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A primeirc: phofographia dessa espécie no Brasil

I Mini» È Miei

Podemos dar hoje dous aspectos do acampamento dos Affonsos, tirados das alturas, pelo nosso repórter
pliotograplnco, Jorge Cfuri, de bordo do bello biplano da Escola de Aviação, pilotado por Darioli. Foi umeslorço apreciável, o do nosso companheiro, que conseguiu, na sua primeira ascensão, bater tres chapascom um sangue frio admirável, tanto que mereceu os cumprimentos de Darioli, do aviador tenente BentoKiüeiro, director da Escola, e do3 alumnos que ali tinham feito seus vôos, com grande aproveitamento,ua alumnos que voaram hoje foram os Srs. tenentes Alzir e Andrade Neves e Gomes de Paiva e Nie-meyer. E a primeira vez que um jornal, aqui, dá uma vista de acampamento militar nosso,

tirada de aeroplano.

AS LAMENTAÇÕES DO SRMINISTRO
DA MARINHA

-•

isiiiiniiiiiiií-
(«liPipa

Pop falta de verba para reparos
e para carvão

A maneira por que a Câmara acaha dc ap-
provar os orçamentos para o futuro exercício
está causando lamentações dc alguns minis-
tros, que se queiSiim elas difficuldadcs com
que terão dc lutar para, com as reilucções que
Soffrcrniri as verbas dos seus ministérios, le-
var por deante os negócios que lhes forani
cpnfiados, Nesse numero acha-se o Sr. ai-
inn-iiiite .Alexandrino, que, cm palestra, nos
declarou ser absolutamente impossível a con-
servnção do material da Marinha com a insi-
gniflcancia dos 600 contos, que foi tudo quan-
to a Câmara concedeu na verba "material",
uo orçamento da sua pasta.

Disse-nos o Sr. almirante Alexandrino:A Marinha não tem poupado esforços,
nem medido sacrifícios para attenuar, da sua
parte, a crise que de lia tempos vem caindo
sobre os destinos da Nação, li para provar o
que af firmo, proseguiu S. Kx., hasta que eu
recorde que só da transacção dc venda dos
monitores c do couraçado "llio de Janeiro"
resultou uma economia para a Nação de quA-
Iro milhões e quinhentas mil libras, ou sc-
jam mais de 70 mil contos, sem falar nas
despesas de pessoal e material, evitadas aos
cofres públicos com a venda daquçllas unida-
eles, e com a baixa de diversos cruzadores c
tornedeiros que, eomo é fácil de avilinr, não
podiam ser insignificantes.• Pois, disse mais o Sr. ministro da Marinha,
não obstante essa larga contribuição com quea minha administração nlliviòu o Thesouro, e
não obstante ainda os suecessivos cortes que
o orçamento da minha pasta vem soffrendo
nniiuálirienle, a Gamara acaba de apprõvar
medidas (pie vão reduzir a Marinha a uma
deplorável situação de inimobilidade.

Imagine-se o "Minas" c o "São Paulo",
precisando de reformas ná tubulação das suas
caldeiras, material que lem uma existência
máxima de cinco annos e iiuciiaquellcs"dread-
rioughts" ,iá conta ninis dc seis annos ele
serviço; calcule-se o "Bahia" e o "llio Grálir
«.le do Sul", carecendo da substituição dos tu-
lios cóiidensadòres das suas delicadas turbi-
rias; veja-se a maior parle dos dez "des-
tíoycrs" que a Marinha possue, necessitando
de outros tantos reparos em suas mneliinas;
e eu, por fim, pergunto si c com os 600 con-
tos <|iie a Câmara concede que se podem fa-
zer taes reparos, lão precisos á conservação de
um material de primeira qualidade, que com
lautos sacrifícios fora adquirido pela Nação.E para com as outras verbas teria sido
a Câmara uiais benevolente ? — pergun-
! amos.

De fôrma alguma, respondeu-nos o Sr.
ministro da Marinha. Quanto ao carvão, por
exemplo, tivemos no orçamento actual uma
verba de dous mil contos, quantia natural-
mente insuffieicnte para a mobilisação dos
navios e que. apezar disso, foi agora reduzida
a 1.200 contos.- .

ii quanto ao pessoal ? — indagámos
mnis.A Câmara nesse ponlo não foi menos in-
'leniente, respondeu-nos o Sr. almirante Ale-
\iimlrino, eomo vou mostrai-: o Corpo de Ma-
rinheiros Nacionaes, (jue era de õ mil ho-
mens, vae ficar reduzido a 3.500; de 2.500
foguistas contratados que unhámos vamos fi-
car com 000 apenas; o numero de aprendizes
marinheiros foi reduzido de 3 mil para 500;
a Escola de (Iruinelcs linha 500 alumnos e
vae possuir unicamente 150; isto além de uma
reducção de mil marinheiros contratados.

F. o Sr. ministro da .Marinha concluiu esla
rápida palestra mostrando que era fácil com-
lirelicnder as difficuldadcs que S. lix. terá
de affròntar para não deixar ao abandono
a nossa esquadra, nem a iustrueção dos seus
officiaes c praças, que ó o que mais lhe pre-ecçupa a alteucão.

Uma festa macabra
Os exploradores do judaísmo

1'ni din destes foi a inauguração dc um
cemitério do judeus. Alguns homens de lar-
gás bocas, muito abertas, dc óculos dc forte
grão, e muitas mulheres de mántilhns á ca-
beca, procedcrnin ás cerimonias. Não foi
bem ele um cemitério' a inauguração, mas
de uni simples campo a tal fim destinado,
porque os concessionários se deram pressacm iiiaugural-o, mesmo antes de mais nada.
Nem muros, nem deposito, nem casa da pia
para a lavagem dos cadáveres, para o banho
lustrai antes de serem envolvidos, como ca-
suloij; nos vastos pannos brancos, da cabe-
ça aos pés, nem nada cmlim. Apenas p
campo raso, solitário e triste.

Mas havia urgência, com certeza, cm lan-
çar a pedra fundamental do cemitério.

E qual seria a base fundamental de um
cemitério ? Um cadáver ?

Ncni pedra, nem corpo humano, mas sim,
como do eslylo judaico, o corpo — carne,
osso e lã — de um manso cordeiro, A ur-
geneia estava no aproveitar a opportunidade
da idéa tão bem lançada no meio, de modo
a ser cobrado o mais breve possível o tri-
butò ela prostituição I

Sim, as' mulheres dos prostíbulos pagam
bem caro o seu tributo, sendo exploradas,
ou pelos caftens, ou pelos falsos rabinos do
judaísmo, que são uma das suas modali-
dades, 110 Rio. Porque essa gente, conhecida
por "wizuglh", que se expõe como se fora
ao talho, é fanática, e pelo seu fanatismo sc
deixa explorar torpemenle, eomo torpeincutc
explora o próprio corpo.

A festa — pois foi fcsla a solemndiadc

nnres c dos prostíbulos, á guisa dc balcão.
As "wlzugths" tinham chorado futura-

menlo peln morte dos que viessem a ser èu-
temidos ali, naquelle vasto e funereo cam-
po. Dentre ellas sairia aquella a «iiiul dc-
veriam aproveitar primeiro lautas lagrimas
c tantas orações da çoHcctividade, Por isso
não haviam regateado nem lagrimas, nem
orações c nem obulos para o preparo do
campo judaico c regalo dos falsos rabinos.
Dentre cilas, unia navia do nome Helena.
Coube a essa a primeira cova aberta, depois
da que guardou o cordeirinho branco.

Helena, peccadòra da rua do Regente, ha-
via sido destacada pelo Destino. Ella esta-
va — oh I fatalidade — para ser mãe, mas
só para sentir palpitar dentro de si outro
enlo, só para présenli-r apenas os affectos
que geram com n sua gestação, só para adi-
vinhar a sublimidade da maternidade, o dc-
pois morrer, como redimida das culpas do
inundo, résgatãndo-as ua suprema dor de
cerrar os olhos ua hora dc dar a luz.

Assim aconteceu com Helena. Ao morrer
Helena nasceu Eyá. Esse foi o nome esco-
lliido por suas irmãs dc religião. Mas a nas-
citura gerara da união da peccadòra com um
soldado naval. O soldado não quiz que se
chamasse Evà a pequena, nome judaico, c
siin que sc lhe desse Iracema, nome iúdi-
gena.

Assim, cmquantò Helena era a primeira
enterrada, envolta no seu alvo sudario, no
campo dc Inhaúma, logar onde se ostenta
uma grande laboletn dizendo ser ali o cc-
niiterio dos israelitas, discutia-se o nome a

-* ******

Uma grande victoria
portugueza

LISBOA, 30 (Havas) — As tropas
ppríuguezas íomaram Navala, na África
Oriental, no dia 26 do corrente, depois
oe uni combate em que os allemães
foram obrigados a retirar-se em completa
«.esordem.

O Inimigo deixou em poder das (ro-
par, poríuguezas grande quantidade de
Hespojos, enlre os quaes muito material
«e guerra.

As nossas perdas foram ligeiras.Os allemães, segundo se presume, sof-
Wm\ perdas muito sérias, .'-•-

ela inauguração do cemitério dos. judeus, fi-lhos do Israel — teve qualquer cousa de ma-cabra, que muito impressionou á populaçãode ura dos pontos mais afastados da cidade
v Inhaúma —, onde sc realisnram tnes cc-rimonias.

No dia mai cariei compareceram Iodos, con-(Uizindo o cordeirinho branco. Foi feito en-•-ao o sacrifício. Sem um gemido, o cordei-rinho sc deixou matar, tendo sempre nosolhos a mesma expressão doce c resignadados justos. O solo encharcou-sc do seu san-guc puro. Depois, ali mesmo, foi aberta .1cova e o cordeiro enterrado.
Accenderain-se velas, muitas velas deslearina espetadas no ehão, c cm seguidaemquanto os homens recitavam comniiead-s

SK?. »» *S««res acompanhavam1^^!-moinai, gemendo c cárpindò, derramando
dTveias qK„eH',0,ft?H111 ««'"«aiites comoSa^sSl AT0t-C01Tia]nas
atí1tudèT,m1eabms:iC0• dtí '«^«Cõc-. eom

Quando acabaram as velas, cessaram asamentaçoes, enxugaram-se as ultimas lag.i-mas, e a turba entrou a bõrhòririliar. Tinhaterminado o cerimonial. Agora tiravam dosbolsos biscoitos e confeitos. partiam-s" o-los, cpmeiido-se gulosariicntçj Artistas diempresa thentral israelita andavam de umlado para oulro, como abelhas, sugando apassar bilhetes para o espectaculo da uêllanoite do qual uma porcentagem minima eracm bencfieiodo cemitério ! Os rabinos pro-curavam atravessar n transacção, o, em altospregões, punham cn, leilão cargos flcUcio?c títulos honoríficos, da empresa, que tem onome de Associação Beneficente Funerária cReligiosa Israelita, que tem a sua sviiagoganuma das ruas da zona estragada
Unia "wizuglh", pesada e aniarfanhadaadquiriu por um conto de réis o titulo dóguarda-chaves do cemitério. Outra, com aresde madre-abbadessa, tomou o titulo dcgrande mestra, com n condição dc pagar asdespesas dn cònstrucção da casa própria parao banho lethal. O leilão rendeir.
E á noite lá eslava aquella mesnia gente:melado, assistindo, ruidosa, ao espectaculo dotliealro Israelita, e outra metade, disfarça-nas as horripilantes physionomias á custaele tinta» e pomadas, debruçada, semi-mia o•udecoros» nas lobregas rótulas dos lupa-

O cemitério dos /'adeus
ser dado á sua filha", disputada pelos daseita, e feita, assim,- novo pretexto a expio-raçõos dos falsos rabinos c verdadeiras lie-táiras.,

Mas, como pôde funecionar assim um ce-initerio, por concessão da Prefeitura, semmais escrúpulos e sem nenhuma fiscalisação
das^ autoridades ? E' admirável jE' preciso fazer desàpparccer uni corpohumano ? E' eiitrcgal-o á1 associação israe-hla, que cila ò enterrará sem mais forma-lidadç»

Ao ler esla noticia, .Trad, na sua prisão,conjecturará: —Si tivesse havido um cemi-terio dos israelitas no meu tempo, Faráhteria sido judeu...

AS MANOBRAS

Mintos voluntários deixaram dc compa-recer a estão sujeitos ág penas militares.E epie julgam, sem duvida, levar a cara
patnn na sola dos sapatos,..;

Parece quu ha quem dezeje pedir u inter-
vciiçõo do previdente da lli publica parn Im-
pedir a nnuiiciiitlu rcvizno do contrato dos
telefones.

K' do esperar «pie ela níto seja necessária,
porque o Ür. Dr. prefeito devo examinar
mnis dc perto esse c»Uo c, desde que o faga,
mio lhe dará, de certo, o upoio do seu nome.

Em todo casso, mesmo sem solicitação ul-'trililn, n questão nilo pode deixar dc interes-
.iiir uo prczideiite du Itopubllcn.

O Dr. Weiiccslnu iliu/. achará lalvc/, um
pouco e.\ccssi\o que pnra cio apelem nté
cm cazos dc natureza municipal, lia, porém,uma consideração quo deve poznr sobre o
seu espirito, E* que n opinião publica ncsln
capilal influi na marcha de todos os ne-
goclos do paiz. Kla crio, ás vezes, unia
atmosfera dentro da qual os governos não
podem respirar..

Neste momento, o orçamento federal yalser obrigado a agravar inuilos impostos. Es-
sas agravações ninguém a» suporia dc ani-
mo sereno, ajcgrcincíilc. Elas cauzam sem-
fre desgosto», murunn-nções. No cinlarílò,
algumas delas pelo lucuos são falais, por-
que n sj tu ação do nosso orçamento o exijo
e h dlscrlhitnnçilõ federal das rendas não
dá iinin liberdade do escolha muito grandeaos Icjisladòrcs da l*nião.

Sendo, porém, assim num cazo em quenão fca remédio, o quo não so compreende
é que se aproveite -'stc deplorável momento
para tombem agravar os ônus da populaçãoc.Oín exijen.-ias novas, que nada torna ur-
jeutes nem necessárias. Parece o dezejo de
irritar simiiltnncaihcnto lodn n gente : fun-
cionai-ios. industriais, comerciantes, proririe-laríos, simples particulares;..

O contrato da Companhia Telefônica sóacabará dfaqui a 12 anos. Ela alega, entre-
tanto, que não está auferindo lucros bus-tanto grandes e pede, ao mesmo tempo —
primeiro, que aumentem as luxas que lhe
são pagas: depois, que lhe proroguem o
prazo alé 1970.

E* possível que, nc-ste memento, os lucrosda Companhia não sejam muito avulladosjmas é isso, mais ou nie-nO'--, o que sucede a
todos os industriais, iodos os. negociantes,
f Por que enlão, si a estes, apezar disso, o'íovcrno aumenta os encargos, só acorre so-
licito n aumentar os lu.-ros da CompanhiaTelefônica ?

Üuando o poder publico dá qualquer mn-
nopolio a uma ciiipvczn, dois riscos ficam
desde logo estabelecidos :risco para o publico, porque durante
o prazo dá concessão podem as condições
variar de tal modo, que as taxas mareadas
se tornem ònérozissimus. Ele fica, porém,amarrado ao que se tiver firmado ;risco para a emprezn, porque, em troca
da segurança que lhe c concedida durante
o prazo fixado no contrato, as condições po-deni variar para pcior e cia deixa)- de rèa-
ljzar os proveitos com que contava.
;. E* o verso a o reverso da medalha : c
publico corre o perigo de ficar pagando, cm
certos cazos, mais do que devia; mas cm
compensação a empreza corre o perigo dc
ficar, cm outras hipotezesj ganhaudo menos
do que esperava.
jO que não se pode admitir é que, quandotitulo favorece a companhia, ninguém penseejn diminuir os ônus do publico; mas desde(riie a Companhia passa a ganhar menos do

qtie> dezejava, o governo intervenha para jn-c-jüdicar os contribuintes, avanlajando a em-
preza que os explora. Por que toda a solici-túde irá apenas para a companhia parti-cular, esquecendo o interesse da população ?Assim, mesmo admitido que a Companhia
esteja agora ganhando menos do que espe-rava, isso é perfeitamente justo. Compensa-
ções ! Já houve tempo em que ganhou mnisdo que devia. Essas oeilações, ora cm favorde uma, ora em favor de outra parte, são
o normal em todos os contratos a longo
prazo.

Nem é mesmo, portanto, necessário sabersi a alegação do que os lucros são tão pc-q(icuos como a Companhia diz ú realmente
exata,

Ha ainda uma consideração importante.
A_ Companhia não quer apenas a modifica-
çao do sistema tarifário dentro do prazonormal do seu contrato. l£la aproveita e

M 1070*1 
Uma P1'01'0^1^ «ic monopólio

Estamos, diante ilo uni contrato que aindatem 12 anos-de duração. Desde já, entre-tanto, ela dezeja estende-lo até tmazi o fimdo século.
i'. - Si, durante esso intervalo longuissimo detempo, progressos científicos e industriaistransformarem a telefonia o tornarem a suaexploração [Infinitamente niais barata do queA hoje, a população continuará preza ao con-trato que se vai faz.'r. O publico, por maisde uma geração, pagará o que agora se es-tipular. A Companhia será a única a lucrarcom esses progressos.

De modo que a Companhia está na felizsituação de um jogador, qüc só pode ganhar,porque, desde que ha a possibilidade de per-der, allernm-se as regras do jogo para queele acerte no numero que dá a sorte grande...O Conselho Municipal vai dentro cm pou-co sujeitar-se á reeleição. Parece-lhe muitoulil, mesmo debaixo do seu ponto de vistaeleitoral, api-èzentár-ue aos eleitores com essedeplorável titulo ao reconhecimento deles :o haver-lhes aumentado os encargos ? —Nin-
guem o dirá.

E* impossível que o Sr. prezidente daHepubhca, muilo mais interessado do queparece neste negocio, e o Sr. Dr. prefeitomio reflitam um pouco no que se pretendet ri T/m *

DE l PAULO A BUENOS ARES
NUM FRÃGIl ESCiM.ER

Aventura prodigiosa de "bandeirantes"
>¦ —«easa .

Um salto que ja engulira quarcnla milhões dc eivados
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Os irmãos Pratos ao cliei/drem a Rosário. O l>cqucno cscaler?Bandeirante», mi

porlo de Posadas, cm meio da ma viai/em

fazer.
Medeiros e Albuquerque
-' » ***** ; „,..

São os impostos
de Honra!

Já temos publicado aqui a opinião de va-rios senadores sobre os orçamentos que aea-bani de ser votados pela Câmara. Todos sãoaccordes em achar que elles precisam de mo-difieações. H0J2 conseguimos falar eom o Sr.Lrico Coelho, representante do Estado do Rio.O senador fluminense, com a franqueza csinceridade rmc o cárneterisam, não trepidouem nos dar a sua valiosa opinião, como brasi-leu-o, como representante da Nação, e comomembro da commissão de finanças do Senado.Eis o. que ellc nos disse, na integra:— Cogitou-se de tributar as mercadoriasem transito pelo paiz, e cogitou-se de tributaros transportes terrestres, fluviaes e inariti-mos das mercadorias no paiz.Cogita-se de augmeutar a tributação adua-neiracni ouro, sobre innumeraveis espécies,c eogila-se de accrõscer impostos de consumosobre varias espécies oriundas do paiz e pro-ven.entes do estrangeiro.
Cogitou-se de lançar impostos por cima dostelhados das habitações, além das décimas rir-banas, e sobretaxas pela remoção do lixo do-mestiço, e cogita-se do cobrar impostos no-vos no tocante ás latrinas caseiras
Vne-_se tributar o café torrado, o pão commanteiga, o Jampeão do Kerozene; o só nãose tributara a jogatina pecuniária, ás escari-caras lio território nacional.
Continuarão os impostos sobre vencimeu-

tosudo militares e civis ua aclividade, e sobreestipendios de operários nas repartições pu-blieas, c recairão os impostos sobre a fomedo povo c sobre suas dcscóriiidas,
São os impostos de honrai

(Buenos Aires, 24 dc otliitbro)
E os bandeirantes»?!...
Que bandeirantes), homem? !...
Ora, pois V. não :;abe: os -bandeiran-

tes», os dous rapazes que vieram em bote
de S. Paulo a Buenos Aires!

Chegaram então os irmãos Prníc»?!.,.
Chegaram e nos contaram os episo-

dios da aventura.
Uni dia, lú ein S. Paulo, Oregorio Pra-

tes bateu na testa (si liáo bateu devia ler
batido) e leve tuna idéa: vir em canoa a
Buenos Aires!...

Oregorio Prãtes c o seu irmão Augusto
fizeram os preparativos, e, certo dia, cm
companhia de mais uni amigo e dous -ca-
moradas», deixaram, em canoa, — -<A Ban-
deirante) — SanfAnna do Parànahyba. O
começo não foi animador: Prestes, o ami-'{O c companheiro, adoece e volta. Em
Bariry ainda foram forcados a mudar o
fundo da canoa'.

Pelo Paraná, finalineiite, os «bandeirantes»
vêem descendo yictoriosós.

O espectaculo era imponente. — fala-íioa
Aueusto —«" e magnífico apezar da perso

guição que nos moveram os mosquitos e os
cárrà patos.

Com a chegada do s.jí vinham os bit-
tucas. A' tarde os butucas rendiam gtiar-
da e entravam de ronda os pcrniloiigos,
que ficavam até ás S p. m., quando che-
gavam os biriguis; e' estes, por sua vez,
só se iam pela manhã, com a volta dos
butucas!

E a cboia»?
O mano Oregorio tratava da cozinha,

eüUápeiias cuidava dó bote. Havíamos tra-
zido como «base» o feijão e a farinha c,
como «vinho de mesa;', «pinga brasileira».

A caça' e a pesca, porém, tornavam, im-
previstamente, o «menti» muito variado...Encontraram feras?

Onças diversas. Entre ellas uma «mus-
suarana», Matámos, ainda, algumas sucurys.

A viagem dos arrojados -bandeirantes»
foi bem penosa. Em certos logares, devi-
do aos ventos contrários, foram obrigados-
a conduzir a canoa sobre os honibros, em
dias inteiros, por dentro d'agua e aliriieiitaii-
do-se unicamente dc frutas.

O maior perigo que tiveram a vencer
foi no celebre salto Guayra, onde, de cer-

lo, teriam perecido si não fora o aviso
que cm tempo receberam da Gómpariliiõi
üra.si.le,ira de Matle Laranjeira, iiistallada nas
proximidades.

Um allemão, empregado da companhia-^
os rapazes garantem que era allemão, más
Indo Faz suppor que cia liespáuliòl - disse-
lhes que o salto já «engulira» nada menos
dc quarenta milhões de cavallòs!!!

Para se deleitarem na contemplação di
queda do Igiiassu', passaram um dia niiiiK
«hotel» cm qne j;í se 

'hospedara 
o Sr. Sãu-

tos Dumòiit, c depois prosegtiiram fcm sua'
viagem.

Chegados .1 Posadas foram detidos porfalta de napeis. Uni telegramma, enviado:
pelo Dr. Eloy Chaves, pôl-os livres.

Em Rosário, fazendo a canoa muita agllilj
rebocaraiii-n'a até Buenos Aires, onde elic-
garam terça-feira, I7 do corrente.

O desembarque em Buenos Aires teve"
também suas peripécias. Da Doca Sul, car-
regando cada üm ás cos'ta"s seu sacco c af
sua espingarda, entraram pela cidade e fo-
ram se hospedar numa «fondai (hospedaria.'arapuca»), onde o dono por pouco os não'
recehii...

Alojados, Grcgorio metíeu-se num auto*
movei e foi procurar os bancos, que nc-'
nhiima ordem tinham1 ainda em seu favor.-i
E ao fim do dia o relógio do taxi;! mar*
cava apenas cincoenta1 c poucos pesos-) (cer«ca dc cem mil réis nossos)' e o «chauffetiris
não só uno fazia «castcllos» em material
de gorgefas como levava mesmo o seu-«''cpticisnío»,.. a ter suas duvidas sobre o
i.nt!dincnto do serviço. Era que o freguez,-
suio, barbado como o Eterno, sem còlla-
rinho... não parecia, absolutamente, o iu-
dusfrial ou o estudante paulista... c capi-
talista...

Estiveram na «fonda» cerca de dous dias
e por fim puderam confortavclmeiilc instai-
Iar-se no Hotel Galilco.

Já no ciiiarto, Oregorio «eiifioti-sc» na ca'«
nia, emqiianto o Augusto, com, a roupa do
irmão, foi á compra de uma fatiota nova.-

Ejs abi a proesa realisada! Mas, não ha
duvidar que forani precisas multa força 'dc
vontade e resistência! E' que nas altuâs!
desses dous paulistas corajosos repete-sé' á
dos antigos bandeirantes dcnòdados que par-tiram do glorioso Estado!...

lhuil domes. \

A Grécia perante
a guerra

A attifude do rei Constan-
tino precipita os aconte-

cimentos

Como os chefes nacionalisL*
'¦"¦ ¦'¦¦ ' ¦ ¦¦¦¦ —«——«¦——¦»¦

encaram a situação

LONDRES, 30 (A NOITE) — O correspon.
dente da "Associated Presa" em Salonica fez
um inquérito entre os membros do governo
provisório grego e entre os chefes do movi-
mento nacionalista, a respeito da actual situa-
ção da Grccia perante a Bulgária.

Resulta desse inquérito que o governo pro-
vlsorio, ao decretar a mobilisação (lo exercito,
assegurou-Se cm primeiro logar, por interme-
dio dos governos alliados, do assentiini-nto do
rei Constantino, particularmente1, e do gover-
no de Athenas, a essa medida.

Foi em conseqüência do bom resultado des-
ta "démarche", que o governo provisório ro-
solveu decretar a mobilisação c contrabir um
pequeno empréstimo para as primeiras despe-
sas com o exercito nacionalista.

O governo provisório conta poder pôr cm ar-
mas dentro dc quinze dias uns 100.000 homens,
incluindo ns 20.000 que actuitlmeittc estão mo-
bilisados.

