio JUII1A IVANIS1.

Bilhetes ú venda nlé au meio-dia no
saguão do « Jornal do Brasil o, depois
di-.sla hora nu lliealro. Preços «lo eus-

I lume.

'-^CYCLO 
TII EA'1'RA1--. BRASILEIRO

Grande compniihiii italiana dc opc-
retas RITO 1513 VITAL13

C
Domingo; 29 de outubro, ás S'l|i

0 llliiior exitu du semana
A rcprcseniaçno da novisslma upe-

rela em tres actus

LA LEGGENDA DELLE AR4NCIE
Epocn aclual—Piimiivera. As see-

nns passam- e na Sicilia.
Tnina parle toda a. coiniianhia —

Biillihiile (leseninenlio de ül'111'lNI,
PINA GIOANA, MARIA GIOA.NA e
ClPItAiVDI. Rcgonto daoicheslfà. ma-
estro L. P.OII',

Bilhetes á venda na billieleia do
J tlieatro. Preçu- no costume.

I Amanhã O T0RI3AD0R.
| lu*. vemeute - CIIA.MPAGNE-CLÜB.
• A seguir—C1NKMA STAIl.

CASÍNO THEATROPHENIX
HOJE-Domingo,29— HOJE

n Surée »—2 sessões 2-^A's 8 e 9 3(1
ÊXITO COLOSSAL

A rainha do translormisnio

FÁTIMA MIRIS
Primeira e segunda sessões, ás S e 9 3|i

1-, Orchestra. 2-, Fiitiiiia não eslá (mn-npliigo). 3-, 0 GU1T.MIRIC0. I-, u cn-
líiíuliu em nm acto—O SEGREDO ME
Plti.iSE PiNA.OS translbininções em 2U
minutos. Sógundu pariu—I-, Olivertilra
pela orchô tu i*, PARIS-COiNi.EItT. 3-,
.-ue çssoseni igual - 0 ESPELHO QUE-BRADO, interessante cherzzo scumico.
Sempre F^Ti.3«ÍA MIUiS

Amanliã. segiiuda-icirii, 30 de oulu-
bro, des.-auso de l'A'1'LMA JlllilS.

Terça-feira. .11 Prugiamnia novo.
Bilbjtei á venda na liilheteria du thea-

lio desde as IU horas da manhã.

Brevemente Estróii na companliia
miriueueai Adélina t* Aura Abranclies.

Cabaret Restaurant do
CLUBSVíOZART
A elegante líonlu.iiiiiére da rua Chile, 31

Hoje, á- 9 liniiis—Graiuliosu e monu-
mental suecesso da novti ¦ tròupo « dc
distinetos artistas sob a dire-ião 'du mis-
toçriitiço eabifrelicr GIÜSTLXO .M1NK1I-
VIM, eomi.-o inoderuo, o mnis quiuidoda elite carioca.

Programma:
JENY ICE1.M, cuntoril e bailarina inler-

nacional.
LA TltOYAXA, cnnlorn liespanhola.
A-. IIIJIÃS J.O.FFIltT, cantu o dunsas

inlcrnacioiiacs.
VISCONDE ABELLARD, venlriíoquo.
G. MINERVINI. cômico modeino cm

suas novas eivaçòes
LA EllNS, cantina liespanhola.
MARIA MINERVINI, .ançonetista Ítalo-

napolitana.
Variado'corpo dc baile.

AME, MUSICA, FLORES
Orehe-tia de tzigaiios, sub a ilirecçnn

do pioles-or ma-ileiro ERNESTO NERV.
Quinta-feira-Grandes novidades—to-

tréas de '!.
Todos an M..70**'