O correspondente termina as suag informa-
ções- dizendo que a opinião geral entre os che
fes «lo movimento nacionalistu c que, apezar
das boas intenções do rei Constantino, a Gre-
cia não deixará dc ser arrastada á guerra con-
tra os impérios centraes. Acreditam elles quo
a Allemanha não deixará de considerar nm acto
hostil, um verdadeiro "casus bclli", a entrada
dc tropas gregas, regularmente constituídas, na
guerra contra a Bulgária. Si a Allemanha a
esta hora ainda não protestou contra a reso-
lução do rei Constantino é porque a.i commu-
nicae-ões entre Athenas o Berlim estão inter-
rompidas e o ministro allemão em Athenas não
quer agir sem instrucções do seu governo.
Â tensão dc relações entre

a Grécia e os Impérios céu-
(taes

NOVA YORK, 30 (A NOITE) - Radiographa
dc Berlim o Sr. von Ackcmahn, correspon-
dente da agencia do Informações "New Ser-vlco" :"Nos círculos ofíiciosos diz-íe que são mui-to tensas as relações entro as potências cen-traes e a Greci.-i, devido ao facto do rei Cou-slantino (cr dado consentimento para a mohill-
fiação ordenada pelo governo revolucionário

Rrcfto, das tropas dn Mácedonia, do Epiro e dasilhas, que vão combater contra a Biilirnria;Telctrrammas de Sofia dizem que o encarn*.
(tado de nercocios buliiaro em Athenas recebeuinstrucções para se retirar daquclla capital logo
que o julgue necessário." ,",

-*•*-

Uín aspecto do femi-1
nismo

O Lopes, na sita meta dc trabulho, eni iiritdos esariptorios da Light, depois de dua$horas a attender a clientes insuppórlabcisícostumava dizer aos companheiros :
_ — M7o agüento esla vida! liei dc deixaàisto. liei de casar-me :E casando deixa de trabalhar?Sim, porque me hei de casar bem. Uoiiãsaceos vasios não ficam em pé.Qual o que! "Casar não é casaca" —*
diziam os companheiros.

Com este ditado idiota e corrente m r'anisignificar^lhe que o casamento, espiièir-lniáfiHle o peciuiioso, não è. tão fácil como iwrcee?;'
Uni! dia chegou o Lopes ao escriplorio 6annunciou que eslava noivo. "\

. Esta noticia foi recebida eom uma friezaind'catívá dc incredulidade.
Duas semanas depois desappareceii. E sstãsumieo eslava ainda sendo objecto de conu]mentario no escriplorio, quando um cnvc-'lovpe, circular, foi distribuído entre os e'lilp'pregados. Dentro vinha este cartão I

/ João Eusebio da Cunha Lopes
Rosa Hypoméa da Cunha Lopes

pu"licipam ícu casamento
Rua S.into Aicixo, 12

Isto era num sabbudo. Fechado o escYm
ptorio, à 1 hora, foi uma commissão ôisitimo antigo companheiro; l

Encontraram-n'o cm uma casinha, decéidó\
e alegre, numa poltrona, a ler um iór}tíH\-i-Meus parabéns I — disse nm delles. Esg\
pelhos, tapete, piano, quadros pelas paredes,'ar de dinheiro... Vejo que o seu prôjcatàse rcalisou. :j

-—Ahi... sim!... — disse o Lopes, couium ar dè modéstia,Onda está a senhora?. — continuou 9companheiro. -"
No trabalho.
No trabalho ? \.;r,Sim; Eu explieo. Ella tinha nina c'òWlocação melhor do que a minha; numa casàj1de modas c confçceçôes. Chefe dc uma sc-cçdo. ;i5(l)B por mez. En ganhava 200|; As*sim, cm vczdella deitar o logar para cuidar.

da casa, estava no interesse de. uín tos qitàella continuasse no sen emprego, e. eii uVÍj
xei o meu para fazer o serviço dorãistíco.sii

Esfe [acto não se deu com nenhum mnri-
do dc professora, llouni soit qui mal y dcnse.

il.) \
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]$cús o novidades
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d in creio moslrii-tio ijlrposto n proles-
tar por iuilo* o» molns conlrn n cxlonmo ipie'o Ciiiicllm Municipal Lie prepara dc parei"•,'ln com o l.ight, Du enoriilu donso pmiriii.i
dcpciulr cm grande parlo o KUCliSIIIO ilo 1110*
yliiicui" (jua ma 10 ojioni coiilrn o escândalo-
ko iiuiiiiic.iiii do proço dos luluplionos, .si li
,'J'ri'ii'iiiini, o Conselho o a própria l.litlil so
convencerem dc uno o ciiiuiuurclu não edil
xllBposto ii Mippnrlar ile. tu vcí u nova tos-
iipiln, elles, — u Prefeitura, o Conselho o u
broprln l.lfht — Berilo oh primeiros n recuar
Idos Bciii liiiinorncs propu*tllu.s,
1 A liilluilii condosconuencíii dn povo o du
[coillllK'1'el i, ciiiiiu principal liitiiv.isado, loill
sida d ciuiíii pi'iiu'i|ial da ; iiii.ieíui u que clic*

iüiiuiii-i (le mie, por causa dn migtnonto iiuiiiiiil
n' progressivo il os liupur.los, n vida no Ilio
poju, sem <iui! haja razões surtas pnrn luso.

(•qiiasl Intolerável, o multai*, veios Intolerável
jjiiirii ns classes menos favorecidas,

ii Ainda ngorn, por exemplo, csiú no discutiu-
ido lambem uo Conselho o projcclo «Io orca-
iiueiiin municipal pnrn 6 próximo exercício,
jlíssc projcclo Icin .sido varias ycíes publica-
ilo un 01'flfio do município, o mesmo uma II-
feeira leitura dos seus vários urilgos ò pnrn*
ujrúphòs iU-ími «er o absurdo, o altcntndo, a
[extorsão, n uffroiila que iiollo so contem nu
woiiliiliuin.te! Aliás, nessa ('ucsíãodo (irçiimc.i-
(to ínunlelpal, dá-se um casn mu .to Inloressaii-
íc: não lia opii.ir.es divergentes a seu rc-
[tapei lo; os intendentes o o próprio prefeito'concordam i|iie ô um verdadeiro escândalo
mu orçamento le quurcnln c tantos mil con-

|jos cm que vlnla o cinco mil sejam para as
íolhas do pessoal nctlvo e luactlvo, doze mil"irirn juros o nmortisação da divida, ficando*.penas seis mil para piigar o material dc lo-
Idos os .sen iços, inclusive operários, subvcil-
(ções, recuos, desapropriações, obras novas,-Jiinpc/..-, calçamento, jardins, ele,... Nn suu
ultima mensagem foi o próprio o insuspeito

[prefeito quem nsslgnnlou essa situação orl-
Kjinnllssiiiiii o fnntasllca, terminando com uni
ponto dc admiração esse precioso capitulo,
jsem que, poréhi, sc lembrasse dc nlvitrar
(iiialipnr medida ein beneficio do contribuiu-
lc, c si não do contribuinte, ao menos dos
próprios cofres municipaes, Antes pelo cou-
trarin, porém, no projecto de orçamento pn-3a 11117, fui lembrada ;i creação de novos ini-'jiòstos e o augmento dc outros já existentes
com certeza para custear o novo augmcnlo de
despesas dc alguns milhares dc contos feito•pelo próprio Sr, Sodré na instrucção muni-
ripai!

Esla situação não pode continuar; da in-
compele.nia do actual prefeito o dn política-
gem do actual Conselho o contribuinte nada
lem n esperai'. Restava o Sr. presidente da
plcpublica para quem a cidade poderia npcl-'lar, pedindo a S. E\, que lançasse as suas
jvislas para esla siluiiçào intolerável.., Não
jso sabe, porem, porque; parece que o Sr. I)-.
flVónccsiiiü Uniu está resolvido a deixar o
pislricto entregue ao seu destino.., Os con-
tribuinlcs c o povo só podem, pois, contar
Com ns próprios esforços. E esses esforços
(levem ser proaiplos c decisivos, E' preciso
que toda a gente leia o projecto de orçamen-
to, o quem quer que se dò a essa leitura será
tini elemento decidido n combater essa situa-
ção, cüsle o que custar. Não é possivel queunia cidade dc cerca de um milhão de babi-
lanles eonliniie a trabalhar quasi* exclusiva-
incute para pagar impostos e custear um
exercito de, funecionarios activos b Inactivos.•prendo por essa politicagem desenfreada è
imn.iiral, sem escrúpulos, sem ideal c sem
.vergonha, que vem explorando o Districto b.i
lautos turnos.

. Ü ornamento municipal í- uma nffronta ;'.
população, (Jue o commercio, como o ninis
interessado, assuma a iniciativa <lo combatecm que toda a gente, todos os contribuintes,
têm o devei- dc participar.

Os nossos estimados confrades da "Xoti-'cia" òffé-recerõm-nos hoje uma tréplica neer-ca <la patifaria do Matadouro, prccoriisandò as¦ranlngcns de nm accordo antes da decisão final
da questão judiciaria. Depois dessa decisão õ
que não haveria possibilidade de accordo. Dc-
mais, não é muilo moral "a chicana sobre con-
cessán poi' elles proprios feila". E' p quesustenta a ''Noticia". Mas é preciso qiic nos
lembremos_de que a questão cm torno da con-
cessão ao Sr. Marlinho Garccz não é novi
iião e de agora, vem desde o governo Passos.'
JXcIla a Prefeitura já fez grandes despesas de
trabalho e dc dinbeiro, Por que só agora, quan-do lia todos ns probabilidades de um trium-
pho definitivo para a municipalidade, se deve
fazer precipitadamente um accordo? Por peor
que sçja a si Inação do Matadouro — e somos
Cs primeiros a asseverar que essa situação 6
péssima —- ella não basta a justificar o açoda-
incuto em promover essa "entente", tanto mais
qua.ilo são muitíssimo recentes as despesas
não pequenas, feitas pela Prefeitura nesse mes-
mo Maladoi.ro. A thcorin da "Noticia" é certa,
apenas a sua npplicação ao caso é que uòg pa-rece errônea. Depois de tantos annos de luta ju-(liciaria e quando i dc esperar a sua decisão em
favor da Prefeitura, esse "accordo", salvo me
llior ji.i/.o, não pode passar de uma patifaria.

Syphilis em geral — Cura o ELIXllt OE
NOGUEIUA.

Ari th m ética e Escriptura-
çao Mercantil

CURSOS PRÁTICOS DIURNOS E
NOCTURNOS. Leccionnm-se festas disci-
plinas n.t Escola Remingtoii, — Rua Sete
de Setembro n, 6j.

A grossa bandalheira dos
telepíiones

-¦ Fqdios forçados á ultima hora a retirar as
consideramos que nos foram despertadas peladefesa ila l.ight, hoje publicada, Como a que-istão nindu está longe de decisão, um adiamen-
lo por 'M horas não trará prejuízo.
¦ <¦' ¦< i-*.»*— i

Os cinco mil contos da loteria
de Hespanha aos assignantes

(ia "Revista da Semana"
—•—

UMA PERGUNTA E UMA
RESPOSTA

SW— Como liei de habilitar-me ao lin-
tio numero da grande loteria dc Hes-
paiilui, destinado aos assignantes da «Re-•vista da Semana», que a empresa da bella
illustração adquiriu por intermédio do
Banco Ultramarino e que está depositado
Ü.10 Crédit Lyonnais, de Madrid?' — Assignnndo. a .« Revista 

' 
da Se-

toaná».
1: como será distribuído o prêmio

flitc pertencer ao bilhete?
E; comprar o numero da «Revista da

Semana;:, que lá vem. tudo muito bemexplicado.
**— * *WI»» 

Os esgotos de Fri-
burgo

¦ 'A Ifi de dezembro próximo vindouro ter-jninara na secretaria geral do Estado do Ilio
.0 Jiraso para apresentação de propostas para.íl construcçáo da ride de esgotos cm Frlbur-
go, serviço esse decretado com a instituição da¦prefeitura naquelia cidade fluminense.

Sravatns inalozae Sor|,im«"'<' clío o rccontomonio
g.v-kMv feivlíj* i'.-— caca -rooMA-

VAL DE VENISE- Ouvidor, ly.j. g,-SA CARNA-

i «IO».. —-——___„
Addicíonaes e mais adJicio-

naes...
rf/y° -y-l?0,11.'?»1» de hoje da Câmara dos Depu-lados foi lido ura officio do ministro da Jus-

I ,tiça acompanhando uma mensagem em queío pede credito parn o pagamento dc nddicio-tones a fi„e ,6m direito professores áo loall-tulo Nacional de Music-., 
"^w «*• i1"»**

A CONFLAGRARÃO OA CU/70P4

IIIÉ. li Pi
A SITUAÇÃO NA GRÉCIA

¦CIOU».

A conslUuIi-no do ExurcJlo Na-

clonallstn

1'AltlB, :iü (A Mim") — Nollcl«--o iiiie o'em.
prfNílmu de 'liai.ciui llliraH i|iiu ua nllladn* vSò
lazer uo ijovorno provluorlo «retio HerA «llvl.ll-
do cm imrtca egunea «•iit»'o n ".'lane*., u IhkI1*
terra, a Kiui-ii» c n Ilnlla.

Kusv dinheiro iicrã nilrejiuc no Irluinvlrnl»
•iiv.ldi.lu pelu Ur. Vonlicloi u tieni deulIiiDdo Ah
liiimclra» dcJIics-í com a» tropim «-uo rutilo
bomío iiinbilliiuduii.

Om niiver.iifi iilliadoH fornecerão ritunlmentc
nu Irnpim liucllilililialuit fcriu-a-t Indo o iirnui-
mento u munl.Oci* do que ellna iicrcHfillcni,

E' propósito do Kuvcriio provlaorlo «reiío or.
lianisiir mm iiulliu.iH iiiuldfH um verdiidelro
exercito, que roíiibuiorú nu Aliicedonln uo Indo
do» vmtcIuw iillliuiui. contra im trupas (juo in-
viidlriim o Icrrltorio iinclonui,

A perda do «Angçljck» £.
LONDRES, .10 ( A NOITE) *- Telej.-.iimmaíi

do Salonica dizem que, MCKiiudo ns iiolii-imt ull
clie(,uilaH. o nfuiidiiniento do vapor "Anitellck",
(|iiu conuuxiii voluntários paru o exercito na-
clonallstn, loi proposilal, Acrcdlta.ue i|iic iii
;;nm UKente allemão, inii'tiilii/.iiidn.so entre ti
ii|(i!|i:u;ei'.i dn "AnRcIlck", provocou o seu nan-
fragld, li numero do vlctiuitiü ú nindu desço-
uhecldi).

«ai **¦*?*•*¦ mm
A SITUAÇÃO NA ALLEMANHA

¦np »»*.¦*•**¦

Von Hiiidenlnirj,' cm Berlim

LONDRES, 80 (.\. A.) •— Gonimuiiicam de
Ainsterilani que chegou a Berlim o ínurcrli il
von lli.ule.iln.r;', chefe do grande eslado-
maior allemão.

Segundo esse despacho, o marechal von
Ilindeiiburg foi á capilal do Império confe-
íenciar com o liaiscr sobre u situação mili-
lar da Allemanha,

Dá-se aqui griuide iinporloncla a essa viu-
da repentina dc vou llindeiiburg a llerlim,
pensando alguns jornaes quu o motivo dc sua
visita ao luilseí foi o desenvolvimento da
eampanlia no Oriente, onde estão empenha-
das contra os niss.o-ruinalcos numerosas tro-
lias Iciito-auslro-luilgaras sob o commando
dos gotiernes Fnnkenhnyu o vou Mnclícnsen,

Despachos posteriores, porém, vindos dn
ilollaiiila, dizem que a c.lusa da coiifcrclicia
do marechal com o kaiser prende-se á brusca
olfeiisiva franecza no scclor de Vcrduii, com
suecesso para as armas da Republica.

Um jornal de Anisterdam, eommenlando a
chegada a Berlim ilo marechal vou llindeii-
burg diz que vae chegar a hora do novo ebc-
fe do grande estado-maior allemão aconse-
lhar a AUcmauha o abandono syslemalico de
Verilim, voltando õ exercito do kroiuprinz
para as proximidades dc Melz, por trás da
fronteira, repetindo assim a situação do ge-
neral Falkciíliayn, ex-chefe do estado-maior,
que pensou cin evacuar o norte da França e
parle da Bélgica

pm ¦¦ ¦¦ i . i**ÇQ| mflQt^ i-J*—i i. i .i.w.u

EM TORNO DA GUERRA

O abastecimento da Bélgica

LONDRES; 30 (Huvas) — A Agencia llculer
recebeu o seguinte telegramma de Hoinn :"O Papa dirigiu uma carta apostólica ao car-
dcal Gibbons, arcebispo de Ballimore, recom-
inendando nos fieis norle-ainericanos que
apoiem calorosamente o projecto que lhes foi
submettidó pela conunissão de soecorros ame-
ricaria na Bélgica, para fornecer refeições sup.
plemenlares ás creanças belgas .

O Papa descreve n terrível situação cm que
sc encontram as creunças belgas c diz que, para
evitar que cilas passassem forno e viessem a
contrahir a tuberculose: o rachitismo ou outras
moléstias resultantes da insuffieiencia da ali-
mentação, já cite mesmo enviou a quantia de
dez mil francos, lamentando não poder man-
dar mais,"

'—S8» ¦•¦<¦»»' tfc—¦ ¦¦¦—.¦¦ —
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Morreu von Bcelke

NOVA YORK, 00 (A NOITE) — Radiograpbom
de Berlim nnnuiiciandO a morte do conhecido
aviador capitão vou Boclké, em combate com
aviadores francezes.

Von Boellie, que ha qualro dias fura conde-
corado pelas próprias mãos do kniser, com n
medalha "1'our le merilc", tinha dcrnibado,
no começo desla semana, cm um só dia, os seus
35" c 86" nppiirelbos alliados.

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS EALKANS

Ao longo da frente

LONDRES; ,10 (A NOITE) — A siluação na
frente da Mnecdonia é a seguinte, segundo
as ultimas noticias recebidas de Salonica:"Enlre o Struma e o Vardar forlcs duel-
los dc artilharia acompanhados cm vários
pontos de "rnids" de infantaria. Foi cousta-
tada a chegada de importantes forças turcas
á região dc Seres.

Entre o Vardar e o Monglenitza os llalia-
nos c russos dispersaram fortes columnas
búlgaras c fizeram alguns prisioneiros,

Na ala esquerda os francezes oecuparam as
aldeias de Grodilovo e Pir.dar, fazendo uma
centena de prisioneiros, entre os quaes dous
officiaes inferiores allemãcs.

Os aviadores alliados fizeram ir pelos ares
dous grandes depósitos de munições em Vo-
loshina, ao norte dc Kisbovo.

As tropas aluadas que operam na região do
lago de Prespa e as tropas italiauas que avan-
çam dc Valona, através do Epiro, estão já cm
estreito contado através duas suas patrulhas
de cavallaria. Diversas patrulhas de volunta-
rios gregos, constituídas no Epiro, auxiliam
as tropas aluadas nessa região."

¦ ¦¦¦¦Si ni^>ft)i i*Bm —¦ i mí
'NA FRENTE OCCIDENTAL

No sector francez
• ¦•¦•-••>l-l--i*l-*H>||| lll-V'

PAUIS, 30 (Havas) —: Communicado official
de hontem á noite :"Ao sul do Somme, os állemães, depois deviolento bombardeio, atacaram as nossas po-sições no norte o ao sul de La Maisonnctte, cm-
pregando para esso fim líquidos inflnmmados.
Os ataques, porém, foram todos frustrados pormeio dos nossos tiros do barragem e do fogodns nossas metralhadoras, que obrigaram o lnl-migo a refugiar-se nas suas trincheiras.

Continua vivo a luta de artilharia no sector
Haudremont-Douryimont, onde ntó agora não
se pronunciou nenhuma «cção de infantaria.
No sector britannico

LONDRES, 30 (Havas)' ~- Communicado do
general Haig :"A nordeste de Lesboeufs progredimos no-
vãmente o tomámos uma trincheira,

O inimigo bombardeou violentamente dlvcr-
sos pontos da nossa linha de frente.

Ao sul do Ancrc, bombardeio intermlttcnte.
Os nossos ivvlõcs fizeram vários reconheci-

mentos. Um dos apparelhos desappareccu.**
¦¦•**"** i

Dr, Francisco Eiras ) G£"™
docente ila Faculilnile-2 ás 5 horas\ o U V11) OSA Clinica da manhã — ás 10 horas—continua, comosempre, acccssivel a qunlqucr iloente que deseje ilimi-
nuição dc preços, flua S. Josó n. 01.

<m*m-

Terreno em Botafogo
A'

S^ua Wo.uni.gtpios da PatoS?.-'(UNICO NESTA LOCALIDADE)
«S* O leiloeiro Virgílio chama n ntteiiçã..

de seus freguezes e dos Srs. capitalistas parao excellento terreno á rua Voluntários da !Pátria u. 4515, com tresc metros de frente
por cento e ;iuco do extensão, que venderácm leilão «manhã, Ül do corrente, ás 4 1|2
horas da lartto^Jtlnic» acsU espleadid* lo- .calidade.: "*:

A IIIIMIIIKA j;Xl'KUigA(l POMTICO-MIM'
TAH A MA'11'0 (ilIOHHU

8 general íéj d. Mb
itÊ-iij importantes

HnfB
Desceu liiijc nesta rnplliil, niide eliogou pelo

luiullhln du luxo, o Sr. general Cnrlos m< (luin-
i"i'i, evlnspecloi' d» (1* regino. Desceu, o logo,
ali na i.eniral, foi abraçando grande numero
do pessoas, entre ns quaes o ajudante do or-
deus do general (iiibino llesoiiro o rejircRPii-
títulos do Sr. ministro du Olicrrn.

Di¦.-.i-uii.. S, Ek, que chegou n 18 ile Julho
a Cu.vabá, onde fòru garantir, por força de"hiiheas-corpus", u liineloniimeiili) da Asticm-
bléii cstndiinl, bem como n liberdade do prc-
Mili-nli- o dos poderes esladiiaes. |

Dias depois leve, porém, ordem do i.eguir
pnra Corumbá, cidade cm que n Assemiiléa
funcolonotl sempre cercada dn garantias, até
mesmo uo dia cm ipic votou a lei reduzindo
o numero du (leiiiilados, uo Inliilto dc pròccs*
i.ai' o presidente do Estado, Autu os aconlecl-
niento; de-.su oceasião o general Carlos do
Campos disse (jue foi uo pi.nl" de recolher no
seu quartel ns deputados que so diziam ninou-
çudos, os quaes ali pernoitaram, bem como
mais tros du seus eollegas, que pnra tanto lhe
fizeram especial pedido.

A* uiaiihâ dn seguinte dlu os ivfugl.idoR re-
colheram-se ás suas casas, seguindo logo de-
pois pnrn Corumbá, Os moradores de .rio-
abaixo, rccolosos de alguma violência nn ca-
iiiiiilui. pediram-lhe oscolüis, que imuieillHta-
mente forneceu, embarcando nlguinii., praças
sob o commando de um official do seu esln-
ilo-maior.

K foram só esles os pedidos dc garaiilins,
general Campos ?

Porá in só esles, embora eu cbegasse a
offcrcccr umn ordeiinnça paru cada ura; re-
eusaram — signal de que estavam garantidos.
Ao relirar-uie de Corumbá os ameaçados que
lá existiam vieram commigo, inelusivo o juiz
federal cm exercido,

Mas por que se retirou esse ,*uiz federal?
K' uni moço ainda, uma creança, esse

substituto do juiz federal, que sc acha nfas-
lado do Eslado ha cerca de cinco annos. Esse
substituto, cntrelenilti relações commigo t> re-
ceando alguma violência pessoal; pediu-me,
antes de 21 de setembro, hospedagem no qtuir-
tel-general, onde permaneceu mesmo depois
dos acontecimentos daquclla dala. Mais tar-
do o moço substituto adoeceu, voltando sem
lisco liara o bolei, onde anteriormente para-
va o, roslabolccondo-sc, tão seguro sc julgou,
que permaneceu no bolei, apezar de haver dei-
.Mulo seus objectos dc uso no quartel, e lá vi-
vc com oplima saude cm companhia da depu-
lados c políticos amigos, gusando seu orde-
nado sem descontos...

iMz o general Carlos dc Campos que 
"Matto

Grosso ficou em paz. Os bandos de Henrique
Paes o de outros revolucionários já tinham
debandado, restando apenas a força do cx-
major Pedro Gomes, composta de ur.ia cen-
lona de ex-iircças do regimento dissolvido, de
Civis, recrutados á força nas fazendas, c de
Iribur. de índios dompsticados, que podem, no
maxi.no, perfazer -100 a 500 homens, mas
que muitos fazem conslar que orçam por 1.000
a 2.000. Desarmado:; que sejam, ficam vir-
tualmenle terminadas as depredações cra
Malto Grosso,

O governo daquellc Eslado lem elcrucn-
tos para restabelecer a ordem sem o auxilio
da força federal ?

Respondeu-nos o general Carlos de Campos
dizendo que, a principio, o governo não dis-
punha de taes elementos, mas depois os teve
do sobra, faltando-lhe apenas armamento c
munições, ápczár do ter chegado a guarnecer
a cidade, dc Cuyabá com cerca dc 2.000 ho-
meus. O general, que tinha pouco menos dc
íjOO homens, diz que com esta força, relativa-
mente insignificante, manteve n ordem c a
segurança na cidade, impedindo que ella fosse
invadida pelas forças do governo estadual,.o
que valo por dizer que impedia o assnssinio, o
derrame de sangue, o saque o demais resulta-
nos de todas ns revoluções que tèin talado o
Matto Grosso, como aconteceu, segundo lem-
brn o general Campos, com a dc 1900, na qual
lão barbaramente foi morto o Dr, Paes.

Depois disto tudo queríamos só perguntar
uma cousa: — Quanto gastou o governo fe-
dernl com toda essa folia ?

Ilesposla: a expedição foi a mais econômica
possível. Levei apenas a quantia necessária
no adiantamento de etapas ás minhas praças.
Não levámos vencimento algum dc. campanha,
e as despesas de representação foram feitas á
minha cusla.

-São Loúrenço" ~%Ei
brindes. L01TS SA' k COMP. l '

Cigarros populares, de
Itio Nuvpí para

com valiosos

l-JfflBBBSRSai
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A Saude da Mulher
CURA. TODOS 03

INCOMMODOS DE SENHORAS

Inauguraram-se as obras
da avenida Rio-Petro-

polis
Começaram hoje, nas estações 'de 

Trajo, o
Pavuna, ns obras para a construcçáo da aveni-
da Piio-Petropolis, chefiadas pelo engenheiro
Torres, por parte da Prefeitura do Districto
Federal.

Inauguraram os trabalhos duas turmas de
cerca de 15 homens em cada estação., devendo
ser elevada cada turma dentro em poucos dias
a 50 homens.

A antiga estrada velha da Pavuna será ma-
cadamisada, desde a estação da Pavuna até a
ligação com a nossa capital, tendo já na esta-
eão acima grande quantidade de material paraesse fim.

Vários moradores e proprietários de terre-
nos da estrada velha da Pavuna vão offerecer
á Prefeitura o terreno preciso para o alargai
mento c passagem da avenida.

Usae 15LIXIR DE HOUUEIRA. •=. J^ara osangue.
-*-*<£*•--

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

AS MANOBRAS I leremos novo derrame
dinheiro falso?Os thonta* ilodoiivolvirios

hojo
Depois ilo. (Icícanso tle lionlom recõnic**.-

ram lioje os exercidos para cumprimento
das nimiobnís orgalllsntlns pSln ijuiut i rc
líiuo pnrn o presente mino.

Assim, cm coiillmiaç.flo, todas ns liiign-
das desenvolvenim os üciis ilicnmii ijue "o-
ram esles:

A 5-" brigada tle liifaiilarin, acflmphdfl cm
(ifiitiiuí, sob o commiiiido Uu general Lino
Rumos, c atacada por um dcstncninento ini-
mlgo, ua própria localidade em que eslit
acampada.

Reagindo, defende as poslçOcs ciilrineliel-
radas. Contra-ataca em seguida o inimigo.
Nilo podendo manter o acampamento, rca-
lisa uma marcha noclurna para mudi-iica de
situação.

A 4- brigada dc cavallaria', acampada cm
Olaria, sob t» commnntlo do general Faro,
rcalisa reconhecimentos do terreno, em miil:;
do patrulha, para servir de base í esco-
lha dc um novo local para o estaciona-
mento da brigada.

Amanhã esta brigada realisará, jií cm nova
posição, um exercido de dunla acção, queconsistirá no ataque c 'defesa dessa nova
posição.

A G» brigada dc infantaria, acampada nos
Affonsos, sob o commando tio general 

'fito
Escobar, tem effectuado o exercido de acção
dupla, ntaeaiido o inimigo em posição c
em seguida defendendo-sè dentro do ter-
reno conquistado ao inimigo.

Esse exercido durará, simultaneamente,
ntú depois de amanhã.

O 20» grupo, acampado na fazenda ds
Monle Alegre, recebeu ordem para fomar
posição no morro da Arvore Secca, afim
tle combater duas baterias inimigos collo-
eadns em uni morto da Villa Militar.' .

¦ OS VOLUNTÁRIOS FALTOSOS
Não é verdadeira a noticia de que do campo

dos Affonsos tenham desertado voluntários; Ue
(piaulos se inscreveram, eslão faltando no ser-
viço do acampamento, desde o dia lio, não ha-
vendo partido daqui com o regimento, os sc.
guinlcs : lleraelilo dc Mendonça, Camillo Au-
gusto de Moraes Guerreiro, Oscar liamos Ho-
Cha, Crconcides Menezes, Thales Pragana Piu-
lo, Alfredo Leite de Freitas, Nestor do Espirito
Santo; Plorlano Plaucntçl, Carlos Gentil de
Araújo, José Sá de Oliveira, Mario Hlppolylo
Gabalda, .loão José Cordeiro, Alberto da Co;-
Ia Imbuseiio c Ilernaulo do Figueiredo.

Desses voluntários dous pertencem no 0' ba-
talhão, um ao 8" e 11 uo 7". Caso não se apre-
sentem «o.s seus comniandantcs até 3 de uo-
vembro, serão, no dia 4, desligados como dosei-
lorcs, Segundo informações' que obtivemos, o
conselho que os julgará, tendo cm conta que n
falta está aggravada por haverem levado o far-
(lamento c polainas, mandará iipplicar-lhea a
pena dc tres annos c tres incises, de accordo
com as leis c precedentes cm casos idênticos,.

A PONTE 30 DE OUTUBRO
Ligando o acampamento com a estrada dc

rodagem, foi construída om tres dias, sob a di-
recção do tenente Fcucloii Moreira Lima, nu-
xiliado pelo tenente João Lisboa, dous carpin-
leiros c um servente, uma ponte medindo
14m,00 dc comprimento, por 

"2m,!IO du largii-
ra com um vão ile !5 in, c capacidade máxima
liara o peso dc tres toneladas, A inauguração
foi feita boje. O tenente eonstruclor fez a en-
tregu ao coronel Abílio Noronha, que elogiou o
seu trabalho, sendo ainda pelo capitão aju-
(lanlc lida uma ordem do dia allusiva ao acto.
A banda de musica do regimento tocou duran-
le a inauguração da ponte, que recebeu a de-
iluminação de üO dc outubro — dia em que
ficou concluída.

PARTIDA DE VOLUNTÁRIOS
Os noventa e quatro voluntários que vic-

ram do Espirito Santo para as manobras da
4*" região do Exercito voltaram hoje em carro
especial da estrada de ferro oo seu Estado,
levando a caderneta concedida aos quu se lia-
bi li taram,

i «w» _
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0 orçamento a caminho
do Senado

'Approvada boje na Câmara dos Deputados
a redacção final dos orçamentos, foi hoje
mesmo rcmettido ao Senado o projecto de or-
çamento da receita, devendo ter idêntico des-
tino, amanhã, o orçamento da despesa.

• —i-r i
Farinha Flor )
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )
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0 arcebispo de Marianna
gravemente enfermo

S. JOÃO D'EL-REY, 80 ("Serviço especial
da A NOITE) — Gravemente enfermo, o ar-
cçbispo de Marianna, que nlé aqui viera cm
visita pastoral, foi internado na Santa Casn
desta cidade. Seu medico assistente, Dr. IU-
beiro da Silva, espera debellar o mal que
atacou S. Ex. Revma. D. Silverio 1'imenln.
uma febre de 40 gcáos Já quasi jugulada.'
O arcebispo do Marianna tem sido bastaute
visitado.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — CuÜSÜafio com
as imitações-

E preferiu matar-se...

0 trágico stíicí-
dío da Várzea

da Tijuca
!^;:::;,,.,::,., ~jm,»;&: ^mum -„„ 
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A.çhoupan* it Iwadvt'#4 uhs oito fiihinftos * m mui/terj aite.«- acha grávida.

dcl

Uma '7inl(.ha" do 200B000
lie 'in.o.ilu cm vc/ .'1 policia do 4' dUlrlclo

vae narar mua cédula falun, iiun .'¦ np|ii'C-
bendiila cm (lelerinlii-iilns poulos lloííli Ju-
rbillcção, Do dous inc/ei a etln juirlc, nada

Os imitadores Manoel Santos e Uçnriqué
dc Anwnpiâó

menos de nove nol.is do differentes valores
foram parar naquellc dlstrirln,

Ainda honlcm foi preso em flagrante o
menor de lll nnnos Manoel dos .Santo:., rjtiitn*.
do procurava passar uma "niieha" de -Mr,
n, 1,(1(10 da 4" sério ou 12' eslainpa. cm
tiniu espcliiucn dc diversões dn rua Maré-
ehal Moriano Peixoto. Levado para (I de-
leguei», o referido menor confessou quo sa*
bia ser o dinheiro fatio, mus que o rece-
beru dc Henrique Lima de Assuiíipçtto dos
Santos, amigo de seu patrão, Manoel du
Fonsocn, estabelecido com botequim á nvoiil-
da Passos n. UO. Detidos estes dons ulli-
mos, ficou tudo esciarecido. Ambos sabiam
(|ue o dinheiro cra falso, mas haviam rec-
biilu de um oulro indivíduo, (|iie se acha

actuiilnienlc ein Portugal, o desejavam tro-
ca l-o,

Como ba dias, em um outro botequim jun-
to ao de l<'onseca, foi apprehcndidn uni.t tút-
tra cédula de 20jtf? dã íriesnia série ó cstuni-
j>a, o l)r. Pereira Guimarães, delegado do
districto, fez abrir mu rigoroso inquérito,
dolendo, nlé (pie fique o caso còníplcla-
incute esclarecido, Manoel Santos o Hc.iiri-
que dc Assunipçãu,

' ""ntr i

Querois apreciar bom o puro caie? gSô o P&P&GíiSQ g
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O credito para o carvílo tia

Central
O Sr. rüiiii.-itro da Fazenda, pouco depois

dc chegar ao seu gabiiictc, teve duas confercn-
cias com os Srs, director da Estrada de
Perro ('entrai do IJrnsü, Dr. Arrojado Lisboa,
e com o Sr, Cardoso de Almeida, secretario
das Finanças de São Paulo.

Quanto á Central do Brasil, foi assumpto d.-<
conferência o credito pura pagamento do car-
vão, que o Tribunal dc Contas não quiz rc-
gistar em sua ultima se-isãn, convertendo o rc-
gisto em diligencia, até que cheguem os in-
formes que foram solicitados do Sr, ministro
da Viação.

O Dr, Arrojado Lisboa, refériudò-sc ao
neto do Tribunal de Contas declarou que
para a boa marcha dos serviços da Central se
luzia necessário que o credito, que é de tres
mil_ contos, fosse registado na sessão dc ama-
nhã, c por isso desejava saber si as informa-
ções do Ministério (Iii Viação já haviam clic-
gado ao Tribunal .

O Sr. Cardoso de Almeida tratou da situa-
ção financeira paulista o a respeito trocou
iiléas com o Sr, ministro da Fazenda.

-ti .-aaofr-*---—t-

Concorrência desleal
85* Tem a presente o fim de prevenir ao

commercio que acabamos dc ser incumbidos
pelas Farbcnfabrilien vorm. Fricdr, Bayer
& G., estabelecidas cm Lc.verkussen (Alie-
manha), de agir com lodo o rigor contra os
que pretendem <)U-.', por meios iüiçilos,
uma fregiiezia para seus productos, valendo-
sc do bom nome e da boa fama da marca
"ASPIHINA", que se acha registada no "Bu-
rcau" internacional d: Berne e na Junta
Çoinmercial do Itio de Janeiro.

E como não seja permittido a nenhum in-
diviiluo ou firma comnurci.il usar a marca
"ASPIRINA", na sua propaganda ou em
qualquer produeto, usaremos dos meios lc-
gaes contra os que não se conformarem eom
o presente avise.

Dr. (Iflmrt Ccrqiicira,
Advogado (S. Paulo),

íleclicrt Mosca,
Advogado (Ilio dc Janeiro).

0 Thesouro manancial de
escândalos

Um outro que rebenta
O Sr. ministro da Fazenda está dc novo Ar,

voltas com mais um escândalo na segunda pa-
gadoria do Thesouro. Desta vez, porém, a
acção de S, Ex. talvez não possa reprimir d
abuso de confiança praticado por um alto
funecionario do Thesouro. E' que. a política
já tomou a si a defesa do responsável, evi-
táii.dò dessa forma que o Sr. ministro, sem
trepidar, chamasse a contas o funecionario
euvolvido no escândalo.

O certo é que boje o escândalo serviu de as-
suiupto cm varias rodas do Thesouro. Com-
menláva-se, com espanto, u attitude do Sr.
Clalògeras, Dizia-so que ate sabbado era na-
luríil que o ministro não ngis.se.; porque as
informações que S. Ex. ia, dia a dia, rece-
bendbj eram de fonte officiosa e não o auto-
risavam a agir, Mas hoje a questão muda de
aspecto. S, Ex. está já dc posse de todo
processo.

O pagador da segunda pagadoria, Sr, coro-
nel Anlonio Cesario dc Figueiredo, tio do Sr.
senador Antônio Azeredo, estava alcançado
contra os cofres públicos em 2r>:000íi000, im-
porlancia da sua fiança, prestada por oceasião
da suu nomeação,

O desfalque fora em virlude de duplicatas,
de escriplurações, cuja responsabilidade é toda
do coronel Antônio Cesario de Figueiredo.
Estas escriplurações, relativas aos annos de
1'JIO e 1911, foram agora verificadas pelacommissão de partidas dobradas c levadas ao
conhecimento do Sr, ministro, que terá de dar
andamento no processo, mandando esclare-
cer alguns pontos c apurar as irregularidades
apontadas,  i -a»ni .
SO' COM AS SENHORAS ELEGANTES

Ide visitar e conhecer as originaes jóias
modernas do ('Consórcio precioso» na Joa-
lheria Qs.car Machado. Só 6 dias dc
exposição.

OUVIDOR, lO-l 6-103

mm à polfiela
O árabe Nagib Raeliid, morador á rua d.i

Alfândega n. íí27, queixou-se á policia de que
o seu empregado e patrício João José, desap-
parecera, furlando-o em 52 grosas de colche-
tes de pressão.—O outro que também foi furtado c se
queixou á policia foi Guilherme Cabo, resi-
de.ile íi rua Voluntários da Pátria n. 833, de-
elaraudo ter sido viclima da meretriz Caili-
lu de tal, morador á rua Luiz do Camões. 81.

- " •' a <H»*a—t- , .

tOol»LYR8Ocuraasinfl''n,*n!'£õc'ld0S
MOURA BRA&1- m çCiapa, 8i.'(i
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A policia de costumes...
Mnis uma quo ó obrigada

n mudai*«se
A policia lc' cala niaiilifl o dcsiieju d,-

nacional Maria Soares, residente ii riu "di«
Inválidos ii. MO. Dobrado, apoiada nes
tliniiii que lhe fui facilitado lia tCinpoH pil.t
CÕrte dc Appcllnçilo, nepndo um pedidodu iitilietts-corpus cin favor du mcrclir/t*
iiiliinadas pela policia a abandqnar as riu
cm (|tie houvesse transito dc bondes.

Hn dias ja que, iciklo n policia dciiiut.
cins niaiuladas por fiinccloniirlps du i|'(1.
riiiii», iiiimctllaçócs cm que residia A\.,n,,
Soares, de cscaiitlalos provocados por t||,1(
intimou*» a sc imular, uma vc/. apurada ,t
procedência das denuncias. Maria Soai,;, iK.
dlu um praso, que lhe foi concedido, c, aj.ii.
ra, cscotatlo esse, recusou-se a mudar, «(.
legando viver iiiarilnlmeiitc com um neini.
cianlc. „«^—•- - -

Mas o despejo foi feito.
¦ "**•*»

ELIXIR m XOtiVEUtA
do sangue.
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1'uru impureza]

O qua £oi a sgssão do
A sessão do Senado foi allldn hoje lonnult

inteira pela polllicagiini do 1'iauhy, Feliz-
ínenle o líssiiiniito ficou esgolndo pelo S
Hibeiro OoilÇlllvcs, que fez ironia com o Sr.-
Ali dias Neves; provaudo, por meio de rncio*
ciiiios liiiuiiiristieos, ene o orador, na ipic«
stão da suecessão Die.idfiuial do -lisliüli^
Buiirdòu a mesma neutralidade (jue o '
compiiiilieiro de baiiciulu. Ambos rejeita*
ram um candidato c abraçaram oulro: o ,Sr..
Abdias foi derrotado c o orador viu o inm
do seu caiidldnto viclorloso nas urnas. Mas
o Sr. Abdias diz que loi neutro nn caso; o
orador quer que a oiia neutralidade teja
lambem proclamada.

Na ordem do dia figurava n discussão uni-
ca da proposição ila tlaninra prorogando i>or
mais um mez a nclunl sessão legislativa. 1'i.r
isso houve numero, que foi aproveitado para
u votação de todas as maiorias, que eram
concessões, de licenças c aberturas de i
ditos,
»—• 1 *IM» ..¦-.
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Pagamentos no Thesouro
O Sr. ministro da Fazenda determinou

que seja iniciado amanhã o pagamento das
folhas relativas ao n.ez findo. Sendo ama.
nhã o primeiro dia útil, serão pagas as se.
guinlcs folhas; Thcsot.ro Nacional, Tribit-
nal dc Contas, Supremo Tribunal Federal,
Senado, Câmara, Illuminação Publica, Còrli
dc Appellação e Avulsos da Fazenda.

*-ra«(2-

O desastre cie automóvel
do largo de Bem fica

Tém experimentado melhoras os ferido"
liontj-iii, conforme foi noticiado, no desastre
(Io auto 7112, no largo de llemfica.

0 "chaiifleur" Fortuíiato Vieira, o mais
grave, não estã cm perigo dc vida, c os p.'.s-
sageiros João Teixeira da Cruz, Manoel 'JYi-
xeir/i Filho c Manoel Alves Teixeira, cíit-bons
condições relativamente ás conseqüências do
desastre, 0 inquérito aberto na delegacia
do 18" districto apurou a completa castia-
lidade do íaclo.

-«—<-MtM.

0 alistamento eleitoral dos
funecionarios da Guerra

Por determinação do ministro dn Guerra
foram enviadas circularei* ás repartições e es-
tabclcciincntos militares do Ministério da
Guerra, perniillindo, por tres dias conseeuli-
\'os ou não, inscrcvércin-sc no alistamento
eleitoral os funecionarios civis ou operários
(lue quizerem effcclunr sua inscripção, deveu-!
dó elles justificar as faltas que derem por es-
sc motivo mediante apresentação do proprij
titulo dc eleitor.

•4 OI»—•
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Foram envenenados

Estão quasi concluídos c serão por esles
dias remettidos a Jiiizo, os nulos de uma
(jiieixa-crime apresentada á 1" delegacia nn-
xiliar pelo 1" tenente da Armada Mario Fe-
reira da Silva Torres, residente á rua da Al-
liàuça u. y.^ contra o gerente do Hotel Me-
tropolc, aceusando-o de fer envenenado um
cão policial c uma garça branca do sua pro-
priedade. O caso é velho e nós já o naná-
mos minuciosamente; Porque o cão latissu
dc noite, o gerente do bolei jurou malal-ò..
Uma bella manhã o cão amanheceu morlò,
tendo sido viclima da mesma sorte a garça,
sendo encontrado junta no animal um peda-
Ço dc carne que logo foi julgado suspeito.!

O exame pericial constatou existência da
estriçliinina no pedaço de carne o o inipie-
rito apurou mais ou menos a respousabiii-:
dade do aceusado.

A politicagem e
Friburgo

m

ü Cawiair-a I^mb32©3;!'
•repSeisi úe capssi.:

riURURGO, 80 (Serviço especial ila A*
Tlá) — O edificio da Câmara Municipal
so repleto dc homens armados por Ga
Filho, com o fim de impedir o funeciona
to da Câmara verifieadora de poderes
desde o dia 20, tem realisado suas se:

O deputado Sylvio Rangel requereu ao
de direito "habeas-corpus" para os v
dores.

Apezar das provocações, deve-se á pri
cia da policia nenhum facto haver ,
mentiu'.
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O chancelier chileno virá
ao Rio

A communicação official á
chancellarla no tírasü

SANTIAGO, 30 (A. A.) — O governo com*
niunicou á cbanccllaria do Brasil qnc o mi-
nistro das Relações Exteriores, Dr. João
Henrique Tocornal, íelribulrá a visita feita
uo Chile pelo Dr. Lauro Muller, ministro das
Relações Exteriores do Brasil.

Descarrilamento de uni trem
de trigo em Portugal

LISBOA, 30 (Havas) — Communicani dc
Sctil que nas proximidades daquclla estação,
oceorreu o descarrilamento de um comboio,;
ficando destruídos oito vagões carregados de
trigo, •

No desastre morreu o macliihista c tiçj
carain gravemente fc,ridos o fogueiro c va*
rios condutprfüi
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úko Òs novos impostos
nuinicipaes !

13101*8.0 c Is.c.uoftF.n
i .li ('.iu...... ii in o li.il.i .Iria clfo.

oji, \. 15 liorns, nu sua sédc. n reunião
...i ,'u .iil jiiiru trntiir ili» Inipnslos nm-

, v. cio contrato dos lelophoncs. Iv.m
.., foi, n podido do Dr. 1'civiru I.linn,

ilcnto du Assoclnçiío Cnmmorélhl. fcilfl
...junto com c ei...solho deliberativo du

1., As-nn-lnçuo,
mesa foi cunstlluiiln polo Dr. Poréirn J.i-
. Ili.inbcrlo Tttbnrdn, peln Associnçòn
i.c1.!, c- Narciso Brnflii, pur parle du

o «I.- Commercio o Industria.
tou o Sr. Cornei In .Inrdlnt, (|iio pediu n
ação de umn conimlssân paru csluiltir os
..-..lo- feilos nos impostos nuiulclpiies,
si-giiidii íoi li.!., ii rcprcscntnçfii) abaixo,
nada por cerca de 50U rirmos còmmoi*»
'•... 

directores du Associação Comniereial
ii,..... itnuclro.
n.iiuTclo do Hio de .lunoiro csli. na Imnil-

üi.-i »!e vir n ser compellido no pngumeu-
tu .ie uni verdadeiro tributo de guerra.

De.dn fciln. porém, não são as necessidades
ii.rrii.il.r- do Thesouro publico, roclamóndo
jiiivis impostos: vamos efoncorror para os co»
fi,'. da The Ri» de Jnnelro Trnmwny I.ijíht
fuii! Power Compnny, a poderosa empresa ca-

.-, cpie tom o monopólio dos serviços
nos no Dislricto Federal. Os nbnixo-nn-

, iadcis ipierem si- referir á reforma do con-
:à «lo serviço tclcplioníco, do quc n im-

jir ou. jú vem sc occttpnndo, reformn que, a
vingar, nas condições conhecidas, rcprcsçiiifi»

tu", uma verdadelr» extorsão no já sobreearre-
giido commercio tiestn praça.' 

o commereio do Rio de Janeiro não pritlç
ficar indefeso, nesta hora de lautos sobro?
isllos, pelo que vem fazer o mais forma! np-

.-> á Assoc|iição Comrricrclnl, n cujn illu-ure
dl ..lo.ia prestara o mais completo apoio,no

d., dc serem :..lo|.tadas, com a maxini.t
Jlnneza, as medidas que, c-ui sou alio critério,

• ;ar necessárias, paru salvaguarda dos muii
-ins interesses cio comniorcio do Rio dc Ja-

auriro. Não sc trata, agora, das angustias fl-
iccinis dr. Ní.çí.o. cpie todos procuram, soli-
,.--, nili-nelei* da melhor forma possível; nts-
eus» eslá cn. jogo, exclusivamente, tuna
üadeim operação mercantil, em beneficio

. cofres da Tlio llio do Janeiro Trnniwny
!it and Power".
uk.s a leitura cln representação usou cln

Foi encontrado morto o
engenheiro Peçanha

O engenheiro iVçniihn era umn figurn co»
iiiii-i-.iiin-.iu.il o muilo Rjiitpnlhlcn, í.pc/.i.r tht
ser um "iIcIiikiuú". Magro, harbii folln, que
nem Hompro eslavo ívltn, blgoilo curto, oiilvo,
iirlsallio por liiriliinçu dn nnlmczii, nilo parcela

I ra o Sr. .loãn dc AqtiinÒ, quc aiialysüit
...I! r.i.- nieute o contrato ein questão. Abo-.-

liou sobre n prorogação do prasò até 1070. quc
miiilificüii de extemporâneo, visto quc falia-
,;.m apenas dez í.iiiios pura a terminação do

iji ;í: o »'iC! iií.1.
Depoi-i de varias outras considerações, o

(.railiir salienta o perigo do esquecimento da
operadora de não mnrear ns chamadas qtiii.i-
ji.. i.iVc. houver ligação, contribuindo clcstõ
fundo pnra o prejuízo do nssignanto, com n
rpjToeupnçuo ciue terá a mesma fiineeioniuin

íc n.í.i dar prejuízo á companhia.
Falou i.upois o Sr. Vic.tor.ino Moreira quc"decliiii ... discorri .r- dc todos os meios repre-

sciitalivos, achando que o mclliot' nlvitrc se-
ria o eóinniercio pedir a retirada dos seus

• iijiparclbos;
O Sr. Humberto Tnbordn protesta contra o

jiçüdamcntb com que o Conselho eslá triitan»
do di. reforma,

Falaram ainda os Srs. Serafim Claro, Vi-
ctorino Moreira, ciue propoz (pie n Assòeinção
c o Centro reprçsenlcm ao Conselho pugunn-
do pela não reforma do contraio ncttial c a
sua manutenção alé r. terminação do praso.

Por fim, o Sr, Dr. Pereira Lima propoz que
i Associação offlcinsse ao Conselho docla-

liiiido que não podo neccitar a reforma c- por
isso pedia quc o acUu.l contrato coiiljiiuassc

i ser executado, e no cnso de ser refor.i.a.l..
o seja com vantagens reaes para os cousu-
niidores.

Sobre o orçamento municipal foi nomcáíln
par.i csludos a seguinte cominissãp: Pereira
do Souza, João Reynaldo, José Raiuho, Ilum-
lierlo Taborda c- Cornelio Jardim.

Os Srs. Serafim Claro e Cornelio Jardim
.falaram tambein sobro a elevação dos impôs-
;los aduaneiros curo, e .'), Raiuho sobre o:>
.fretes de cabotagem.
, A's 17 horas cncerròu-sc a reunião.

,'f^\ \-
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Mais um |si'«u.iiilonlt. a «ratlll-
cnçfio addlclonal rocorroao

Judiciário
Kit fttiuioiioln do linjo do Juiz redornl d»

1» Viirn, Dr, Raul Mnrllns, propox o Dr.
José Aícnnln lliirlaunqul, i-ngciiliclro couta-
dor da lí. 1'. ('.. dn llnisll, uinu acçilo urdi-
ii.irln conlra a üiilú.'!, puni o Nm rto-con»
iieiriunl-ri ii Ibe p.i|inr grnllflcnooos 'shllolu-
unos do IU "l", a quu se julga com direito,
iilligiinilu «juc foi iuiicclonnrlo «la KStlUUUcn
Cquuncrciní, nffcclii ia> Minislerio dn Paie.n-
«li., como l" escrlpturnilo, ilosdo I do mnrjo
di. ÍÜOI alé .Kl dc iil.rH do 10071 cm 10
desso mez o Dr. AhrUo Reis, então illrcclor
du Central, 0 Jioiuoou tijudiinle de OQiOlillOl»
rò roslilòllto, interino, ciiciiriegaiido-o logo
do orgniilsnr c. serviço do ostntlsllcn doqüolln
ostrndii, „m 10.08 o !i-gisliillvo concedeu ver.
lu. puni orgnnlsiiçiui «In Sucção dc Estatística,
sendo cila nomeado chefe dcsla secção, car-
g.t em quo foi provido offcctlvnnvoiito por
portaria do i.iliiislro «In Vlação, «-in SO dc
jlinolro dc. 100». Eiú 1011 foram os serviços
chi Esliilislicn cxlliiclos «• elle nprovcilailo
como contador. Já nhl contava mais dc iloz
iiiiiins dc offocllvo scivlço. Requereu pngn-
menlo dc lul gratificação no minisiro c esle
Intloforlti. Reiterou o pedido, vnrins vezes,
o sempre o leve Indeferido, Veiu. onlão, c-
correr «o Judiciário, paia compclflr n 1'iilão
u lhe reconhecer o direito nllugndo e lhe pa-
gar n rcfcrldn KraliflcnçiTo solire 12:000Ç nn-
íiiii.cs, dosdo 1011.

i ttmtm •' »
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fi engenheiro feçanha

mesmo ler a ednde que linha, nem ler n vida
U-Uncln por uma heuráslhenla aguda.

Desde longos iii.ncis era engenheiro da Es-
li-a.la de Perro Central, onde prestou muilo
bons servi:,-.is, sendo cxeniplurissinio fuuccio.
iinrlo, AggravaiHlo-sc ò sou estado; fora, por
ultimo, conservado como engenheiro auxiliai',
situação que lhe proporcionava maior liber-
dado.

No seu lempo; dou motivo n que se creassem
lendas a seu respeito, ou que sc contassem
feitos seus, todos dc passagens da sua vida pu-
blica.

Era hoíneirt paru, muitas vezes, fazer uma
ihspccção du linhas a pé, liitm percurso de dez
c vinte kilpmelros, Outras vezes tomava dc
surpresa uni trem e ia inspeccioniir os inai.»
longínquos ramaes; com um cuidado c uma me-
liculosidadc exagerada.

Passando á inactividade, o engenheiro Peça-
nlia não jicrdeú a munia dos "ralos", (pie f..-
>.ia agora pela cidade, durante vinte c quatro
lioras, ás vezes, tomado da mania dc- perse-
guição.

Quasi scmilre líi eslava clle na Policia Ç,cn.
Irai, a qucixiir-sc «lislo o dnqiiillò. Esse seu
lempernmciito agitado era facilmente domina»
do con. :. simples presença de. unia creança.
Adorava a infância c n juventude. Nn sua casi,
alei-la hoje peln policia, lá estavam, pelas pn.
iodes, photogrnphlas suas, sempre rodeado de
mo.ii..as, rlsôühò e feliz enlrc a sua gente,
como clle cliiiinav;..

Ó Dr. Gullherihò Pcçnnlm do Oliveira mu*
clara-sc havia pouco tempo de Botafogo, pnra
uma bella residência da rua Silva Guimarães
61, Fabrica das Chitas. Viuvo, não linha cm
casa a companhia tlc ninguém, nem mesmo
do criados. Vivia absolutamente só, e só re.
cebla, cm conjunto, n visita das suas r.inigui-
nl.as. Tinha clle uma irmã, I). Amélia Peça.-
ilha dc Oliveira, n quem visitava cjiiasi diária-
menlo.

Desde o dia 2fl quo o Dr. Pcçanhn nao ylst-
lava a irmã. Hoje, já apprçliciisiya, D. Ameli-i
foi procurai-o ciir casa. Es th va fccíinda. Avi-
sou a policia do 17" dislricto. As íintoriiliides
foram lá. Arromba ram umn porta. Lá dentro
eslava caldo, morlo, já piilrefacto, o engenhei-
ro Peçanha, Nenhum signal de violência, O
c-adaver foi removido para o necrotério.
_____—_. II. I "g»)fc. U ....IM..

Yaríúspõníús^
aítitigidos pôr um

íuÈãú

[iosiaiíüies aas agenciais
¦üorreios

líslá quasi terminada o inquérito policial
o csidido pelo Dr, Osório do Almeida, 2" de-
legado auxiliar, n piroposilo cios desfalques
lias age.leias do Correio. Pelo apurado ngor.i,
conelné-se que CJ desfalques sobem a cerca
du 400:0008000,

lista manhã acjticlla autoridade levo uma
con.fcrejiciã con. os peritos exaininadores da
u-eripli.ração das agencias, da qual nada'iia.i.spi.rou do positivo, V.' voz corrente, no
çnlnnlo, cjue eslá juais ou ínenos cm tudo
provada a maior responsabilidade dos fui)-
bciòiinrios da Repartição Geral dos Correios
Arlindõ Rodrigues, que se suicidou assim qii2
sc percebeu iiTC-medinvelmentc perdido, e Al-
ynres dc Azevedo,

Outros fuuccionarios daqnella repartição
f-lão, porém, támbom o..volvidos no caso, pelo

j «iuc é dc crer que os empregados iufieis•'«íjiiin dé cpmmtim accordo, ",
d inqucrilo prosçgiic.

A renc
| 

'Ao Thescitirò
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Central
sii rccolliey
i2.-2 lò;06.1 ,§4-f8',
ma quinzena c
iiuclo ainda

a cia
Nacional o Central do Bra-

íojc a i.iiporiaiuria cie
rem! i arrecadada na tilti-
reliroti 2.183:0008, exi;;-

um saldo de 27.0,61 $i4'8,

¦^IWNISTIA
tti.

*íiaraçSo dc voío
t) Sr:-dçputado Évarisío do Amaral npre-' sentou a mesa da Câmara uma declaração

ue voto, oiicle diz quc si estivesse presente
ja 

votação do projecto de amnistia; ciaria
seu voto contrario, não só pelas razões qüevpporhiitaiiieiitc apresentou, como, e sobre-
judô, pelo augmento cie despesas que c5 pro-

i jecto delcrimua, augmento quc orca por seisnu! contos;
¦- __o—*sif; JJ^-i—,,

Os casos raros
No correr do processo íoi apu»rado outro crime do

aGdiísadp •
i- A policia preridea e fez processar Carlos

í,i, m:n; Vlllií<"' "Russinho", 
pòr haver sidovisto n se retirar tlc uma casa dn¦ Ldsboft, um 80 dc oulnbrouo, sobrnçando

No

:.ír rua
do amio

jóias c roupas, que fnr-correr rio processo se descobriu,
Provas quc se foram colhendo, què.us,ii,f,o' era o nutor de nm outro rouboAt- roupas usadas, Jóias c 00? cm dinheiro,morido em 18 dc dezembro do mesmo hnri.'ó!icn.uo_o processo, pròmuiciòn-ã n juiz dn

uni,.?'' c'r""lnfl!. D.-. Snmpnid Vinurin. líx-
1-u ¦ ° ,nriI1[If"'f- .'" policin, esta capturou ò
totàin 

° ríime.ltte:-1 " Detenção, onde aguar
H»n a ci!e o devido juJgarociit».. .-—.-!-

BELLO HORIZONTE, 80 (Serviço especial ila
A NOITE) — Chegam aqui tclcgraiuínas rto cli-
versos pontos do Estado; dando noticia da pas-
sagèni pelos logarcs do violento tufão que var-
reu esta capital ua i.oilc dc sabbado ulliin,.,
causando gruudcs estragos.

Km S. João .riíl-Iley, por onde passou nn-
(picllc mesmo (lia, o vondaval destelhou nume-
rosas casas, estragando também os pomares,
lim Ouro Preto, hão foram menores cs estra'-
gos, quebrando volumosos granisos as janellas
de centenas dc casas, O tufão passou por Pi-
rapòrn no domingo, ás 'M horas, com extra..
ordinária violência, destelhando casas, rtcmi-
bando o abrigo thormometrico c quebrando os
granisos» os apparclhos da estação mcleorolo-
gica.

... —_ _-..¦¦..,.. ,w-_.> »-*g<rgW*-< —.¦.¦ ¦,..¦-..!¦ .

Àpparéçe o companheiro de
Noemi, a victima do cabo

Antônio
An ca Ho ri o dn 15s delegacia de policia

compareceu boje Alberto Corro:., empregado
no commercio, qup ali foi, cspòiitancameiilc,
declarar ser a pessoa que lio domingo tran-
sacio so nchnva ein compaiijiia de Noemi de
Mattos, quando na rua Coronel Figueira de
Mello tombou mortalmente ferida pelas bit-
Ias da pistola do cabo Anlonio, seu ex-
ama n to.

Pelo qne. disse clle, ficou esclarecido não
ser absolutamente amante de Noemi e que
n cònhcera eventualmente dias antes,

Com o depoimento do Alberto ficou con-
eliiido o processo contra o cabo Anlonio, dc-
vendo amanhã os nulos subir. a juizo
competente.

 - * --»ifr'f—*-- I.

Falsificou íelegrasuiiias e
foi absolvido

Conforme foi amplamente noticiado, no escri-
jpiqrio da firma Zenlin Ramos Sc' C. compare-
céu no dia 1.1 de nh.-il Manoel Alvos dn Costa íi.
iiitilulando-se voprcsonlanlc- de Moraes StíiitÒ3
& C, fit.na estabelecida cm Pnrnaliyba; mos-
Irem áqiicllcs negociantes vários tclegrnmmas
que. recebera, os quoos o aulorisrivam n fazer
uin desconto do 5:000?, por ordem ila firma
que roprosciilava, no estabelecimento de 7.e-
nha Ramos, com cjuem cntretiuha negoeip.s.
Esses coi.imerciiiiiles, suspeitniulo de uma aí'-
niadilha, rocprréram np Tolcgrnphp Gorai e ali•verificara.n n falsificação dos referidos tolo-
grammas. Voltando, ainda encontraram o Ma-
noel Cosia, quc fui i.nmcdiataiiicnte preso ç
aprese.iludo á policia, (lontra clle instaurado
processo, veiu lioje a .ibsolvol-o o juiz da l1
Vara Criminal, Dr. Aulo Fortes, sob o funda-
monto de quc os meios de quc sc serviram cs
negociai.Ios dcsla praça pnra o processo do ne-
nceusiulo era inidpnepj por isso truc- não con-
siiluia.n clomcnto.s inevitáveis do crime tenta-
do os lolograminas falsificados.
.... ¦¦¦. ... .»"--sta»»ÍTfl»»' mm ¦ ii i.-...*-.

A elevação de 5o »[. nos
preços dos tecidos de

algodão, em Minas
BELLO HORIZONTE, 30 (A. A.) - De-

vido ao augmento cio imposlo dc consumo e
á excessiva alia do preço, do algodão, as
priijcipaes fabricas dc tecidos dc Minas re-
solveram nugíiiciitai' de clucocvta.-Jipr_CCii

i.ta. «m p.reço»*tios tecidos»- __X

O governador de Santa
Catharina visita a Escola

Rivadavia Corrêa
Ein coiiipnnliin do inspector escolar c 

"do

Dr. Paulo Pilho, o governador dc Santa
Catlmriiia visitou hoje, ;ís II 112 lioras,
a escola profissional Rivadavia Corrêa. Sua
Ex. percorreu todo o estabeleciinciilo em
companliia dc sua directorá D. Rciicvciinia
Ribeiro, delle recebendo a melhor inípres;
são. Na secção «Mabel Pearsòh» foi-lhe of-
feiecido café, feito pelas próprias íiliiiiiiias.
Pensa o Dr' Fclippc Schmidt insiallar cm
Florianópolis um instituto semelhante ao que
acabava de visitar, para o que, provável-
incuto, contará com o apoio do Congresso
du seu Estacio.

f&~

FALLECIMENTO
Vindo do Departamento cio Alto Junta",

onde exercia a sua profissão tle pliarmaceu-
tico, cm Cruzeiro do Sul, falleceu na Be-
neficencia Portugueza, o Sr. José Mathetis
Maia.

i f*«Hft- . *

pas»a o
O Dr. Julío Olloni offeréceu á Prcfollura

um grande prédio, situado em vasto terreno,
á rua Senador Furtado, para ncllc sc instai-
lar a Escola -onedictò Ottoni. Occórrendò
agora ns uegociações entre o governo federal
c o municipal pura a cessão da Escola Nncio-
hãl ilo Agricultura; cm troca de um próprio
municipal para ncllc ser insinuado o Orpha-
nalo Osório, o Dr. Júlio Ottoni, quc 6 vice-
presidente dessa instituição, procurou entrar
em accordo com o prefeito, propondo-lhc quc
esse prédio fosso aquelle de sua offcrta á mu-
nicipaiidadc. Desta sorte o Orplianato Osório
so instnllará á rua Senador Furtado c não na
Escola de Visitação, como foi nnnunciado, que
tem a desvantagem dc estar localisada em lo-
g:.r pouco iiceessivel.

Em troca desse favor a Prefeitura dará o
nome do Benediçto Ottoni .1 outra escola mu-
nicipnl e receberá os próprios fedoraes da Es-
cola Nacional de Agricultura.
— ¦¦¦¦ i ¦^rli_,.i-i._-_»^--#»»»-aS^^f^»-«^-__M_W_^^w,^_B___^I_-g|l_v.

Os norte=aiíiericanos tomam
conta de Nicarágua

'MANAGUA, 30 (Havas) — Os ame»
rícanÒs assumiram a direeção das reparti-
cões dc rendas no interior do paiz,
w...,-,.-,,- -. i '¦*_3frSiw ¦¦¦¦>¦ i-  *-***

O CAFÉ
O mercado de café nprèsehiou-se hoje um

pouco mais firmo, mas com pouca procura.
Pela manhã foram vendidas 2.070 saccas e

no correr do dia mais 1.102, eslas e aquellas
vendas nos preços de 95.400 e ÜísãüO por arrp-
ba na base do lyjio 7. A bolsa dc Nova York
abriu com 1 n ti ponlos dc baixa e 2 a 3 de
alta.

Nos dias ?8 e 2!) entraram 18.25.9 saccas:
embarcara in em 28 apenas 8ÚI0 e o "sloek"
hoje cr:, de 981.101 saccas,

•"?---¦«a Q&m *"

s tmLiiobras
O ADDIDO MILITAR ARGENTINO

ACOMPANHAHA' AS MANOBRAS
O addido militar nrgentiiio junto ao Kxer-

cilo do nosso paiz solicitou do general Çáè-
lano de Faria, ministro dn Guerra, licença
para assistir, acampado no próprio local, ás
manobras a cjue ora sc. procedem.

Embora não seja 1.óbito cm nenhum paiz
a permissão para que os nddidos militares
assistam a esses exercícios preliminares, o
general Criotaho de Faria accõdèú A solici-
tnçã.o do official do Exercito argentino.

Assim,'foi poslo A disposição deste offi-
ciai o 1" tenente Euelydcs Figueiredo, que o
acompanliará, bem cinno o casino do Io rc-
gimcnlo dc infantaria, na Villa Militar, onde
ficará residindo o addido militar' cmqttnnlo
durarem ns manobras.

Todas as despesas, além disso, correrão por
conti. do Ministério cia Guerra.

E O SK. CÀLÒG-RAS IRA' TÀM»
REM

O ministro da Fazenda, em paleslra com
o general Faria, còmnititiicòu o seu desojó
de acampai", junto ús forças da G" brigada,
no campo dos Affoiisps, durante dons dias.
—-.——-._.._,¦,.._,.. i i x i.fgaiapwiM _ ¦¦¦—.¦I—t

A julgamento do Tribunal dn .Turv foi sub-
niotlido bojo o réo Arislidcs Jesus, quc, no
dia Ü8 dc setembro do anno passado, travan-
do de razões com seu dosaffccto Alberto Go-
mes, á travessa do Paço, sacou de. uin reviu-
ver, alyejando-o. Os tiros, porém, não fittiu-
giram o alvo. SubmeUido n jury, os jurados,
após os debates, proferiram a eondeinnáção
do réo á pena de 15 dias do prisão, «lesolãs»
sificando o crime dc tentativa de homicídio
para uso do armas probibidas,

-¦ ••flfl'!,'8*'~ 
¦¦ . ' ¦¦¦ -

A elaboração do Código
For não ler comparecido o depulado Vnv-

ciente do Moraes não sc reuniu boje ha Ca-
mara n eo...missão especial cln elaboração clò
Código Civil, quc teria de concntennr, nessa
reunião, tudo .quanto diz respeito ao 13° vo-
lume da oliva planejada, cpie se comporá, como
já publicámos, dc "10 Volumes,

Dos 12 voluiiKs já oi-ganisados ,iá foram re-
mettidos ps tres primeiros á Imprensa Nacio-
nul, para cnlrar iip prelo,
—„— .-ignntii».. ¦. • ......i

O subsidio de SS. EEx.

A GDERRA
A nova oíieâslva riassa

ua VoU&ynla
NOVA YORK, 30 (A NOITE) - Rn-

díogrophRin i!q Berlim .lixem!» <|iie, cm
Ioda a frente do Sloliliori, tu Volliy»
ni.i, us russos eslão ücscnvolvcitdo uma
(«r.indf ofíensíva. As posicò»."» (illeir.;'is
desde o Pripct a Vlndintlr-VolnvnsUi c
p.-luctptslnientc deante de Kov.i estão
na qtifircnta c oilo horas debaixo ide
um líit*» violentíssimo da arlilliarh russo,
Os sobreviventes do «Marina»

LONDltES, .10 (Havas) — O 1,1o: d liiinun-
ria i|ii(. uo porto de (roocl.liuvin, na Irlanda,
r.iii.lc.ii um navio cuja trlpolação recolheu
«•m i.hii mar a equlpagem do vapor itiitlcz
".Marli...", incltlilo a pliiuo pelos iillcinãcs,

O ''Marina" tinha cento «• «|uiitr«i trlpolan»
tos, dos «iuiics apenas trinta c «innlro ilcs»
embarcaram »*m Croulihuven.

Os nüsníScs puzcratn o «Mari-
nmi n pique *
LONDRES, HO (liava») -- A emlínijuiilii dos

Estados Unidos nesta capital recebeu um te-
lograi.....a do cônsul íiorlc-aiiicriuiino cm
Quèhslowii, coiiinuinicandii «iuo o vapor "M.i-
rinii" foi torpcdcaild seiu nvlso prcvlo pelos
stibmnrluos hllemãcs,

O lclegriim.ua nccrcscenla haver asuppn-
siçáo do quo a lu.i-do do "Marinu" viajavam
cidadãos uortc-aniericauos.
Confirma-se a morte do ca-

pilão Boelkc
LONDRES, .'!0 (Havas) — Os jornaes pu-

blicaiu lelegiíimiiins de Amslcrdnin cominu»
nlciiiido (pie o nppnròlho do avia.lor allcmão
capitão ltocllic foi (Icrriiliado pelos inglezes
u léslo dc Camhiiii.

O caiiilão Hocllic morreu.
Dous espiões condemnados e

entre ellcs |*apus
PAUIS. 30 (A NOITK) — O conhecido pcçul-

tistu 1'npus fo! coiidcmnudo á morte por ter
sido apanhado a fazer espionagem a favor dos
lillcmãrs. .

Também foi contlemnadu é morlo a espiã
RoMa Francillard, quc fazia espionagem por
conta da Allemanha, através dos agentes nlle-
nvãc.s ns Suls.su.
Como von Bissing explica a

deportação dos civis belgas
LONDIVF.S, «O (A NOITE) — Informam de

Amslcrdnm que o barão dc Bissing, governa-
dor gorai nllemão da Bélgica, entrevistado a
respeito da deportação «lc civis belgas para a
Allemanha', deu esta resposta :"Ha necessidade de obrigar os operários bel-
gas a trabalhar, porque ha fundados receios dc
cpie lhes venham a faltar os soecovros norte-
americanos. E, com as medidas .'.gora tomadas,
cvitnm-sò passíveis distúrbios."

Os jornaes, commentaudo esta declaração, cli-
zcni que von Bissing se esqueceu dc dizer que
os operários belgas são obrigados n trabalhar,
porém n favor da Allemanha, visto que vão
substituir os operários nllêhincs cpie são eu-
vindos para ns linhas tle frcnlç.
Incêndio numa fabrica de pol-

vora
PARIS, 80 (A NOITE) — Declarou-se uni

incêndio nn fabrica dc pólvora dc Saiut Me-
dard, Ficaram feridos sessenta operários, ai-
guus dos quaes gravemente.. mm»» » —. .

O deputado Ramiro Braga inteípcllòií hoje
o Sr. Cosia Uil.eiro, sccrc-lario da Câmara dós
Deputados, «. so pagaria amanhã o subsidio
cios deputados, pn? .ser o dia Io de novembro
si.nlificr.di) e o dia 2 feriado.

O Sr. Costa Ribeiro respondeu que haviam
i *•••- s.do tomadas as providencias pMi (gua seja"-^*4aito «manhã esse pagamento.-

Por um velho amor?
Suicidio mystei-iosO
numa casa suspeita.

no Cátia tle
^-Quo bom logar para um suicidio! disse-

lhe a amanlc, um clia, junto a uma gruta na
Tijuca,

—Só teria a visita dos urubus', respondeu
elle a rir. íuotejíindo, Mas calou-lhe no espi-
rito áquella idéa. Varias vezes conlou-a.

Hoje, a mesma aniítule encontrou-o morlo

-..'. :¦-.' ; :¦¦;.- •..¦.y.v.:v:..-r-: ¦¦.¦¦:"¦¦¦¦¦:;¦¦¦¦•' :¦"::•-¦ :*.'. :"-'""'.:.""'. ¦¦:':¦¦¦•.¦ ¦<¦; ['•'¦'

Uma sessão pequena, mas
profícua, na Câmara

A i-edaoção final doa
orçamen.oa — O pro<
jooSo sobro feriados

A Cauiiim dos l)i'p.itmlii> iviilismi boje
umn sossIJQ não muito lmigii, mn» profícua,

A' hora regimental o Sr. Aslolpho Duírn
assumiu n prosldoiujln, üccrclitludn pulo*
Srs, Costa lllbciro e .loão Peniültn, tendo o
prliiK-l.-o feito n rh.imnila c o ultimo llio
a ...la du sessão nulcrior,

Approvnda, sem obsorvnçCos, n ncln, foi
lido o cNpedlcnle. «pie careceu dc In.pnrti.n-
ela: officios (lo Scuiido sobre resoluções lc-
ulslnllvns, lutor/mngcTos do director «in Con-
trai pedidos pela comniissão do petições c
podoras, sobro um pedido do licençaj Ide-
..,1'i.ui.iia do vico-prct-ldonlo do 1'i.i-a.iá, Dr,
.Munhoz dn lloeha, agradecendo ns congri.lu-
}nçnes «In Camnrn r> lu solução cln questão
do limites com S.r.un Ciitbnrlna, c vnrlos
phrcçoros n Imprimir.

Sobre induslrln cxlraclivii c leglslnção de
mlnns, o Sr, Augusto de Llinu oecupou o
tribuna, «lurnntc lodn c hora do expediente.

Piissnndo-se á ordem do dia, o Sr. Aslol-
plio Dulra declarou haver numero pura vo-
tnçõcr., csinndo nroietilos 118 deputados, O
Sr, Anlonio Curiós envocara, pur tologrnin-
ma. os Srs. deputados, para npprovação da
redaeção finnl do pràjccto de lei orçnnien-
la ri a.

Siibinc-ltidii á volação, cm primeiro logar,
a redaeção final do projecio do orçamento dn
Receita pari. o cxowlilo vindouro, foi dada
por í.pprovndn, O Sr. Mauricio (lc Lacerda
requereu a verificação de votação, regista..-
clo-sc, então, 110 votos a favor c nenhum
conlra.

Foi, cm seguida, votada c r.pprovnila a re-
(liicçáo final do projecto dc orçamento dn
Despesa pnra o mesmo exercício.

Pròsègulrido as votações, foi npprovado o
rcquõrlmcnfo do Sr. Mr.urlclo dc Lnccrcln sò«
bre n clenuiii-iii, devidamente comprovada,
feita cm inqucrilo .la A NOITE, sobre a fa!-
sificação dc. bebidas estrangeiras, inlcrpel-
laudo o governo sobre us providencias toma-
das cm repressão dessa fiaudc criminosa".

A requerimento do Sr. Cosia Ribeiro foi
approvnda a redaeção íinal do projeclo ÍG-1,

Passou-se, então, á volação da matéria da
ordem elo dia, sendo totiuios c npprovndos
os seguintes projectos :

cm 8* discussão — os do créditos alé
50:000$ c dc 8:5Q93898 para pagamentos ao
Dr. Edgnrd Leite Cherniònl c outros e au
major Apollinario Pereira Bustàmánte. o o
de relevação da prcscripçõo pnra habilitur-
sc no montepio cm quo incorreu I). Maria
Constança dn Cunha Moreira ;'

cm Ia discussão — o quc considera de
utilidade publica o Ciub dc Seringueira, dc
Munáos, ipie leve dispensa do interstício para
figurar na ordem do dia de amanhã, a to-
qiierinicnlo do Sr. Fphigenio de Sallcs ;

cm discussão única — o cpie manda pro-
bibir cm lodo o território cln Republica as
tomadas, as brigas dc gallo, etc, cr eslabei-!-
ce penas, sendo npprovadnsj também, duas
emendas — uma do Sr. Mauricio de Lacerda
c outra do Sr. Waldoiniro dc Magalhães.

A requerimento do Sr. João Pernoita f..i
approvada a redaeção final do projeclo dc
crcdilo para pagamento no major Apolüna-
rio Pereira BÜstnmantc.
_Fornm, era seguida, encerradas ns discus-

sões dos seguintes projectos, quc foram vo-
tados e approvados :

cm .1" discussão, autorísando o credito de
101:010$ para a Imprensa Naval; cm dis-
cussão única, concèdandò licenças n Nestor
da Silva Castro o a .Inyino Roscinbnrg, esse
3o cscriplurario dá Directoria de Eslalisti-
ca Commercial,

A rcqtieriiiienlo do Sr. Pedro Moacyr foi
enviado á comniissão do justiça o projecto
quc declara feriado o dia 11 de junho. A
esse projecio foi np.rcsenlada mais a sc-
guinle emenda :"Fica siipprimido o feriado do 11 dc julho.
Fica feriado o dia 25 dc dezembro; cohsh-
grado á com memorarão da Liberdade c du
Civilís.içãó dos povos americanos. Sala das
sessões, .10 de outubro tle ÍOIO. — Hosaniinh
dc Oliveira."

Entrando cm discussão o projeclo quc nu-
iorisn o credito dc 8"0:0Ü0.? para a produ-
cção de munição dc guerra no Ministério dn
Guerra, o Sr. lldefonso Pinto justificou da
tribuna umn emenda, pedindo n consignação
de quinze contos para o serviço pliòlògrò-
molricd cln secção goographica do Estado
Maior do Exercito.

Encerrada n discussão desse projeclo, foi
a sessão levantada, ás 1.1 horas,

.... . .^gia-a^--*—— —-

OBTODr)í A REPORTAGEM
. da*'a NOlTe:,,

íliesoiiros do sub-soío)
•!•

O suicida da rua Christovão Calonib».
Os dous jmssadores de moeda falsa

e' lembrou-se do antigo passeio « da con-
versa,

Em seu quarto de sol lei ro, sobro a cama,
estava como quem dorme. Só a pallidcz do
rosto, contrastando ainda mais com o ver-
molho dn mancha do sangue, tirou a duvida,
Na mão direita, conlrahida, apertará a pis-
tola. A bala linha ilic varado o craheõ.

Ao lado, o segundo volume do "Theatro",
de Maelcrlinck, 6- uma bolsa de fumo'. Sobre
uma mesinba, uma bandeja com vasos do lei-
te c café e uma ehijara, dc quc não sc servi-
ra. Pedira-os antes."

•—Depois dormirei, disse no companheiro
de casa c amigo Gino Doria,

Quando a amante, Marietlc, chegou, pois
lhe. pedira um "rendez-vous" ás 14 horas, cn-
cronlroii-o morto, Foi assim quc se matou o
agente comniereial italiano Miguel Fiorc, com
42 annos. Fora aqui c cm Buenos Aires agen-
to da Sul America e representante do jornal"La Pátria degü Raliani", daqnella capital.
Ultimamente agenciava compra de terrenos
cm S. Matlieus. Veiu de S. Paulo, fixando re-
sidenciu Jia pensão de Mme, Mario", á praiada Lapa. Hontem foi para n rua Dous de De-
zembrp á. OS, no Cattete, onde sc matou, na
sala da frente, quo occüpayá.

A polieia encontrou uma carta, cm italiano,
a ella .dirigido, cm que dizia ò suicida aca-
bar cò.m»a vida,- legando o que tinha no seu
amigo Gino e fazendo recÒmnichdãçoOs á
Amantes e" Mme. Máud, Não falava com clare-
za' nos motivos.

Parece,' porém, ciue foi a traição de uma
mulher chio. adorava, a causa. Em S. Paulo,
há stresj mezes, Fiore conheceu uma mulher.—La Folchiue, Apaixonou-se. Satisfazia-lhe
os^ caprichos, era um escravo. A mulher nbnn-
douoii-o. Ainda hoje, quando íicllá sc fala-
va, tinha um estreijicciipentò c, nas raras vc-
zcs que falava sobre l.a Folchiue, vibrava dc
dor, E vihlin-lho tristeza, fugindo iÍê todos

Depois do passeio á Tijuca mais funda só
manifestou a ncurasllic-iiiit do suicida,

Porque ninguém soubesse como foi ó sitiei-d.o, não ouvindo o estampido da arina", e seu-
do o encontro do cadáver numa ciásá 

'siispoi-
ta, nova no logar, que Mme. Maiul a alugara
ha dous dias, a policia fez phótpgráphar c-examinar o cadáver, «me, após, fofremovido
para o nocrolerio, sendo arrecadados os o'bjc-cios do .valor e dinheiro cnconlrados

Dous ministros e o prefeito
partem para .Pinheiro
tia n .oslnç.ao do Pinheiro partiu hoje r.

. m.nistro da Agricultura, que. foi ttli cmvisito a vnno» clepartamontos dc sou inütis-içrlo. Nc*Ssa visita S; Erc. foi acompanhadocie sou .eciRcga «lo Interior.
mwi ssju SS. EISx. voltarão ¦* estt-«apilal ainda ho-
.—-. J4.0, 4_ftoit§._..-  _.^

Sr

O Si>. (Amjju-to cüo Lima
•yciií-ou-í.r-l.-i im.» lírcji.-ií;»!'"»

r.i. durnnlo n liorn d., cspcdlonlo «la c.»
mura cpie o Sr, dopulodo Augusto do !..;¦ .
jironiiucjou mu discurso fiuuliiinoiilniido u
nprcsònlnção do nu. projeclo que nutorlsn o
OXCCttllvO l. piociilcr A coir-oliil.içn.) (Itj toda*»
ps (llsp..sif.ios cslslcntos sobre o roglincn dc
niiiií.s quo csiivii-oni do nccoitlq com u Cm»
slitlllçài. c o Código Civil. INla coUKdlidllÇÚ >
será Icltu no rciiiilnmõulo que o governo cln-
lunar para n execução da Ie] n, 'J.üXI 

(lei t\{
mliiii1.), devendo tudo flcr sujclio no o.-»..»
mu c npp.ovi.i.àj do Congresso., afim «Io «iuo
ningutni julgue so tral..r do uma dolcgnçáo'
do lc|(lhlatIvo de funcçòcs (ine lhe cnbom pri»
vntlynmcnlc,

O orador Iilslorln como n commissão cs*
poeial, no..il'..da pclfl Cama..., proccilcil n li'i|
liiquiilt'. sobre as condições do mineração do
paiz, colhendo elementos do Informaçüo dos
governos c-tiuhiaes c examinando a pari':1

Jurídica do problema a resolver. Umn dal
cbncliisões n que chegou a rcTcrídn commis»
são foi quo sc impf.c u ueccssldndo dc serem
revistos alguns ponto.; dn let aclual afim ih
ho linrmonisnrciu c, mesmos com n ÇonslIluK
ção c com o Código Civil. Uma dessas diver»
gciiclas está no láclo de considerai' n let
nn questão o siih-solo como principal, no
POSSO que o UICSIIIQ «levo ser encarado cWn..
riecossorlo, do accordo com a Consltlulçáo a
Código,

O orador não sabe si a doutrina da nossa'
Constituição eslá de accordo com as necessi-
cladcí) da lúdttslrin nacional, porquanto nehn,
iliflieil, dada a vnriedi.do das condições phy»
sicas «Io nosso Icrrllorio, quo umn lei pos;..i
satisfiizc-r a tnmnnhã coniploxidndc,

Foi pouco mais ti menos nesla parte do
sou discurso quo o Sr, Augusto dó l.ima foi '
vivamente npnrlcndó pelo Sr, Alberto Sur-
inoi.lii, (pie dizia:

—Tudo quo a esse respeito nqui sc lem
feilo eslá errado!

A lei separa o Stih-Solo do principal so» I
mente pnro os cffellos da exploração, Lei
dc provar tudo á (ia.nora. (

O Sr. Augusto do Lima diz que, criticando !
n lei do minas, não tem q intuito dc atacar ,
seus autores, cuja coriípclcncia (r piilriotisnio 

'
estão acima dc qualquer suspciln,

O Sr. Alberto S.irhieiilo, porém, muilo se I
ndinira ele que só agora viessem encontrai' )
defeitos na referida lei c dc quo o Sr. Alt» ¦
gusto de Lima, em vez de combalcr-lhc n '
passagem, viesse depois dc tanto lempo tra-'
tar do assumpto.

O orador võ-se forcado a provar quo não
cpiupajccccra áquella época á Câmara por mo» I
tivo dc. doença, mas que não fora passear pe-
la Europa...

O Sr. Sarmento, vestindo a carapuça, rc»
spondòu:
-—Ftil c não tivo necessiclndo dc lhe pedii*

licença: fui dentro do regimento dn cana...
E foi pouco mais ou menos assim quc, rio

final db discurso do Sr. Augusto do Lima fi-
cou deslocado o plano das argumentações
úteis á prosperidade de nossa mineração.
--«¦-—.i . | ilffAT....* ... _ 

carne
ás tropas eoi manobras
A propósito ilo fornecimento cie carne 

*ás

tropas do Exercito quc se adiam cm nui-
iiobras nos subúrbios da Central esteve hoje
coin o Dr, Paiiliiio Wcrneclc", director dc
Kygicne municipal, o administrador do eu-
(reposto de São Dio.o'o, que foi combinar
com S. S. medidas administrativas que ia-
cilitem o abastecimento de carne verde áquel-
Ias tropas.

O Dr. Werncck resolveu mandar reservar
um csteiíclál naqiicllc entreposto a que será
recolhida a carne destinada ás forças em
manobras, evitando-sc assim possíveis irre-
gulaiidades no seu fornecimento.

"  i nwmTJDr- mu

O DIA MOfME'
O cambio abriu e funecionou alé o fecha-

mento ás taxas do 12 iijilS, no Banco do Brasil
c no Francoz Italiano, c Vi 1;8, nos demais
bancos.

Para os esterlinos houve grandes negócios,
aos preços dc 20f-100, 20^450 c 20f5Q0,,:lendo
sido as loiras do Tbesouro negociadas com
li_ °i° de rebate; A Bolsa registou vendas dc
25.000 esterlinos aos dous primeiros referidos
preços. Os negócios cm fundos públicos foram,
cm sua maioria, pnra as apólices da União das
emissões dc 1012 e 1915.

Os demais negócios careceram dc impor-
lancia,

*-f._aaM»gC-S-HI ti.__hi.ih ;.,

Os desvios de materiaes
da Central para o Cattete

, ——»—
O processo está parado

Ainda não sc sabe quem, em substituição nü
procurador criminal da Republica, fiiucciohnWi
no processo affeclo á l1 Vaca Federal, sobro os
desvios de materiaes da Central do Brnsil para
o palácio do Callçte, no quadrienniò passado..
O ultimo nomeado, o Dr, Iluarquo, só
hoje foi^ scienli ficado da sua nomeação, iiãp
tendo ainda respondido si acceila ou não a
nomeação para fi.nceio.iar cm tal feito.

A commissão Rockfeller
parte amanhã para

o norte
O Sr. director geral de Salide Publica,

Dr. Carlos Seidl, recebeu hoje, cm Veii ga.hinete, a visita do Sr. general Williams
Gorgas, chefe da commissftõ da Fundação;
Rockfeller.

O nosso illustre hospede foi apresentar
suas despedidas ao Dr. Seidl, por ter de
partir amanhã" para ò norlc, a bordo t!o
paquete do LIoyd Brasileiro cScrvulo Dou-
rado».

O nosso governo, acolhendo com svmp.v
thia a imjssãq Rockfeller, deu as necessárias
providencias para que no interior elo Brasil
ao Sr, general Gonras c nos seus collegas
de _ commissão sejam facilitados todos 

°os

meios precisos para a realisação da obra
da Fundação Rockfeller.

fszszsaa__>_H_______3

7CAÕÕ5
Chie e Barato Vestidos cm plumriii

para passeios, ulti.ua mo
dft. Sob rnodidaOãíioOSSOpO.conlci.çâodoMmo, Vargas
Oiliciiiíi do 1'ali.cio das Noivas, rua Uruguayana 8'!.

Si V. Es. for visitar 03 depósitos de rendi,
de moveis

RED-STAIt
tci-ii oceasião de verificar como são graciosos
o práticos ps seus cstylos; como é perfeito o
seu acabamento e como são boii3 as coiidiçücs
dc pagamento c preço,
GONÇALVES DIAS, 71 1T»UGUAYANA, S2

»_• E35 SEI
^ea» a exposição tílos bello _¦•
BS.owjiüs Le «..oEsâSae.'' á Rlü*\
eHáLi_ PI. 31. tapstes e es-Seâ
ras ÜBí.jsiieB',3i!.s.'3'a.r-*'Sj jjj'i»eçõa.
MS.ÍÍCOS e co*!.!i3ii*r.Si_s íss-.S.'
ítiías (t2e gíagass.©'^"'-).

Variado sr.r.
timeiitò do va-
sos o jarras,
por preços •'«•;Fsnados

dpzidps: CASA LANCAO.
Assembléa, A^

Gs crimes ds moeda
falsa

Um, ásnsólvido , oulro,
condemnado

Foram, pela Segunda Vara Federal, pro-
cessados, lia tempos, Alberto Correia 

'Lima

e Wáldemãr Machado da Silva, por have-
rem sido presos cm flagrante no dia 21
dc dezembro do anno passado, quando tilti-
niavain uma transacção sobre moeda falsa.
Correndo o processo seus tramites, o sub-
sülitto do juiz federal cfc? Segunda Tara
coiidemitou Alberto Lima á ]^ena ele tres
annos c quatro mezes de prisão cejlular;
c absolveu o segundo açcusâdp; & vista de
seus bons ariteccdcnlcs e dos depoimentos
das testemunhas' que affirmavam estar elle,
no niompnto, presente ao local, p.or San-

i, l)le« acaw»-'- -— -

A nossa casa tem pro-
grediclò sempre, porque
executa com perícia os
mais difíiceis trabalhos
de marcenaria moderna,

Leandro Martins & C.
39-42-43
OUVIDOR 9o rveí

==m t6s®B®%@®$ ^M
Vendido lioje 11 il

filial SONHO SUE OU EM
màÉMÍA CRUZEIRO, 1

~~ Matriz.—

Oscar

>,Í53

A
Álvaro Pereira de IVlattos
fl'. 

T. do Mattos Lobo, esposa e fit
lhos cotnmunicam aos seus parente*

-ffiS® c amigos o infuuslo passn.môiup da
scit filho c irmão, e os convidam a
iicompanbar os seus restos morUcs,.
nmanhã, ás í> horas da manhã sa.ndoí

o fcieíro de sua residência, ú rua Club Atlbe4i
tico n. 33 para o cemitério dc S. Francisco;.

»^-ier, confessaudo-sa. desde já nfiradccidps.-1



A NOITE *- Segunda-feira, .to do Outubro «fe 1916
LOTERIA FEDERAL

Itciumo dos pivin.Ms iiii loteria
PoderáI, plano n. 8!IÔ, txlrnlildn
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Coréias, corações, cruzes. boui|iict>. gerbeh
em cclluloide, mlssniigtis c hlscultn, Flores ar-
titiciics, llom e hurnto llun Sete dc Setembro
11. JrU— A' HONLVA.
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O páo também
tem a sua festa

Uma visita ao «ou
«Santuário»

A eam dc D, Joaiurn estava sexta-feira emiIi-.iimíiI.i iihÜiiçiIo, Tudo ali en picparntlro.I.avuva-nc o soiilho, liruiilain-sa us .move ti,dftvp-so umn fclcflo nova Ag itoni.ii, inalava-
m umn iiiliiMini de cnliiiihici, preparava-su,

Uma scena tle
entre doiL- quUandeiros

salgue

No largo «cs Bemfica
Foi o álcool, liinbringnrnin-se c, dc bons

linigos epie eram, lornarani-sc rancorosos
inimigos de um instante para o oulro, dis-
culiuuo, chipciiiiondo-NO ninhos muna conten-
dn provocada por um motivo ele sómcnos
importância, que teve como descolaco um
crime.

A discussão foi acalorada. Encontraram-
sc os dous quitándolros, João do Almeida
Gomes c Manoel Moreira, pois foram os pro-
íiigonistns, 110 largo dc ilcinflcii, o poucos
minutos depois aquelle varava Moreira com
umn facada mortal.

O cadáver de Mniiõel Moreira, que linha
.'IO annos, era pòrtuguez e residia k rua Nova
America ir. 20, foi iiecronstndò esta manhã,
sendo dado cm seguida A sepultura, e o as-
sassiiio .loão de Almeida Gomes, lambem
pòrtuguez, dc 21 niiiios, residente A rua São
Luiz Gonzaga n. 2'tii, que foi preso em fl.-i-
grante, devera ser nindn hoje removido pnrna Casa de Detenção.

llliM líllll l', i-|'l —¦——M——MM—I

E preferia matar-se...
' ¦ ¦ ¦¦

u tragieo suioidio úm varie»
Oa Tijiioa

Moroso, lrifAeinwilft emocionante; o c<irAjilfo dn v«V«Va dn Tljiicn. Uni lar uno
desmorona, uni lar de pobre, de gente fiiin

C0MI'Uiv8G qualquer çiuaiitideulcliriiliiiittcs a |ic.1i-.is |iiccío-iis. num
JO.VLIIIillIA USCill MAi.HAlhf, rua

de ouro, platina
ml'i-50 liem, nu
UO Ouvidor, 101,

MatouG«se
Por amor ou p_-r cifficulciades

ue vida?
Moysés de Pinho, pòrtuguez, casado cm sua

terra, loinoii-se de amores por uma moeinlu
filha do Sr. João Francisco de Mello e ü'
Anna de Mello, residentes k travessa Simnsn. LI, na estação do Encantado.

Ja pela sua situação de casado, já porqueestava desempregado, Moysés resolveu pórtermo a existência dando um tiro uo ouvidodireito.
A policia do 1>(I" districto, querendo apurar

a causa do suicídio de Moysés, foi A sua re-Sldeiicio, ã rua Joaquim Soares n. 17 e nadaencontrou epie a elucidasse, pois elle não dei-sou declarações.
Xo quarto elo trosloucndo Moysés as auto-ndtides somente encontraram um tapete queservia de cama, um lençol c dous chapéos decabeça, e era todo o mobiliário.
Segundo nos informaram, Moysés, para le-var avante o seu intento pedi» o dinheiro pa-ra a_ compra do revólver, empre'stando-lh'o aa mae da pequena por quem se apaixonaraNa delegacia do 29' districto cstA abertoinquérito.

—— ~ m— i
DU. VEIGA LIMA, tratamento cia tuberailo-se e.da syphilis. Rua Gonçalves Dias n. 75uas J ãs o horas, diariamente. '

¦ 11» l

.seu
mns é
annos,

aqui em

Fogo na rua
Maurício

se

O •Vaidoso", oeslido e enfeliudo, proin-pio para o bapttsudo
emfim, a fesl.i, quc devia começar siihbadó eacabar horilcm,

Mns, epie fesla é essa quc peüc n casa dcu. Jpan.ia em lão guinde galai ii' « fe Indo pao. A festa não é dc D. Jonnnit; c doM'. Siiliiinino, que ;- inventou hn tres nnnos,A festa do pio I Mas que èxquisitico éessn elo .Sr. Saturnino, em fazer a feslaelo pno /
Olhe, moço -_- disse D. Jonnun. OSaturnino e pariibvbaiio como eu,muito supersticioso. Vae pnrii tres"seu" Saluriiino, (ue me nlugon

çnsn umn sala e iim qunrto, veiu do mar,trazendo i m pedaço de pAo, que elle, nãose sabe porque, tomou dc grande estimaçãodesde que p cueonlroii a bordo dò navio cmquc su acbinn, (jiitiudo ali se lazinui obras.
Uuanup t-y. nm linno cjuè o pAo eslava iihlUepeildurado. o "seu" Saturnino deu umafesta, convidou gente, e no dia seguinte, umdomingo, In foi o pão, todo enfeilado le-vado em chnroln k Penha. Depois disso temse repetido, todos os (limos, a festa que é
precedida por uma espécie dc baplisado —
o pfto chama-se. "Vaidoso-', c sempre recebeo mesmo nome;

l'ódc a senhora mostrar-nos o pão?.Xão está aqui" ,igora. Eol levado, poruma comniissão dc moças, A costureira, paraiazer-lhe o r co vestuário. Porque cada anuoo pflo é vestido de uma fórum c dc eflr dif-ferente. Lsle anuo elle vae de azul. Massi, o senhor ipiizer, logo mais vão buscar opao, tm commissão, já prompto, c o senhorentuo pode vcl-o, '
Preferimos vel-o já, para fazeridça do juízo do Sr. Saturnino.

D. .loauna Indicou a casa ela modista doPAo. LA estava elle, todo vestido de azul,Ue fazenda dc. sida e rendas de Inglaterratra simplesmente uni pão, sem mais nada'Uso, sem qualquer característico, sem umafeição original. Voltámos a agradecer á boasenhora,
Si quizer, venha logo á festa. Ha co-mes e bebes. Ha tocatas e dansas, que sc

prolongarão até pela imiubã. Depois embar-ea tudo em uma lancha c toca para a Penha-Que o pão lhe proteja, D. Joanna...
. — -Nao creio nisso, moço. Já lhe disse mieisso é mama do "-eu" Saturnino.~ Saturnino de...

Manoel dos Sanlos, pnrabybaiio comoeu, mas muito supersticioso -- repetiu donaJoanna.
H deixámos, em agitação, nos preparativosda exótica festa, a casa u. 8 da travessa doMoreira, nli na Harmonia.

cnso
ae

do e, por Isso menino, um eanq mnis tclilco.
mal» tocante. '

^Fol o ilesciilacv du Kiundcs e Icrrlvehi priva-«nos que opprlmlnm o forte quo o dosesperu.
rum «le venccl-o, li o lirnço do lavrador muscolono, ttffiilo A luta. du espirito rígido ti ri-
temperado nela grandeza das florestas, pelamajeslado da natureza selvagem, friiíjucoii
oxanfiiiü. Um revólver, a morte cru » n-mc-
dio, ,\|as Iria morrer longe daeiuella casa, onde
passara os melhores dias da sim vida, ao selo
dn iiiatta, enlre o verde forte dns arvores tiltns
mio tantas vezes ouviram ns suas lundus te.H/es; longo dn vista dn sun coinpnnhelra fiel
quo llvern o prcsciillincnlo dc toda a Iragedln
e dos seus oito fllhliihos alheios u lodu u des-
graça que lhes In ilesnlmr sobre ns cnbcçns.

A Companheira ficou a meditar, Kllo pnrtlrnarmado dc um n volver, que nunca lisura inas'
nn entanto, no sair, beijando os filhos iihrn-
çiindo-a Iriinqulllisou il. .Náoj não poderia ser
elle nno sc mnlurln t

Passou-se aquelle dJn todo, chegou a fnnlc eo lavrador uno voltou. A noite foi dc íiffíl-eções,
Elln passeni-n Ioda olbníiilo pnrn o cníninho

quc se peiilin iiimin curva longlncpm, alé «pie
nasceu o dln com o concerto cios pássaros c dosol. Mus çlle não vlnhn. E nssini correram
llinls um elia e tuna noite, já de desesperanças
ele lagrimas, alé quo n policio, saliedorii ilò
desnppnrcclmonlo, trouxe n dura verdade detudo, a nova que chegou como um rato o cn-eluvcr du InvrnCftr.

Francisco de Pnuja Almeida, o Invradòi*; pre-lo, de 12 annos, morador na Fnzeiidii do ChicoAlves, na várzea da Tijiicn, inalara-se, eliindnum liro uo pelló. D endnver já em mlcnntiidoestudo ele pulrefucçáo, fórn ciiironlrndo nomeio du innllii, tendo na mão direita ainda cm-
1'inihndo o revólver.

Km linhas geraes e) caso já foi contado pelosjornaes. Francisco, que arreiidnrii aquelle si-Im, propriedade dc Jooqulm Corria' ninnilnln-
sc com sua familia, iniilhcr e oito filhos elo
produeto de pequena plnutuçáo que fizera,' só-siiiho, sem iijtiiln, pagando a meiisnlidiiele ele
.10-3000, l.'llii neiito, ha oito mezes, mais oumenos, elifficiillaraiii-se-lhe os negocieis eFrancisco dc Paula Almeida atrasou-se emin oseu senhorio, que, um dia destes, impiedoso
npiiarçceu em cnsu elo pobre lavrador, amea-
çnndõ-o dc despejo, si não o pagasse, aniiun-
ciando-lbc que lojnara a resolução de Icvãiitar
o aluguel para 50$fl00.

Abatido; dcsnnlniado. o pobre hoinein pas-sou dons dias rejeitando os alimentos epie lhe
offerçcln a mulher pnrn, no terceiro, tòmer ntrágica resolução, preparando, nzeitanclo pri-nieiranieiilò o revólver, cuidados esses que ele;-
pertaram suspeitas terríveis na sua coinpi-
nbcirn,

A mulher do lavrador, Florcncia Maria cia
Conceição, está, além ele tudo, cm estadointeressante.

O cadáver elo infeliz suicida foi removido
pnra o necrotério policial,

v

Asmazellas da nossa
policia

Um oaso gravoUm fado gruvu c que sorA por ecrlii rlgoro-siinieiitu apiirailo por um Inquérito, Mtendeii.do A niiinçlni Hcmprii Justa de «alr do Dr. So-ano da l.unlin, delineio do H\ dlslricto po-1 icml. oceorreu .esla nolto entro o eommlssa-
i"«. . ü Mrv'«° «' f"»(> Valciillm, propostoda »• di Icgnrin auxiliar.«s quc o incslru du obras Cândido da Ciinlui,nioriiiiir k run (loiuagu Hastos n. 101, cercauiij n borns, cm estado dc exoltnoAo nlcooll-eu, «o passar pela ma d,. SiintWiino u. 2k,resieieiicia dc Jo.su HeniiOllii, ali penetrou ag-Krcysiyiimentc, procinnndo receber uma con-Ia iniligii. Aos gritos dc soccorros dc Ilcrmnniio sua esposa, acudlii i,m pullctnl que àstnvaeu folga, iircndciido cm llngriinlc o "piiu

il oitiia» lurbiilcni,, |.evndo pura a dclegnclado ,1-1? districto policial, Cândido foi recolhidouo xnelrez,-
Duas horas ilepol* ii delegaila se aprcseil-lou hrniitijieo ela Cosia Oônsalveu, dc imciu-iialidiidc poriiigiiczn, mestre dc obras, real-denlc á nm Arlstielca Lobo n. I.IH, que emcompanhia de tres enmpaírlof.-iç, pccllit no com-lilissario dc serviço pnrn falnr ao preso, seuamigo, o quo lhe foi negado. Mais larde. cmnome do I" delegado auxiliar, foi o preso rc-clniiiiiilo para comparecei' á delegacia destevisto qne havia sido Icvmla ali uma grave de-

punem contra o policial quc o prendera, porlel-n espancado a «ibre. Como Cundido nlu-da estivesse alcoollsado, foi rcnicttldo cm car-ro forlujinra a 1* delegacia nnxillnr. Abi che-
gado, nao foi encontrado o 1» delegado, vistocomo «lava de elia a terceira delegacia;, O.»" clelcgnilo, por sua vez. lambem estava eu-sente, ncliando-so em seu logar um gunrdn d-mi etc nome Valentim, qi:c Interrogou o pre-bo. Este, porém, foi obrigado n se. despir, vis-lo nno querer iifllniinr quu fórn espablclrn-
do... pois voltaria para o xadrez do ll" dis-trieto. Quando o preso regressou á delegaciae ele tudo informou o comniissario, foi Imme-diala.iucnte poslo iiiconiiniinicavel. para queem Inqucrllo, seja apurado o quc sem o me-nor còmmentnrlo abi fica narrado.
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0 triste destino de
uma casa histórica

De cadeia a Câmara, de
Câmara a lavanderia

wm̂t^

uma

S HOJE J.HOJE _._....
Assombroso suecesso^

DecSaração
A Casa Vieitas, ha UO annos estabelecidanesta cidade, declara que te acha perfeita-mente preparada com a sua secção cie óptica

para aviar loila e qualquer prescripção dos se-ntiores médicos oculistas, assumindo inteiraresponsabilidade pela sua execução, dispondo
par Isso mio so dc pcss.ial habilitado comotainbcm dc material de superior qualidade, a
par dc bem montada officinn, onde poderãoser executados os mdis delicados trabalhosópticos. *

Como prova de consideração para com ossenhores médicos oculistas, a Casa Vieitas re-solveu conceder o abatimento de 20 °j0 a todosos seus clientes ciue se apresentarem com asrespectivas receitas k rua da Qultn'nda ti. ¦)')
¦ mm—
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OMBRCADO DE CAfíNtí VfiRDB
No Matadouro de Snniu Cxwr

\\> ilido-, lioja t Ó07 lezes. 6(1 i
inilros o 21 vllcllns.

M.iiclianlrs ; Caiuliilo
Duiiscli tt C.j II l',| A.
U c.: l.lma & Filhos, .11

capi
K. dc Mellg
Mendes íi c

1 bnvilll
l'...'ip- flív'""'''cisco V, uoalnrt, M v. »• 2k n,; j0jí(, 

'¦'
da Abreu, 10 r. i Ollvolra JriiiÃOH A c
14 ji. a 5 v.i Jlaslllo Tavares, II r.\. Ü , . '.'»
dOH lldtnlhhliis, I r. s Pnrliiiho ,\; (•¦•'ai»
lielgiinl do A/cvvdi», :i!» r. Norherl 

'\(,vt"/Ú

»¦-. P. Oliveira AC. 38,., Augn,",'»,'•,{
e IH c: Iciniiiiiics ,v ,\|„,MÒIim, 28 p,

•II r. com li.iíno |(||,

10 p.; Alexandre V. Sobrinho. 2 ira A fí,, III r.
Foram rojultndos
Foram vendidos :

fressurns."Slocli": Condido li de Mello :•!« ,rlsch A C, 1118; A. Mendes & C. t'ii' 11
Filhos, 291; FrmfcÍM'1) V. Ciiulnil' |lia'. •
Itelnlhlslas 50) .loão Pimuiita eli- \|,|, iOliveira ínilíloí * (}., 1)011 llnsllln Tnvnn
PortInlio•* C. ir,»: IMgnnl ,|, A«vJdNorherl llcitz, 85; Augusto M. ilu Mnu,F. I», Oliveira s<i c, |I12, o SohiSlr.
103, Total, ;i.l7l.
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entreposto do S, Dlogo

OI p.

inteiros

As complicações da politia
matto-grossense

AO

Um almoço á imprensa
carioca

A industria nacional de
conservas

)¦-'

paymientos destruídos
•S lioras. tio inter

SOCcor
rela

havia in-
Bonibci-

nenti.

* o kl»
A's S noras, do interior do predio n ilíi K>run José .Maurício, partiram gritos duro e fogo,
Um guarda civil qne romlam ns proxinildacies, -cerli.ficniido.-se cjue de facto aliccndio, telcphoiioii pnrn o Corpo dros, tendo este comparecido incontiDo prédio em questão era locatária SaraliDlodinib, dc nacionalidade polacasuba cm companhia ele MariaSertinc e Annitii Heisclitnan.

tm- ,/".?"• ailc tivtTíl inicio nosUlodimli, epie se achava ausentemar. sc limitou a Carbònisnr
contígua

nue
ftibas.

nli re-
Sarnh

aposentos
no banho

o quarto e ao.ntiffua, sciido nbi totaes os prejuízos.
SKÍ!1 !'?"s Pnylmcntos, tendo o foSo

foram avaliado.'

se manifestado nn parte superior, listavaseiíuro por 20Mm, sendo de propriedadeJosé Antônio de Souza, i«w«".aaae
Os prejuízos de Dlódi

em oito contos,
Ao local compareceu o Dr, Pereira Guinin-«es , elegado do. 4- districto, que KSP.imIi.m ,1o comniissario liugenio Pliiheirò.Ao cartório foi aberto iníjiierifoapurada a origem do Incêndio.

loi unia festa encantadora a que os SrsCarlos H. OderJeh & C.f de S. Sebastião doUby, no Pio Grande do Sul, òffcrè.ccramnoiiícin a imprensa carioca, no Alto do Ur-
ça. O almoço foi á ••gancha,", isto é, foi todocie Jguariiis preparadas no estabelecimento
cio bv, Odench, hoje incontesfavelmciito omais importante eslnbeleeimchto congêneredo Brasil. Sobretudo os "patcls" e as "salchi-
chás. nada ficam a dever no similar estran-
geiro.

Durante o almoço foram trocadas saudaçõesmuita.,amistosas entre o representante do-.Srs. Octerich, o seu depositário no Rio, a co-iihecida Casa llist, os jornalistas presentes eo .Sr. cor.onel Fridolino Cardoso.
Todos os convidados subiram depois a con-tempiar o magnífico e Inconiparavel panoi-i-ma que se descortina elo Alto do Pão de Vs-sucar,

CABARET RESTAURANT
DO

CLUB TENENTES DQ DIABO
179, Avenida Rio Branco, 179

DAS 9 HORASA-S-lbA MA.NIIÃ
O proferido da elite elegante o inlellccluiil c ondese exliibein os melliorea iirugiauiiiias por artisius dcvalor incontestável, soh n direcção Uo incftualavel
caburetter ANDHE' DÜMAN01R.-- Conforto ò luxu
.¦in meio cliic.ondc sc npieciam a Aitè.eò Béilq

Duetio ljiico
Dansarina clássica
Chaiiteiisc u diction
timtoru chilena
Cantora inexicuna
Estrella niiiiiiliai
Ointoia licspanbòíá

Cantora internacional

Moiit:iiegi'fl-I'cpe
Veral.js ..,, 
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EBeíções que não se i*ea!i-
sarão mais

CUYABA', 30 (A. A.) - O governo do E*.tado nenhuma coiiimunicayão official teve so_bre o accordão do Supremo Tribunal Federalconcedeiielo "habeas-corpus" aos cx-députodos'
sob o fuildimienlo da existência do motivo. Àimprensa local apenas publicou telcgrainnias
transmitimos dessa capital, sobre a discussão
Uo 'habeas-corpus", impetrado pelo Dr, Pau-Io dc Lacerda, dos quaes so depreliendc nãohaver o mesmo tribunal tomado conbecimen-
to das renuncias dos referidos deputados pornao ter sido provada a coacção, nem ter'sidocllo, quando existisse, exercida por autoridade.

F.' positivamente, uma cusa sem sorle a
Cadela Velha, nli na rua da Misericórdia.
Quando ella esportiva que se lehubililariii
pirante a Historia do crime, tle ler assislido
a taiilits .scenas pavorosas e de 'er servido
de cárcere a Tirádenles, antes de subir ao
pulibttlo, deram-lhe o destino th sede ila Ca-
mura dos Deputados, exaclamenle no perio-
do em que esse ramo do poder legislaiivo
conollluiu uma verdadeira calamidade juv-
tilonul,

E agora, quando se esperara que ella se
dispusesse d gosar uma velhice iránqullla
e respeitável, a Cadeia Velha se transforma
em eslalagem harala, eom Iodos os curac.le-
rlsueos dessas nojentas espeluncas. A gru-mira acima mostra, exaclamenle a janella do
antigo gabinete do presidente da ('.anuíra e
onde honlcm havia uma porção de roupa es-
tendido, dando aos CSlrangcllOS que chegam
ei sala dc visita da cidadã, que c o largo do
Fuço, uma trislc impressão do Rio de Ja-
neiro.

Mas, não é prohihldo estender-se rou-
pas nus janellas que. dão pnra u rua ? —
indagará o leitor curioso.

Eslá claro que c!. .'Ias os gininliis-mn-nicipaes, encarregados de selar pelas poslu-ras, tém mais gue fuzé.r que sc ineommo-twr com essas pequeninas cousas,.
tempo è pouco par confabulur com
inercinntes e arranjar a vida.,.

0 Irem chegou k hora.
Foram vendidos : Kil .TI c I H r
_í7 v.
Os preços foram os seguintes: rexe«lo a >.sijii; porcos, a 1-WOU: cu\-\
vltellos de íüiiü a IÇ00O.
Na matadouro Un Penlm

Abatidas hoje : IK rezes.

Confcccion. in
0 1'illH

MODISTA
tnioi leliro os unimos niijili-in,

11, en.-u :i, *

O seu
os eom-

i-usicriornienie, a propósito Uu redacção doaccordão, foram transmiti idas outras noticia"
sobre os pretextos levantados pelos ministros
PedrO Lessa c Sebastião Lacerda noniiw ...T,.

-»—— ;

A eleição ae nontemem
iliüas

Recebemos de llom Suecesso
telegriiinma abaixo: '

cm Minas, 6

Deu este resultado a eleição dc hoje, nodistricto desta cidade: llueiio Brandão narisenador 61)8 votos, e Dr. Nelson Seu.ia, 1 vo-lo, c Dr. José Soares o. ín.iínn MartiiinCastanheira, para deputados, 095 erespectivamente.--Redacção d'"0 Semanal!"

mo
o votos,

—-— * -es» ..

estava a referida redacção de aceordo com oconvencionado. O governo do listado, firmado narenuncia dos deputados, as quites lhe foram offi-cialmentc coinmiinieadns pelo 1" secretario daCâmara, e não tendo tido nenhuma coniniiini-cação do Supremo Tribunal Federal providen-ciou no sentido de serem preenchidas ns vngasna Assembléa. Entretanto, o governo ncíibanrio Uc ter informações mais positivas sobre ostermos do ultimo accordão do Supremo Tribu-nal Federal, resolveu não proceder á clmarcada para boje.
• —-"¦

leiçao

Dr. Meirâ de Vaseoncellos—
Das 2 As 4 1(2 - - Tel. C. 2 20G

¦ mm— i

OCULISTA-
S.José, l)i

peiu fòrmbsissihia Maria tf JCOblniKIÍJE só no — O D E O N—

>. afiiii de ser

MIA Vu. ™ '"'Palpável, perfumo delicioso.Adlicro mais do cjue qualquer (miro. 2S500Nas periiimariita o á ItüA UltUGüAVANÁ li: 00.~r~-—---^Wfc-t. 
i. i,Seis orphãos sem

A
ças

pae nem máe
Associação Prolcctora*a dos Pobres é Créanuie providciicmr em soccoiTer as seis creaii«as lnlcli?es ciue. ficaram sem paee mZmesmo tempo, residentes á rua Flòrianóestação de D. Clara, n.

0J«a
Dos meninos Fulvio, O swaldo, A ""•rico C

aos

dcalino.

Novos íypos de viaíuras
para o Exercito

Em dezembro próximo serão feitas expõ-nencias praticas tle tres typos ele viaturáà
pura munições ilu. Exercito, organizados pelacommissão de epie é presidenle o coronel Cy-prinno Ferreira c construidòs no Arsenal deGuerra, ¦

Não obstante estejam concluídos outros ty-pos de viaturas, só esses por emquanlo serãoexperimentados, com a assistência elas aliasautoridades militares, nos campos dc Santa

— creosotAdo ~
Broncliites, hóíiqui-
JãOj Astli ra», o (u-
bercdlosè pulmonar.

Primeiro de Março 14

Um caso ae qous mil kilos
de mica que se complica

O Sr. V. F. Bouças procurou-nos, dizendoepie iiuni assiste razão alguma ao Sr. Raymun.ioAlv.es: Pinto na queixa eIUe deu & 1» delegaciaÍ11IVI h nt» a"v *vauxiliar.

Mobílias a prestaçSes
Rua da Carioca

CASA MARTINS

Pagou com o mal o bem quelhe fizeram
Aproveitaiido-sc da sua situação de com-

missario, o Sr, Guilherme do.s Santos achou
por bem fornecer detalhes dc um incidente
epie se verificou cm sua casa, deturpando-o Asua vontade. Hoje fomos procurados pela cx-
empregada daquelle policial, Maria dos San-
tos Silva, que nos veiu narrai' o que com ella
se deu, ággredida que foi por Guilherme c,
o que é mais, calumniada torpemente. Disse-
nos Maria que o seu patrão, «ttribuindo-lhe
um gasto excessivo dc carvão lia cozinha, es-
pancou-a, dando-lhe bo/eladas e repcliões
dando assim expansão ao seu mão gênio...'

" ¦ -<i|i» i

Liga do Commercio
ORÇAMENTO MUNICIPAL

A comniissão de classe da Liga do Coinmer-
cio, estando estudando o projeclo do orçaiuen-
to municipal, ora cm discussão, receberá mi sua
sede, ate o dia 31 elo corrente, as reclamações
sobre o mesmo que os cominérclántes desta
praça julgarem conveniente fazer, as quaes,
depois de convenientemente analysadas, serão
encaminhadas no Conselho Municipal.

0 ultimo momento
Um engenheiro ame-

ricano estoura a
cabeça a bala

¦'Ellen -— Amo-te, querida, Penso que seja
esta a única saldo. Ueija os meninos c per-doa-mo — WilJaid."

Na retina lhe devia passar nesse momento
o aconchego elo lar; a esposa, os filhos abrincar. Não lhe tremeu a mão ao côltsuminar
o aclo. Talvez mesmo a lembrança llie fir-
inassc a resolução. Pie» familia fez o sacri-
iieio. Negócios mãos lembraram-lhe o futuro.

O bilhete, lacônico, secco, era como a suavontade, firme, inabalável; Morreria. Doia-lhe deixar os filhos, mas não se acovardou.— Penso que seja esta a única saitla.
O primeiro pensamento foi a demonstração

do amor.
—Amo-te, querida.
O ultimo o perdão pela dor que fazia sof-trer. Iintre um o outro, o carinho do pae —•

Beija os filhos,..
Previu tudo. Os papeis, no seu eseriptorio,estavam cm ordem. Como de habito exami-nou-os, arrumou-os. I.cvanlou-se Viram-iro

entrar no W. C. Muito tempo depois, ouviu-se um estampido, a que não ligaram; Depoisuni gemido fraco.
Notada a ausência elo engenheiro, souberam

que clle entrara no W. C. e lã foram. Oaido,um filete de sangue a correr-lhe do ouvido

Uua 1'eeiio Américo n
*m—

MISSAS

Jlcsum-sc nniaiiliã as
Raul Narciso Jorge, á

seguintes,
... ....... 9, na egreja ...- \sa Senhora Muc cios Homens; D. Mui-.-,rerunncles da Costa, ás l), no santuário dcria..A rua Cardoso, no Mcycr: D. Thcoeilv|)l>igciiin Kcriiancli-s iDadiii, ar. !), na made Çuo João Ilaplisin ela Lagoaj D. Maria Uelrigues Casa Nova, ás 9, na egreja da Immculiida Conceição, A rim Cciicral Gamara; \lonio 1-lguciredo dc Souza, Vis 9 na egrejaSanto Anlonio dos Pobres; l.uiz José°Móntiro, .Vs 9, na egreja ele São Francisco ek- i-nulOdalino de Uarros, tis !), na matriz dc sJo.io liapeisla, de Niclhcro.v; |>. Olgn KonMalchei; .Serzcdcllo, ás 8 );2, na CiuidelárlAlexandre, do Carvalho dc l'nes AndradeJ, na egreja do Bomsüccesso: D. Carolina i-,iieirei Bustainante de Sá, ás 9, na matrizUugenho Novo; ür. Bento Lnlz de Toledo i ibon, us 9, na matriz do Sagrado Coração ,Jesus; D. Dolores de Almeida llulhoes, ,9 1.2, na matriz de SnnfAnna; D. Irneenl-eriiandes Pereira ás 9, na egreja dc Sai,Affonso; Snblno ele Sá Guimarães Carvallias 9, .na egreja do Dom Jesus á rua Genercâmara; Agostinho Rodrigues Fernandes, .'.I, na egreja do Amparo, cm Cn--

ENTERROS 9

lava morto. Talvez a flcugma com quc agiramo fizesse morrer, pois nenhum soceorró lhefoi prestado a tempo pelos seus eòinpanhei-ros. (mamaram a nolicia. etVfiih í"m,ci.,t.„. |

Limpador o polidop universal

©7
¦^•»»

Ul EKNBSTO SOUZA

.mesmo

Escobar rece-liemosDo tenente Ildefonso
a seguinte caria :"Sr. redactor da A NOITE — Saudo-vouPíofaodainento:-;impressionado com o desaU
nH^iT11'1 

f0 vicima ° «aventurado ope-rarlo Jayme Ignacio Torres e eonscouci temorto de f,,m pobre ^nhora, pór?vosso li-tennedle, communico A p/ssoií que tomoCO" a dos filhos do infeliz casn? , u« c opromMo a acecitar cs orphãos Álvaro (dcdm,s nnnos) 0 João (de sei-» meies) paraSIni,.0. lT'Br m com^*to m Li UJiiiniifls. De yosso nm g j .. » ylonsoj^obar^^, "travessa1 
Rio Grant

A tragédia conjuga
rua Barão

da

«o í^urig n

esde urinas, e*©,
Ôa&ttina^a^S^^
^ses 

e Pesquizas: KOSAA O 188 e, $ZGonçalves Dias. Tel. do Udu H M,' 
P S

Um rerjuapimenío do (enentePaulo Vaíle
0 tenente Paulo Valle, autor da morteue sua esposa, D. íiilal» 

'Valle, 
em JncaÍ4-pagud, dirigiu boje ao general do divisão

çommandanle da 5' i-gião c 3» divisão doaxerçilo, o seguinte rcepiérlmehto :Paulo Pinto da Silva Valle, 2" tenenteüo hxercito, • bem da sua defesa no toroeivei, requer a V. Ex. que lhe sejam attes-lados pelo commandante do 1* regimentoos seguintes ittus ; 1" — si o requerente cs-teve cie serviço no dia 12 para- li) de agostopróximo passado; .2' — si foi 0 requerente
quem fez este serVíeo; 3" ~- si este serviço-era de natureza a poder o requerente seoiastar do quartel, e. finalmente' i* — ahora era quo o requerente recebeu' o serviçodo seu antecessor e « hora cue «ntregou ao

I SCH Substituto..'*- . - ,

A Leopoldina vae vendo realisa-
do o seu programma...

. —t—¦ -

Hoje, na Praia Formosa, deu-
se o primeiro conflicto

JA era esperado. A própria administração
cia estrada Leopoldina tinha manifestado dc-sejos de que os'passageiros dos seus trensaijorrecidos com o péssimo serviço e com ámaneira des.air.6sa Min epie são" constante-meiiiij tratados, viessem a commelter de-
predaçues, para depois a inesgotável Uniãoentrar com gordas iiidemnisaçõcs párit osseus cofres.

O trem S. 12 chegou hoje A estação dctraia Formosa com um grande atraso. Osseus passageiros, grandemente prejudicadosentraram n protestar, sendo grosseiramentetratados pelo pessoal da estaçãoaggrediu.
Jistabeleceu-se, enlão,

flicto, sendo atiradas
parte a parle,

Quando a policia do 10° districto teve eo-niiccinicnto do que occorria, o comniissarioferreira seguiu pnra o local, acompanhadodc uma torça. Abi chegando, só encontrouum preso: era o nacional Josó dos Santos,residente.em Ramos, que na delegacia scacha detido para averiguações. Em meio doconflicto o guarda-clvll n. 533 e o soldado"' 
f*1'"!;-Brigada Policial foram ligeira-mente feridos a pedras, tendo este ultimohaixndo ao hospital do sua corporação.i\o inquérito instaurado na delegacia dc-vera ser ouvido o conhecido desordeiro «Pais-

so do Pirajá", que è apontado como autordo movimento.
A Leopoldina, apeznr do pavoroso "cha-•rvari havido, só foi prejudicada cm ai-guns vidros dos vagões, eme foram partidosa pedra.
O local ficou guardado por um* forca dc,

Uri«.I,raí!,S 
Mv,,11«1'i« ? to§£ «J^lnfan-

'>.* Mm»»

que os

uin. pavoroso con-
muitas pedras de

na
A classificação tios cau-

diãatos
Terminaram antc-liontem as provas tleexame para habilitação a docência da cadcl-ra du phyáica da Escola Normal. Haviamse inscripto para essa prova dez candidatos,aos quaes tres não compareceram, sendo ha-bilitados eiuco: os Srs. Grnciano dos SantosNeves, Francisco Venancio Filho, Gcorgé

Suniner, fheobaldo Alves Ferreira nécifo-cDulcidio dc Almeida Pereira,
Sabemos que, sendo ainda insüfficiente onumero de docentes cffectivos da cadeira de

physiea, antes cto próximo anuo lectivo cia-
verão realisar-se novas provas, para liabili-tação dc docentes dessa cadeira,

o suicídio e, como" um baiido~de 
"corvoT/ni''-

xcrani os seus papeis.
Foi assim o suicídio do eiigc;ihciro nmeri-cano Sr Albert Willard Cl.ester, representante no Itio da American nnd BíaSilincering Co,, dc Curiiyba, Paraná

lc 30 annos c era casado,
Presume a policia quc fossem causa doaclo mãos negócios. Tinha eseriptorio no 4»andar da avenida Pio Branco h. 109, onde sesuicidou. A pistola Colt, com eme seloi apprcheiididn.

inn Engi-
Contava ei-

matou,

Já

Or. Teiies de Menezes
Clinica em geral — Esp. moléstias das senhoras

e partos. Cons. lt. Carioca ». 8, 3 ás 5.— Teleph.
600C—-Resid., Av. Mem da Si, 72. Tclcp.91.lc.Chamados a qualquer hora.

Uma assembléa em Tucuman
de estudiosos das sciencias

naturaes
BUENOS AIRES, 30 (A. A.) - No próximomez de novembro terá logar cm Tucuman a

primeira assembléa nacional de todas as pes-soas quo so dedicam ao estudo das scicnciasnaturaes. Essa assembléa será presidida pe-lo professor Ângelo ifallardo, director doMuseu Nacional,

se preparam festejos para
o úlâ 15 de novembro

CAMBOmU (SANTA CATHARINA, 30
(Serviço especial da A NOITE) — O coronel
Benjajniii Vieira, superintendente municipal,
solcmuisará a passagem da data da proela-niaçfio da Republica, realisando diversos fés-tejos, em honra também do Sr, coronel Fe-iippe .-;¦ Schmidt, governador do Estado, emregosijo pela assiguatura do aceordo que so-lucionoii a questão de limites entre o Para-na c Santa Catharina, No edifício ela Supe--in tendência será inaugurado o retraio do co-ronel Schmidt, em tamanho natural. A' noitehaverá uma "marche-aux-flanibeatix" 

e gran-dc baile, festas eslas para ns quaes foramconvidadas as altas autoridades cathari-iicnses,

Na fazenda de Burity ha
agiíüs suSíurosas

.«lilNILl, ag (Sen.k.0 tisl)(,t.;il ifa ÁiMJllh) — listão sendo procuradas as águas•sulfurosas existentes cm fontes na fazendaliurity, n dezoito kilometros distante destacidade, para onde eslão construindo uma li-nha de automóveis; afim de facilitar 0 trahs-porte de mercadorias de Santa Rita ele Pnra-nahyba, no Eslado de Goynz. Esse serviço se-ra leito em auto-criminhões e era, núfés fei-lo em carros dc bois, num percurso de %léguas.
I ^l»^B—»

Foram sepultados boje :
No ccniilerló dc S. Francisco aro

liiía Ibirlanzi, rua Bchédicto Hip,  u 21]Niur, filha do João .Machado Guedes rini Pinto de Azevedo u. 29; Benta Maria dn Conceiçao, rua S. Carlos n. 213; Joaquim RodriguiüPereira Valle, run Carolina Machado n. 520rrancisca Gomes Ascensão, rua Visconde ..
Mcthcroy u. 228; Nãir Peçnnha Azevedo, ruS. Paulo n,. 62; José, filho de Dancrio eleC
jatlio, rua José ele Alencar n. iü; Citürninotillio de Manoel Saturnino Camillo rua MiAvili, „. 130, casa XXXV; César, filh,, de Alberlo .los Santos rua da Matriz n. l> Francisco Paulo de Almeida, necrotério da policiaOliveiros, filho de Juvcncio Almeida eln HocbsJúnior rua Matto Grosso u. 31; Ruth, filha d<Jose5 Alvítrcz Rodrigues, run Biirão dc Mesquita ti. 458, casa IX; EmiUa, filha de AntônioSalgado, rua Barão de Itiipagipc n. 297- \vgusto José Gomes, necrotério municipal,'— No cemitério de S. João Baptista : Joãotillio de Agenor Nascimento, run das Laraleiras n. 139; José Matheus Mala, Bciicficcne iPortugiiczn; Regina, filha dc Sebastião Mu.rues rua Santa Luzia ti, 212; Virginia da Silvnma S. Christovão n. 3(i, casa 21; Rudcl, filhade Rosalina Maria da Conceição, ladeira doBarroso n. 153; Anna da Câmara Silva, rua doRezende li, 33; Arllmr Orozimbo Xavier deAzevedo, Santa Casa da Misericórdia; Aloysiotillio ele Bclnnro Antônio Alves rua Gener-i!bcveriano n. 2(i, '

o 
"^ -Em., canK'ir(' perpetuo, no cemitério dei>. Jo.-io Baptista, foi hoje sepultado o Sr. I-Vcderico (jiiiniui.
O feretro dc 1» classe, saio ela rua Dr. Agraii. M>, onde foi armada câmara ardente c ocoche que o transportou mríl aquella íiceropole também ern dc 1» classe.

i 
"1, StrP° juhuiiiados aniunhã, no ccmilcrlode S. .Francisco Xavier : D. Ursuliiin Pereirade Andrade, saindo o atando As 9 horas d-i ruai dei Setembro n. 168; n innòcenté Irene, filhacie Alfredo de Góes, saindo o pequeno esquifatambém ns 9 horas da rua 24 de Maio n. 471,o, Álvaro Pereira dc Mattos, saindo o enterroainda ns9 horas, da rua Club Atbietico ii. 33.

¦ ¦ ^?B» ' _„.._,

3 © iilBmmüu
Cirande vencia de camisas superiores

chies, por preços insignificantes. — Ca:Mine. Coulon, rua Gonçalves Dias >.
mero .\n.

Parahyba do üu! vae íer um;
linha oe tiro :

Recebemos dc Parnliyba do Sul %., im.. •
do Rio, o seguinte tclegranima: ^'

Reunira in-i - , -,7-.so» n0'|e> "s promotores datlnsfio da linha de Tiro de Parahyba dosendo acclamada a seguinte directoria:Uirico leixeira Leite, presidente; Josétort, thesoureiro; Dias Carvalho, Aly ltacm.v, Vicente Bertonè, Albertodo Barreiros, vogaes,
dano Júnior; Ângelo iierrc, commissãocoiilas. — Redacção d'"0 Trabalho"

1'llh-
Sul,
1)!-.

Bel-
.Aly

Cruz o
Garcia Filho,

Eeln
Deoi

« TAB AC ARI A OUVI i *ÜR
Aos seus ciniiuos e frejãiiezcs

podia r de novembro em deante esln«labacana» iccliaráogeii expediente Sn2.01 horas, e aos siibbados ás Ti horas.Deposito geral dos charutos «Ouvidoi»,
Nua Ouvidor n. i6S, esquina de Ura-
guayana 11.92; Telephone Norte 129. —
Accacio Leite.

Osseducíores
André Pires dc Souza, operáriouo morro do Salgueiro, procurou' 1policia elo 17» districto, opresentandijontrn Gastão da Cruz, morador 110Irnpiclicu-o.

•esiden
iontcin

do quei
morro !

QUEM PERDEU ?
Um cavalheiro nos trouxe hojo. um passeda Companhia Jardim Botânico por elle eu-coritrado na rua t que íícjv cm noss« wdaccãoA disposição im quens « yerdea,

sos, mm
Em Belmonte, ua Bahia

\(™0KT|'-^ (Sen,Í,;o «PWÍ»! to A
nm lhlT,bU'Pd0U"';0' toiüCM, aqui, dandoum tiro no estômago com uma espincardno nacional, de 18 annos de edadeIJioine dos Soutos. Pobre, doentecursos para curar-se do mal que o affH.gia,o infeliz rapa/, achou quo melhor sr-!- ¦
(lirella lórnia trágica, acabar com « ,

iMBUdí1""'^0 Àh<mik dcii0B cmUs

Francisco
c sem re-

líí
seria da-

própria
nesse

ii que André, tendo uma filha menor de 10wmos, estn tora seduzida e desrespeitada porijastao, quando, em busca de lenha, sc achavano morro cm epie o seu seduetor reside To-madas immcdialas providências: foi (instai
preso, nao negando o seu feio delicto, proiíiet-tendo' can breve reparai.' o seu aclo,

rff@s© ©p liagffânf®
O conhecido ladrão Damiüo Lasopc, etc ua

.çionalidade grega, qnaiido, 110 theatro SiH
Josc, tranqiiillnmcnlc "autopsiãva" o Sr. Ciivero Druminond, que em companhia da esposa
assistiu ao espectaculò, foi preso em flagrahr
to pelo gúnrdii civil reserva 11. 257. Na'mm»
do Lasope u policia apprcbendeu o relógio e.
corrente de ouro pèríeucciites ao Dr. Drtim-

ilmoua.



A NOITB — Se«undn-íeirfi 3<í de Òiitiífcro Kè 10-íff

Da plaléa
NOTICIAS

A '2 rtVItii dc im-luniilura «Ia Curumim
l'.m Krgiliulii rcrllu ile níKlgpiitjuii, ,i roínpti.

jililu Caramba leva lioj.* A secou u pnpiiliii' npc-
jclii cn Ire* uõtuH "K.n", cm (|itu ustrdii n Sr».
Iiiiiiit-I, (iue l.icA a iii-iii.i|',iiin'.i.i A Julgar pelu
c.iln <|iic hu Ire iiiiiius, uo l.yrlen, olilUVO 'i
1,11'iiiulia i'"iu a 1'i'piYM'iilaci'iii iluMKfl oiierotu,
a noite ile lm.il-, uo ilcpiililicii, coiisllluiro mui.
lillt SHCCCvo pOIII ilipiillc llntlingciiri) uruiiii «le
1,1'lUlus, Os (iiilro.s papeis cslííii assim distri-
huldos: (HiiHy, Sra. Slefl (Mllarti Oclnvlú
I laiilin'1, Uallcr (iraiil: Dngobeilo, Cuv, IJn*
rico Valei l.aiuiiíM', l.uiul Cônsul voi Priinulles,
Cuido Miissl; Volsiu, (Jlniiiil Podcrsiii; .'rede-
rico, A. (ilulllunl.
A opcroln do imii', nu Puln.e ,•ii 'l'..iiaili.r" «'• a opcrcln que hoje a Vllftí
li-, ein unia iitilca rc|ii'cs( nliieíin, leva A scena.
Cm tre» nclos, a çiigriivadlsslinn iiporeiii tios
maestros I. Cur.vll o Moneklon terá o ili>f*m*
penliu dc Halo llerlini, PI mi Glonn o Gliilleln
llesli, as principaes figuras dn eniiipiinliin. no'2 v II" nclos haverá grandes bailados, pelos
bailarinas Viltorlnn o Ovidlu Tnninghl. A VI
lulc vem assim luuilaiulo dlnrlaincntu o raiiuz.
A "reprise" «Io "O Canário"

\ coinpnnllln Alexandre Azevedo faz hojo"reprise'1 da eilgriiçíllllsslinu peca "O Cllllll-
tio". Creuiildn, Alexandre Azevedo Q Anlonio
Serro continua rão a Interpretar os papeis cm
que foram luisliiiilo apreciados.
A coinillilililn du S, José «lá amanhã "A' rc-

deu sollu"
A revlsln "A" rédea solta", original do Sr.

Celestino Sllvu, musica do maestro Luz .lu-
liior. será levada iiinaiiliil A secnn uo São José,
com a scguinlu distribuição: llnriinbé, lioli-
cario, Alfredo Silva; Perlen, scinliinrtolii, João
di Deus icnnípcres); Colchão dc Luxo, Pcpn
Delgado; .tiirora, Latira Ciodlnho: Barbam,
mulher dc Daninho, e línxorgn, lílvira Mon-
«les; Isiíbelitn, cauiponcxa. Cândida Leal; Saiu
curta, flenlriz .Martins; tln ri oi n o Gnlderin,
l.uiz.i Cuidas; Tia Carollnn, prlinelrn cocottc,
iiifilczn e Puudcgn, Jinlilli Halo:.; convidada
c segundo cocottc, Autonln Denegri; Freguczn,
Maria das N'evcs; Prior llaslllo, l.ino llllielro;
1'iico. Asdruhal Miranda; enlçn dolirndn e
riifin, .1. Matlos; convidado. .1. Figueiredo,
Maça rico, Vicente Celestino; Zé da lílro o iu-
íile/, lleriiiirdino Machado; Pnntnlcuo o pau-
dego, 1'edni Dias.Fátima .Miris descansa hoje, Ainailliã cila
apresentará um novo progrnmmn uo Pliinix

• .A companhia Vitnle nnuiincln-nos pnrn
íiniaiihã uma representação dn vellia c niogiii-
fica operetii "Fnn Fnn Ia Tullpc".

Ilo.je, ainanliã o depois tlnr-se-ão no Car-
los Comes as ultimas representações «Ia revis-
ta •'() Amor".

-- A compaiiliia do S. José faz amanhã a"pretniéro" da revista portuguezn "A' redea
solto".— Espcctaculos para hoje : Palncé, "To-
icíidor"; llccrcio, "O Canário."; S. .losé, "O
Pistolão" e "A cabocla de Oáxangú"; Carlos
Gomes, "O Anuir"; Hcpublicn, "líyn",

Restaurante Me receies-.,1 dc
irço, ü'

ItCiibcilura íiniaiiliã.

Em poucas linhas
A policia do 11" districto mandou recolher

íiíi necrotério publico nma creançu do sexo
feminino, com seis hora- de vida cxtra-ule-
rina, morta sem assistência medica c filha dc
Itclniira liaplista da Silva c Avelino I'"cruan-
des, rcsitlciili > á rua liarão de São Fclix 110.— Estevão licrnardinò, de :">."> nnnos, praça
reformada ilo Corpo de Bombeiros e opera-
rio «lo Arsenal de Guerra, residente em Ter-
r.i Nova, ('liando pnssava pela run Coronel Fi-
gucJrn ile Mello, foi atropelado pela. carroça
o. 3,8*)»; '•ondiizida pelu carroceiro Daniel
Marquei Pinto. Soecorrido pela Assistência,,
foi. medicado.
^—Miguel Pcpe," residente á rua dos luva-
lidos n. 12-i, (|iiir.d() passava por esla rua cs-• fjuinn da de' llcláção escorregou e caiu, tpie-
brando a cabeça,

¦ -José l.uiz dc Almeida, operário, residen-
le :'i ini Gomes- Carneiro n. 92, quando pelumanhã trabalhava em .umas obras da rua Ma-
riz.-c Barros n, 455, foi victima dc uni ac-
cidciitc,

--Con.stiiulliio Vasriuez, liespanhol, com ,r)(i
annos <|e udade, alfaiate, residente á rua Büc-
nos Aires n. 2911, ao passar na esquina da rua
Toldas Barreto, caiu, fraçturnndo um braço.—A's -1 horas, Albertina Magalhães; naeio-
nal, de. côr pnrdn, com '2'2 annos, residente á', lua Luiz de Camões n. 98, por tristezas, teu-
tpu morrer, ingerindo pcrmoiignnato dc po-tassio. Assisleiiçla, ele., fora de perigo.—A policia dn 7° districto abriu inquérito
jiarii descobrir qual c automóvel que, n'aavcniiln llcira-Mar, ú noilc passada, alrope-lou o italiano Domingos Vcrdi, residente árun ilo lle/.eude n. Iá2, ferindo-o a pontode ser preciso inlernal-o na Santa Casn,

pelo PiKiiniuÜiorax — Pua S. José If)6. ás 2uoras.

Morreu © Zem ca casa

(—Anda doenle o Zem, diziam os coube-
oidos. I-; andava. Xão perdia o trabalho ililofficinn, ,', travessa Miee n. llll, do Sr. Gás-tão Lea. A' imito passada Sebastião Zem
piorou. Sentindo-se mal', pediu paraty, com
graiiilc admiração d? Lea. Bebeu mn 

"trago
Diriniii l''.'l;i 'iiniihu, quando o Sr. Leu foivel-ò, estava morto. A policia mandou veri-ficai' n óbito. *«>»=-

THEREZOPOUS
Pequena fazenda

Vendo-se uma com mngnilicits arvores irutílcras,
racens leiteiras, nvos de raça, ele. Tratar -orno Sr. Sc-vero Dantas, rua Smuicl n -!li

Os «ratos de chumbo»
Andaram pela ma Thcrcziiia n. 49, em

faiità Thereza, onde roubaram todos os en-
canaiiienlos, inclusive os do W; C. O dono
dn casa foi á policia.

Amanlici, churrasco ao Rio Grande
«tíTA Casa AssembtCa, restaurante de primei

ra ordem, tem diariamente o mais varhidii"menu" e os melhores vinhos, llua du Assem-
bléa. 7!) Proprietário Ottnmni Moller,

pá e a alavanca
Era ve.llui n animosidade enlre os dous.

Andavam assim eoino naquclla historia da
onça com o cabrito. Mas estes nté boje fo-
gem c i^ dous, o "chuuffeur" .losé de Al-
incida o o operário da Limpeza Publica Ma-
iióçl .lo,'i(|niin Pinheiro, encontraram-se c o
oilio explodiu. Almeida linha á mão uma
filiivaiíca e o Pinheiro uma pá.— Eni guarda 1

Quando a policia cIicrou á rua Volunta-
>ií'B da Pnlrin, escjuiiia de Real Grandeza, o
wuello continuava, of.tandò os dous já fc-
tridos.

Porque não houvesse actas, como nos duel-
los importantes, mas houvesse sangue, que'nos outros uno hn, foram elles autuados
mesmo por offensns physiçasi

Í9Í\ (Hiíí(í\' '•""-"""'nu iiiii SetemVWK. la^füj'^ B ilo Setembro n. 9U, il«s
8 «ás 4. Pesid.: rua Machado de Assis n. 33
CaUète.**—— . i rttnam >

Uma reclamação
f) Sr, Joaquim Honornlo veiu a A NOiT1*.

<jlieixnr-5e que. nua tendo ninguém no Pio,
,viíiu; dn CçarV liatar-st d. syphilis ii.j Sauia
Uísa, Ahi ii"i i o quizçrani icraber fíiriK**
pando-lho, poréin, os Curativos. E o Sr. Ho-
Qrtratp uão tem puva cm.» ip.

Sl»OWT8
Corridas

Ah dc liontiin, no 1)rrb>'*Clufc
A» éorrldíii de limitem, offooltind.ni no Pru*

do du llaiiinnit.v, não iiir.nn nem pcores nem
incllions «tu quo nulriis liuvldus cm fltn de
mez; tlvenuii peiiiiciin iiiiliniivrin e coneor-
renda illiiiliiiild.i. ül parcos, cnlictunlo, Io
iiiui liem illspul idos, Houve, «'• certo, irregu*
l.oldiilr.s em alguns mus cllns mm dcrnni lu-
gur a maiores rocIniiinçOcx, Untro oswin írre*
giiliirid.Kles (olirolovoil a du II" pnroo, em quoo Joolicy Dumingos ferreira sc disse viclliua
dos sem. collegas iiinaih Vau c I-'. lliirrotiO,
lovnndo ínosinu n mui iiuolxn uo poiilioolmòiilodu directoria, Tondo-se a Irrogúliirldndu tln-
du, segundo n iiikími, nn rcila do rio, fol-ltui
liiiposulvc^ ii olho nu', vViiliciir o quo de fa*
elo niiiiitcccii, cumprindo, ciilrclaulo, assl-
gualiir «pie, íicHso poiiin da corrida, o cavallo
Mogy-iiiiiihsu'• i'1'pciiilmimi'iitc nsionlioroou-io
du principal posição, abrindo lu/, dc cerca ile
duos corpos, Numa roíln furiiuiiln no cnsilln-
mento, npós u reallsnção «Io parco, ouvimos
o juckcy Domingos Porrelrn dccliirai':

—-U' a prlmclfii vez, nn minha vldn proflí*
sional, uo Itio lc .Iniielro, «iue levo a uma di-
i'1'ctoi'ia queixa oontrn collegas; mas quitai
me mutíiruin c julgo preferível quclxiir-uic a
fazer jusUçíi por iiiiiilins próprias mãos,

r." um fado que serã, dc corto, apurado por
quem de direito' Além «leste caso, só cumpro
no cluoiiislii nsBignnlnr a felicidade «pie li-
vormn os nziirlsltis, «iue jo viram bonlcni com
um "chance" digna de nola.

Fooftball
Flumengo x Uotafoiio

Ha mullo tempo qua não sc assistia n um
match como o dc honlem, entro esses ml ver-
.sarios, roallsado no espaçoso ground da run
Pnysiindu'. Pez-so apreciável essa luta não só
pelo ardor cõoi quo f«i disputada, mas, o
piincipalineulc, pela harmonia dc conjunto
dc ninhos os quadros, Desde o primeiro clio*
que, quando a linha «lc avanlcs do Botafogo
arrancou sobre o campo do seu ntilngoiilsln,
vlsahdo-lbc o rcctaiigulo filial, alé os últimos
momentos, quando o Flamengo, num assomo
de energia, vencido jú, reunindo Iodas as for-
ças, conseguiu, no ctiiin espaço de cinco mi-
nulos, empatar a peleja, foi o match outro
esses clubs bom, dos melhores mesmo que se
tèm verificado, durante a temporada netual.

Audaraliy x lianiiu'
Foi esse um encontro que serviu paro «les-

cobrir-se muita cousa boa c desfazer-sc mui-
Ia lenda mã. Entre as cousas boas abi eslá
a ncluação do sportsmnn argentino Sr, Alfa-
io. í)c tal forma se conduziu esse juiz, com
l.mla correcção, que a própria assistência,
sempre apaixonada e tumultuosa nos seus
ciilliusinsmns, só teve npplnusos para as suas
decisões. Elltro lis lendas mãs desfeitas esla
a iiiniieir.i perfeita c disciplinada por que se
portaram ambos os quadros. Ao lliingu' cou-
bernm os primeiros ataques. E tão fortes e pe-
sndos elles foram qié o Andarahy leve alunas
momentos de nlrupalhnção, deixando-se..* ha-
ler e dominar dc tal forma «pie parecia fácil
a victoria do conjunto nilvcrsurio. Mas o An-
dnrahy, como jú temos tido occasião dc cx-
teínar, é uni quadro, si não o mais homogêneo
c adestrado cm conjunto, do.s mais perfeitosna sun cslructura. Desfartc, soube reagir, de-
notando um traiuing iiitelligenle. Reagiu de
tal forma que. ,i pouco c pouco, os papeis se
foram invertendo, até o /lominio inteiro so-
bre o liaiiffu*. A linha do* Andarahy, com ser
das mais ligeiras «pie possuímos; tem como
apoio uma linha de balves cuidadosa e ilibou-
savcl, quc podemos qualificar dc optinin. O
seu triângulo final defende-se bem e geral-mente o faz livre, is-o devido ao bom auxi-
lio quo lhe dão os balves, não periniltindonunca ás portas do rectangulo o congcstiiiá-
menlo dos ataques intensos c demorados,

A cleycn do Dangu', a mesma de sempre,
forte e homogênea, resentiu-se, para enfren-
tnr o Anilarahy, dc esperteza e organisação.
O seu jogo não mudou, pois. continua com a
velha táctica dc carregar eni massa, pesada-nunte, fazendo passos longos c muito altos.

ícaraliy x Paladino
Em continuação do eampeonalo da .l" divi-são, ehcontrariini-se hontem, no campo do

Botafogo, os primeiros c segundos t.coiiisdesses clubs. O resultado foi uma dupla vi-cloria do Icaraliy, que venceu facilmente oseu aiitngonistn, nos primeiros Icams por Cxi,c nos scgiuidos por 0x0.
Paula Freitas x A. C. Carioca

Reniisou-se sabbado ultimo um malch
amistoso entre os primeiros teams dessesclubs. Venceu o A. C. Carioca por 8x.I.

O team vencedor eslava assim coiisliiuido':
Ncslor, Renato, M. Vieira, O. Ferreira, An-nilial. Moscoso, Manoel, Odilon, Nenc lienia-

c Mario,
.TOSE' ,Tl'STO.

min

Docüças do apparelho dipes-
íivo e do svsíema nervoso. —
Kalos X. — üp„ Renafo de Souza
liopes; ma S. José, ^9. de 2 ás 4.

* ***m 1

Consull-opio Medico
(Sô se responde a cartas assignadas cominiciaes.)
S. E. N. S. — 1», appcndicitc ou lyphocol-

lite; Ü", não se pódc receitar: é caso parn ser
traindo pelo medico.

F. lí. de O. — Olealo de mercúrio, a 5 "Io,
30 grs. ; oxydo dc zinco, ainylo, fia 7 grs; aci-
do snl.icylicò, 1 gr.; vaselinn amarella, 14
grs.

AI. A, 11. I, A. — Banhos a .'17°, prolonga-dos (dous, repetidos);. Unção com: cliloro-
formio, V2 grs.; tinluru dc ópio, 8 grs.; óleo
de jusquiniiio, oleo de camoniilla, 50 c. c.

L. T. de A. — O medico, quando não pó-de concertar o doente, pelo menos não deve
cslrngal-o; o senhor insislc por uma receita!

\Y. A. L. D. A, — 1", não sc pódc respon-
der aqui; '2", devido ao vicio progresso; .'1°,
fortlfiònnles, boa hygiene c moderando o nu-
mero e a intensidade desses exercícios; 'i",
nno deve. con ti 1111 ar; 5°, já eslá respondido
em il. O caso c para 'tratamento longo, demo-rado; mas de cffciUis certos, pódc eslar tran-
quilla.

B. 1\. A. S. I. L. — Tenha a bondade deescrever dc novo: com a receita c os symplo-
mas.

_ M. G. T. I. (Minas)-- Um exame medicoe urgente. Parece-nos, pelos symplomas, tra-tar-se dc syphilis.
/*. A. L. A. — Traln-se dc affccção que é

preciso "ver" e "apalpar".
G. O. N. O. — Um indivíduo que leve outem uma dada modéstia, não quer dizer quctudo que lhe aconteça (inclusive uma telhana cabeça) deva rcspoiisabilisar essa moles-tia! Duvidamos que o seu rheumalismo seindevido u moléstia dc que fala. Quanto aosbanhos de mar... só vendo.
N"; N. — Trata-se de uma perturbação va-so-motora.
M. T. C. -— Ir passar uns tempos na roça.
G. R. A. T. O. c II. O. M. — Uma pala-vrinlia 11 seu irmão medico: nós não fazemos

queslão de dizer quc fosse syphilis; o «pie
ninguém pódc negar é que sc tratava de unia
moléstia quc cedeu (de modo tão brilhante!)
no sublimado corrosivo c quo o senhor, len-
do feilo o tratamento contra a vontade de
seu irmão, conseguiu voltar no trabalho"npós cinco mezes quc se acha afastado do
mesmo". Basta. E muito penhorado pelothermometro de ouro.

M. A. F, «In S. — Duas colheres das de
enfé de Uroslhcnil Sanit, cm um pouco de
água, tres vezes por dia.

X. M. A. — Exame.
C. O. L. M. — A sua carta não obedece ás

normas deste "consultório".
P. I, O. — Não ha de que.
Aline. T. H. fi. A. —Obrigado.
J. A. F. I. Z. — "Deu positivo" ? Agora

ft?atê—se,
C. J. G, — O conselho do medico, após exa-

me cuidadosa, o dissuadirá de continuar. Ií•d houver já algum mal causado, certamente o
dito exame o revelará.

C, O. II. D. E. L. I. A. — Por muito gra-
cioso que seja O seu cstylo, não nos forma-
mos para ''ensinar" essas cousas.

L. I. A. — "•Confiada no meu vasto saber"
— V. Ex, queira sc dirigir ao Sr. chefe de
policia.

A, F. P. P. — Exame.
Dr, mCOLAü ÇIANCIO,

CINE PAI AICmt Lfmmmm ^H FmmX\ ~A

Além da Vida...
Além da Morte...

(üm coração ao vendaval da vida)
PROTAGONISTAS:

I K».
A Sereia ilo Gesto

Felino

A Rainha cias attitu-
des suggesttvás

tio turbilhão ile uma
grande paixão

ániòrosa

?l'l10 liZii
O galã attrahenté, no

papel do eleito
entre os milhares que
cortejaram a immor

tal creadora
DE

iVléiiTL dei Vidlo...
Alêrxi ciei IVIoi^te.».

EDIÇÃO PASQUALI SETE ACTOS
•Oi

(La 5-uite au ppochain numero)
«

Uma "batida" em regra
pelas espeluncas

A polioH* prende entre ee
jogedoree perigoebe

ladrões
o Dr. Armando Vldnl, ü" ilclcgnilo niulllar,

de (|iiiiiiilo em vez, coino' hiiiicrliilcinlciilc «lu
cnuiiniuliii fiiiitra o jugo, vlslin cm pomon u
zonn do "iiiiiino vcide".

Ainda «••¦lu imite, iicoiu|iaiiliiiil(t do mojor
Diiuilcira dc Mcllu, Inipeotór gcnil «lc segu*
rniieii, o Dr. Arniiinilo Vldnl visitou ns tu*
colagens disfarçada* com o luuuimso titulo
di elilliil Ito.val Club, A rua )'s|ilrllo Sniilo:
1'iiIiUi. A iiiisinu rua; Carioca (lluli, A Irnvcutl
do Theatro| Paladinos, a rua Llll* «lc CmnOonj
c Nacional, ú run Visconde da llio llraneo, ap.
Iircliendcndo nlijcclos projirloi) liara Jogur e
cflcctuiinilo prisões dc vngóbuiiuos. líntro os
presos foram colhidos diversos liidrõi 1, Ire-
«liicutiidiircs assíduos dus t a colagens, furto
(|iic por si sú provocara por ccrlo o fecliaincii*
to desses taes clulis.

(I Dr. Armaiiiio Vidal tamlicm varejou, np*
nrchciidcuilo grande ipiautIdade dc dados, ro-
letas, pannos «• fichas, us ospcllllicós das ruas
Darão dc São Pcllx 11. (II, run ICvarIslo dn
\'dgn 11. 150,,rua Camerino 11. .'1:1, Arcos
ns. Mi c ',12; .loão Itlcardo 11. 95; Marechal l-'lii.
rlnno ns. K5 e M0i e Scuailor 1'usrlilo. esqui*
na da dc Carmo Netto.

Pela lc delegacia utixljlav foram tamheni
iniililisndos diversos petrechos dc Jogos «lc
azar, enviados pelas delegacias do 4" o 10"
districtòs policiacs, o upprohoiídldos "is ruas;
Silo Pedro n. 211, Allaiidcgii n. 'Jltl, praça
Tiradentés 11. .'I.'l, ruas Silo .lorgo 11. 28. liarão
dc iilcsi|ulla us. .'I.'IK o ílS.llj Visconde de San-
In lsíiiicl.u. '107 c Sanla Sophlll 11. -I.

1 uftm ¦ 

COPACABANA
MARIA JACOBINhui

A CORSÁRIA
(Exemplo dc amor filial)

HOJE — Só no OiOiE,0.rM'l

üm caso de fecun-
didade

A Augusta dc Macedo enlrcgíuiios honlem
a (juàntia dc lí 1 *>». nrodiicto da subscripção
aberta em llonisucccsso dc Inlinunin por dona
Alice de Abreu, c bom assim as roupinhás
de creonçii (|iic a mesma senhora nus en-
vlou com ncjuclla Importância,

"ANoile Mundana
\NNIVMtSAHtOS

l'a/ annos aniiinlul D. I.eoilOP dc Pauln dr*deiro. is|nisii do I- tenento Ãlcluo Cordeiro.
i.*— Paz nnnos hoju o iiiciiluii ISurlco, filho (!••

Sr, Patrício .insi' Tavares, esorlplunirlo ilii ml.
iiiiiii-iiai-iiii do hospital ilu MUcijcoiillti,-*¦ 1'iizcui nnnos hnje : Mlle, Allnli', flllll!
(lo Sr. ('inri.il Dr, 'lliauiuiiluii.il dc Azevedo:
Dr, l.ihciiilii lllllciicoiirt lonto da líscoln Ml*
lltur; Dr. Albcrlu Dlnlz, iiiiculc Plplimo Imicii-
les Clinjtiejn, Sllvliio Muitos, cirurgião dnithi.
lu; Dr, Itmil dc l.ciiui ituuius, official de guhi*
noto dn presidente dn Kstnilu du Itio,Paz hoje iiuiins Mim . Miirlu l.liua, cs|in.ia
dn Sr, cnpltao Clirlsllauo l.luiii.—- JtccchcrA hnje muitas cumprimentos, pormotivo dc seu aiiiilvcrsarlu niiluliclo o ifu.ir*
tnunlslii dc «lirellu Houerto Seidl, filho «In Sr.
Dr. Carlos Seidl, dlrcclur gcrnl dc Snude Pu*
lilicfl,l*or motivo do seu annlvcrsarlo nulnllcio
recebeu luuilcm mullos CliniprílIlOIltOS o Sr.
Dr. Antônio «le Castro Pereira llcgo, dcpuiadu
estadual inarniiliensc. ^. •

CASAMENTOS

SR
"A cigarra"

Optimo o numero da A Cigarra hojç dis-
tribuido nesta capital. O bem feito sema-
nririo illustrado c"plerario paiilisla l;ni lin-
dn "convcrlurc" c¦offcrccc- aos seus ileilofcs
escolhido texto.

mm-mm^m*.

PES E M AOS
(Linguagem original)

Quinta-feira
Só no

ODEON

Fala-se numa nrsxima
crise no ministério

chileno
SANTIAGO, 30 (A. A.) — Os boa'tos de uma

próxima crise ministerial, ctuo sc tem necen-
tiiado dc anlc-liontcm pnra cá, parece que
impossibilitarão a vingCm; neste momenlo,
do Sr. Tocornnl, ministro das Relações Kx-
teriores, ao Brasil.

Encerrou-se o Congresso
Italiano de Associações

Cívis
UUliNOS AIRIJS, .IO (A. A.) - Fuccrm-se

hojo o Congresso italiano de Associações Ci-
vis, aiilo-hontcm inaugurado nesta 

' 
capital;

parn tratar das questões de maior interesse
parn a colônia italiana desta Itepublica, du-
ruiitc e depois da netual guerra curopéa e
(me esteve reunido sob a presidência do mi-nistro da Itália, Sr. Victor Gobianchii

Dr. BeBmiro Valverde
Docente da Faculdade e da Academia dc Mc-

dicinn. Cuidados especiaes ii pelle. Tratamento
da lepra, syphilis e moléstias veriereas.

Consultório: — Av. Gomes Freire, 99 das2 ns 4. Telephone: 1202. Central.

'"Illustraçáo Portugueza"
.' O 11. f>ã4 da 2" série da "Illuslração Por-
iuguezu", que, boje, trouxeram o A NOITE
seus agentes, Srs. Martins & Irmãos, está, co-
1110 todos os anteriores, bem cuidado c offc-
roce agradável leitura,

..............

ULTIMO DIA
f-— ¦¦¦¦¦¦ ¦ —___* ¦¦¦—¦—— .—..... ...-—..... .....—u •

AMANHÃ, TERÇA-FEIRA
finai.saneio assim a grande venda_- DO

AOrBARÀTEIRQ
que reabre no próximo dia 7
giaí-a o cti-ande e único leilão

Prrftfpccni- MARIO REZENDE.«InriUICÔMir escola Normal cdii lis-
cola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames parccllatlos no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro li, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval. — Rua São
José, 87, de 12 ás 4.

Pelo excesso do
álcool

Foi o excesso do álcool. Por isso briga-
ríuii. O negociante ficou ferido o o operário
fugiu-. A policia abriu inquérito. Foi esse
o fãclo «iue leve por theatro o botequim á
rua General Pnl.vdoro n. 51, cm quc ficou
ferido o negociante José Marques Roballo,
estabelecido Aquella :ua n. 5'.t, pelo opera-
rio da L; P., Brasiliano Gomes. As auto-
1'idades do 7" districto providenciaram,

bUARINE
para limpar metaes.

0 coronel photographou-se
£ o photographo apanhou

O primeiro Irem que desceu hontem dc Pe-
tropolls recebeu, uri Raiz «In Serra, o coronel
Anlonio José Romão e sua faniilia. Vinham
á Penha, Chegaram á Penha, Promessas sutis-
feilas, roscas, almoço. '

José Pereira, photogrnpho ú rua dn Carioca
n. 71, lú estava tombem a pliotogrnphar ro-
meiros.

Quer o senhor photoginphar-sc e seu
pessoal ?

Mas como não, moço ?
lí, embora surprehendido por Imita gcnli-

lczíi do moço photogrnpho do Pio, o coronel
llomão posou o seu pessoal, tomando posi-
ção cm logar conveniente.

Prompln! disse o photogrnpho.Muito obrigado, disse o coronel,lí' só pagar.Não lhe. encomiiiendei sermão.
A cousa esquentou. O coronel floilltíò cr-

gueu a marreta c desancou o pliótogcaplio.
Fechou o tempo. Policia.

Um providencial amigo do coronel ;>ppn-
receu-e assumiu a responsabilidade dc tudo.
Propoz üm accordo eom o photogrnplio, quctinha a cabeça quebrada.

Foi neceito. Tudo foi pago. A policia np-
provou. O coronel llomão voltou pnrn n ltniz
dn Serra c o photogrnplio tomou rumo pnraa rua da Carioca.

Tiuhn ganho o din,

Restaurante Mercedes^J,,,;!';,
Picaüòrtüra amunhã;

=»•«¦!

AVENIDA RIO BRANCO, 96 A IOO
I—*¦' —¦ 

¦»«»>. ii,,..

Reservista para a guerra
Passaram hoje pelo nosso porto, a bordo

do vapor "Toniíiso di Snvoin", 8õíl reservis-
tas italianos.

(75) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
«*—n_B_a_a_i___a__H_G_M___«aM_a_aMHBHin_M_M_B_«_B^aHMM_i

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

2K PAltTE
'A terrível aventura

-••••

m
E' a única força de «nie disponho! Direi

mesmo que é a uuica força de «pie podem
dispor todos os que trabalham na sombra.
Somos obrigados a «er mais correctos do
que os mais correotos, quero dizer do que
os que trabalham A-luz do dia!,.. Não po-
deanos dar a, mínima garantia... não são
acoeitnveis, somos pois obrigados a fazer
acreditar na nossa palavra!... No «lia em
«iuo n8o derem mnis creditot A mlnlia pa-
lavra ou á minha assignatura, Stiebor e todo
o seu systema so desmoronarão!... A -se-
nhora toin, pois, razão, cm ter mais fé em
mim "do que om cuiulquer mn outro"!

Não c verdade? disse cila, leinhrondo-se
desse "qualquer oulro" que estava entre os
dous e ilo qual nem ella nem SUeber haviam
ainda pronunciado o nome terrível, não ó ver-
dnde?... Ahi vejo que o conhece muito bem!
líntão, o senhor, espião..,

Bcleguim, nêo fnçn cerimonia..; Digo-
Iho: Pôde tor fé em mim!... Agora, ouça-
me com nttenção... Fil-n soffrer muito...
Mas, está acabadoI... Desde que a scnhorn
cumpra a sun palavra, cumprirei a minha.,,
nunca mais a ineommodaroi.,. E mesmo...
c tnlvez mesmo possa Iho ser, num momento
dc ftfflicc5o.., d« um auxilio dói uai» pi*-

ciosos... vou jBxplicar-meT já lhe falei dosarcluvos H.Dos archivos H?..,Sim, dos documentos relotivos ao "no-
me supposto"... os mitos de quc seu maridoeslava de posse... ainda não os achámos,.,não sabemos ondo estão.., procuramos portoda a parto... Estes papeis devem estar cmsua casa I...—¦ Mn^, o ' senhor procurou-os cm minhacasa 1...

Procurámos mnl... Tente lembrar-se! rc-cordo-se tios suns convcrsns com o sen maridodos seus hnbitos; procure nos moveis, me-lhor do quc o fizemos, descubra gavetas sc-cretas... Emfim, faça tudo para encontraresses pnpcis... Si m'os trouxer um dia, talvezeu lhe possa ser muito útil... muito!,..O qne?...Procure primeiro, dir-lh'o-ci depois. Só-mente, nno perca tempo!Sr. SUeber, julgava quo me conhecesse
agora o sufficicnte para não duvidar um se-
gundo do meu procedimento, uo caso em queficasse dc posàe de uns papeis dessa nntti-
rezai A Importância quo o senhor lhes dáe do tal ordem que eu não hesitaria cm lev»l-
i0« iaimediattttaente no governo frauca^1

Pois bom, minha cara, fiirin muito mnl...
porque vou lhe dizer uma cousa... Esses pa-
pcis só tem um valor negativo., para o go-verno francez... O seu governo não pode-ria dellcs se utilisar c não comprehenderia
cousa algumaI... lí mesmo com os taes
documentos nada poderia impedir.., nada do
que conseguimos tenhec, ipor intermédio do"nome supposto"!.,.

Mesmo agora?...—- Mesmo agora!.. .Mas, eu mesma denunciei as manobras
desse "nome supposto"!

Quc mal com isso poderia causar-nos,
desde quc a senhora não pôde denunciar o
próprio "nome supposto'.' ?... Oh 1 sabemos
perfeitamente quc estão á procura dcllcl...
Desde a sua visita cm Paris ao chefe da Se-
gurança, aluda não decorreu umn hora sem
que não tentassem cercar o "nome supposto"!
Iodos os agentes dc policia foram lançados,
não na sua pista, quc ignoram, íiins á procuradessa pista.y; Nada encontrai;*»)!... Mesmo
com os pnpcis, si por acaso a senhora os cn-
contrasse... repito-lh'o...Como sabe o senhor que foi no chefe
dn Segurança que eu falei pela primeira vez,
a respeito do "nome supposto"?"Foi o próprio nome supposto que m'o
contou"!

Ora, deixò-sc disso!
t -- Contou-me tudo. . Olhe, ropetiu-me to-

da a sun conversa...
—'O senhor eslá mentindo!,,, Eu estava

só com o chefe da Segurança!...Ora! a senhora q suppoz, c o chefe dn
Segurança também tinha a mesma supposieãol
Pois bem, uãol... Eslava muito próximo um
terceiro personagem... o "nome supposto"!
E, ouça, vou dizer-lhe umn cousn que vne in-
trlgiil-íi bastante!.,.' eu tinha tanta certeza de
quc o "nome supposto" nli estaria parn nos
repelir n sua conversa com o chefe da Segu-
rniiçR quo fui eu quc por assim dizer pnrnlú levei-n, conduzindo-a pela mão..,Pnrn ondoV...A' casa do chefe dn Segurança!..-O seiihw...

Sim, eu!,. Eu acabava do saber, infe-
lizmontc, ou pouco Inrdc, quc a senhora devin
ter uma entrevista com cllc!.. Que o chefeitevia vir procurai* em BrétSHy... «m, stV

Hcallsoii-sc anlc-hunlcm, na 1- Pretorlo, o
enlace matrimonial do Sr. Oldeinnr Gonçulvci
Ferraz, funecionario publico, com D. Itosaílnn
Alvos «los Santos, Foram leslcmiinhiis u Sm,
I), Nlnusd Vieira Scrglji o ns Srs. lenonlc llcn.
to «ii Piuu.-i c Domliign.s Alves dc Pliinn, Nu
rcsldencln do capitalista João G. Ferraz, paeilo noivo, houve uma recepção liitliuu.-- Pnzoui hoje dous nnnos uno se consorcloii
«i Sr. Flavio Vieira, nosso collega «Io "Jornal
«Io Comincrclo", com a Hxina. Sra. I), Nair d<
Nleine.vor Vieira, filha do nosso collega dc i_>
prensa olympio «le Nlcmevor.
I10DAS DF PRATA

Coinmcmoriindo suns bodas dc prata, o nego-
clliute ileslii praça Sr. Ignaeio ü. Coelho c sim
I.Mn.i. esposa, D. líulhlil Coelho, abrem ama.
nhâ os mus salões pani recepção c concerto,
l'Cnllsail(l()-RC cm seguido uma "soiive bliiu-
che". Pela manhn, na egreja do Senhor
I >i in li in. será 'celebrada ás !l l|2'uinii missa
«in llCÇno dc graças, lii/eiulosc ouvir uo c.iru
gentis seiihorjtns, com acoinpnulinmciito il<
orchestra.
FESTAS

A festa sportiva organisada pelo Aldridge
Coi lego c (pie se rcalisou ailtc.lion.cin, uo Itio
Crickcl, cm Icnrahy, Nictheroy, revcsllu-sc dc
Imlii a solcmnldnde c esteve cnncorridisslmã,
comparecendo o quc hu dc mais dlstlnclo ua
nossn sociedade, l) progrummii foi flelmento
exccutiulo. As evoluções mllllnres, feitas por
parle dos nlnmiios daquelle cslnliólcciincnlo de.
ensino mereceram ns maiores cneoinios, sendo
muito felicitados os Srs. A. II. Aldridge c W.
1.. Aldridge, diredores dò Aldridge Coilcgc;
1" tenente Oriundo ila Uocha Oulclral, official
do nS'' batalhão de caçadores e quc c o instru-
clor do mesmo estabelecimento,

Após os exercícios militares; seguiram-se os
exercícios dc gyniiinslica suecu, formação do
pyrninido, torneio de "box" c csgrinia, sob u
direeção do professor Sr, lí. Coitlery.
litiCF.VÇfiliS

Parn eoniincmnrar o nimivcrsarlo nnlalicio
do senador Frederico Costa, presidente dn Sc-
nndo bahinuo, o Dr. Eduardo Oito Thellcr o
sua esposa, 1). Idn Thellcr, óffcrccerniri hon-
lem, ás pessoas de suas relações, uma recepção
0 concerto em seu pahicele, na avenida da Li-
gação, líutre outras jicssops, eonipnieeerain :
Srns. Doilgii Seabra, Costa Hiheiro, Rodrigues
da Cosia, Francisco Pego Barros, Araújo Pen-
na, Frederico Pontes; senhoritas Olga Silveira,
Pureza lieis, Marcondes, Aida e Maria Cosia o
Diva Caldeira, e Srs. : Luiz Costa Hibciro,
Leopoldo Piinentel liarbosa, Dr. José Iílysio do
Couto, Dr. Sá ltoiz.

Tomaram parte nn concerto : Mine. Nicia
Silva, Mllcs. Aurora Caldeira, Adclin Thciler,
lilú Theilcr, Cousuclo Ferreira, Pureza Mar-
condes, Isabel Juyjm.ót c Srs. Arinand Purot,
Nascimento Filho c Gabriel Ferraz. Disseram
versos o Si\ Uclmiro Braga e Mlle. Nenô
Barros Pnrrclo.
CONFF.1IF.XCIAS

Devido ás mnnolirns. foram adiadas ns con-
fereucins do Club Militar,;
CONCFiítÒS

Itealisíi-sc amanhã, ns 21 horas, no sn-
lão nohre do ".lornal", o concerto da Sru.
Isa dc Queiroz Sanios. lista nossa palriein,laureada com o primeiro prêmio do Insli-
luto Nacional de Musica, fez sua estréa chi
publico .cm 1!)1.'J, na Sociedade dc Concerto''
Syihphonicos. I'"oi nli, entre professores já
provados, quc u liossn pntrieia sc revelou
umn verdadeira artista, conquislarido os mnis
calorosos npplnusos.

VELAS ESCOLAS 
'

¦Foi npprovnda com dislincçnp nos exames
de terceiro aniio da primeira escola dc Sanlíi
Thereza; a menina Sebnstinnn, filha de I).
Zulmira do Carmo.

Drs.Leal Júniore Leal Neto
líspeclalistos *m doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consultas de I ás 6 — Aí«semblé» n. fiO.

1 m*mm 1

O que é a disciplina na
inspectoria de Vehiculos

D, Friiiicelliua Valerio, residente ú run Vis-
conde de Ilátma n, 14, sobrado, veiu queixar-sc a A NOITE Je quc lendo surprehendido nu
inlcrior de sua casa um ladrão c tendo cs-
le se eviidido cin direeção á praça Onze de
Junho, perseguido por ella, só não foi presa
porque uiii guarda civil que ali na praça si!
encontrava lhe declarou que não o prendia
por estar fazendo o serviço de vehiculos; qmtivesse paciência, mus deixasse o ladrão fu<
«ir.;.

(•*»»
DrJotetoFrÉeSro,l!iMisorirar',w-0nora's.appnrcllios o vla'« úriniiriiii

II. Carioca, iO, soh Tol. 011:11 C.

monte, a sua viagem forçada ú Allemanlin ha.
via impedido essa entrevista do qunl a se-
iihorn devia fazer grande questão... lí porisso, eu tivera n idén, quando verifiquei quunada nos queria dizer dc razoável sobre o dra-
ma cuju conseqüência íòrn 'a morte dc Hn*
nczeau e de Knniosky, eu tivera a idéa dc fa.
zel-a reconduzir para n França, para qiie porintermédio do "nome supposto" a senhora nos
contasse o seu segredoI... Por infelicidade'
o imperador fazia grande questão de vel-ni
Oro, na occasião, a minha sorte qniz que a
tivessem posto em liberdade. Foi serviço queencontrei feito. O imperador não podia res-
ponsabilisar-inc por uma traição vinda da
cisa da imperatriz. Subscreveu, pelo contra-
rio, todo o programam que lhe apresentei
paru Prétilly-ln-Côte. Disse-me mesmo que fò-
ra muito tolo dc não ter sido o primeiro a
sc lembrar disso c rca»mnieniloii-iiie quc a
vigiasse, parn quc não lhe succcdcsso qualqueraventura desagrndhvcl!',., Foi por isso que, dc
perto ou de longe, eu não n perdi de vista
durante a curiosa viagem quc fez, figurando
no séquito du princezn da Carinthia!..O senhor c realmente de niuilu força...

lí recuou a cadeira com um gesto instin-
ctivo. Quanto mais tinhn occasião dc conhecer
este homem, anais via que existia razão para
que fosse temido, Agora cila comprehendia
muitas cousas quc lhe haviam parecido como
quc fantásticas, no curso desla viagem dc
pesadcllo.Então confessa que o quc eu digo é t
cxhctã verdade?

Sim, cxaclissima no quc diz respeito l
viagem. Sei que. não me perdeu de vista,
porque eu também avistei-o varias vezes.Bem sei, bom sei, e a cara quc n senhora
fazia lodns as vezes quc me via dava-me mui-
tu vontade de rir, depois dc retirar-se. "Meiii
(lotl"l Que imedo causei-lhe, quando nos cn-
coiitrámos nos corredores» do hotel de Dres-
deu. Quc livldez a sua! Fuça-me n justiça
do dizer-me quc eu não me occullava. líu
eslava mais ou menos disfarçado pnrn os ou.
tros; não o estava pnra si, parn si quc tinha
medo quc eu a prendesse. Minha cara sc-
nhora, eu só n seguia na viagem para cvi-.
tar que qualquer oulro a prendesse 1

O senhor é infernal 1
(Con/iiiúii.).
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Curse Normal de Preparatórios
. .< niilni ilwlo curto, vanlnjoiamoiilo conlioclilo polii PO.NTUAUDADI}, ASSI-

DUllfAlili li uiMpiircvLiA ilu iam proruiioroii luii-cloiiain com a inoxliiiii ro-
«•iil.iiida.l.*.

.11 ¦¦ 1 ¦

i-orin iluronlâi Dll, Q.V8XA0 nt'CH, Ml, MB8CIIIK, Dl), B. GC BA-
n,\nõ, nu. ouviíiiia in.jin.NBrm Dni iiíív pisiimno, inoriwíorai «io itKtor-
Ilido II 1'idiu II. MUS BlilIASTIilQ HlNIlIS . AlTIlA.N Iml IlAli'.. |-i .1.--¦ ..i.-¦.
ilu ll.ml.i Mililiii; Dll. IIBiNIIIÒÜH DB ABAI' 10, o Dll. ICIINANIIO SlkVRIll.V
iliirmiti-H da IV.M.i NuiiiiiI; llll. PIIIKIIi. PIMO,prufilIMr dn Colle,„.i .lllltli.
UM, AUGUSTO AM.si, nulor do vnllo.üí tiMluilliOa illiiticlicoa; o oitlroí,

Anlm pralicoi doMATIIEMATlilA o CIIIMICA. Uoui pro unorai pamo oilmloilo
uma uicinin lin.tu.i,iim du pai 10 tlioorlcil O outro du pi aliei, A» nut.n do aula. mui
Húligmiiliiulitf. Moiitnliiliiilo. modirai, Curiòi lliriixo o .Mn.il UNO.

AUlfli üo lep.jllç.Vj paia us nluiilllOj fio 10 iiiuliiculiiictn viu Rlttuo,

A Ivila ilu riii-ii foi iiiiiil.ulii da 111,1 doj O1111V1H i'j para LltlCUAVANA ü;>
f- (Uidiir — JUI.Uji.NA Dll .MA II o.s, prolbuo. o úlrc.toi.

Siífiõ
1'inii tilltcil ,ipplir,ii',iii do
FIIVCOL (PO') baila pnra
íluor ilC'(iiiimrccor INS-
t.\ni.\ni:ami:nii:i'. poii
i.OMPI LIO tudo <! ,|ii;il-
quer aiuir fiHIdo ilo coYpo
(pi'í, ..\illa«, etc) A'ven-

da nu poifiiinnrla A .NOIVA, nm liuiliign Sllia 11. 30, o 0111 lodM us
tllôgailiis 0 perliiiiiaiiiis.—i.aiva *J*.iiiiii, polo Conolo ••!.'_.MHJ,

Pragol
CASA DO JÚLIO

.c\. E5;^.I--í:./^._T^IE:.i[I^'./-\i

SEM COMPETIDORA!
33 c 34 - AVENiDA SV.EM OE SA' 33 e 34

Dorniitoi ips com grega oti bnlQiislro com O peças, dc peroba,dc 3oo$a
Ditos oivl IihII nilez, com ii peças, do peroba, «IaTuVS •'
Uilus etiljlo lillcilli.0, com li pecas, de peroba, do .',3o.. n 
.Salas de junlur COII1 lll peça*-, 0>lJ'lo UilCIIIÜó, ile 08o$ O ,.
Ditas de j nlar com lOpcÇIIS, e-lylo liolllillilez, do 7oo§ 
I|2 ninliilia para salão, U peças, com eslolo, do Í4o§ ,,,
1|2 dilii para salão, l) peços, simples, do luu.'. 

Louças do loileltc, escarra icirus, baldes, jarros muitos outiui aitigus

SOoSooo
Ü'iÕ$OuO
ÕSoSiioi)
8oõ$i 00
75uS'itOi'
3oi Sooo
I --'o^coo

adquirida mi lieredilaiia cm UlililS as
miuiilestiiçOcj. Itliuuniiilisino, Kczo»
ma-, Ulcoras, Tumures, Dores museu-
lares e ósseas, Dures de cabeça no-
cluriias, et:, ii tu.tas doenças rcsul-
(nulos do impurezas du saiiguo,
cunini-so inliillivcimcnlo com o

Unico ipie tom um só liusco faz dcsiipparcccr i|ua)(|iicr inaiiiloslaçüo. Uma
colher após as rcIciçOes, Lm iodas as pbuinittcins,

Sfiliis H
LA POUPE
 ASSEÍVÍ8LÉA, 100

Vesiidos de liló. paru
senhoras c mocinhas

Vestidos para merii-
nas çie todas as edádes, o

melhor c mais variado
sortimento

Enxavaes para baptt-
sados, chapéos, tòuçadds,

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

Prisão de verme, dores de cabeça, digestões diílkcis, íalta
deappetite, enjôo, zoeiras nos ouvidos, mollèsá, etc, não

existem para quem usar as . .

Piluias Reguladoras Silva Araújo
_ _ . DUAS /V~NOITE

Eílcito certo c suave—Vidro i&.ooo

CASA URICH
41. Rua Sete de Setembro, 41

Tem sempre salames, niortadellas, lin-
glias defumadas e todos os frios de Rar-
bacena e Potropolis, das melhores qua-
lidados.

.Saborosos almoços, jiintarcs e ceias
feitas pela cozinheira vicnncnse. iodas
us terças, quintas e sabbiidos, o celebre
aStrudel de maçãs», cspociiilidade vien
neiise. Chopp da Biahma a 300
réis.

Edmundo üpich.ex-socio dá
Casa Ássembléa

ne arroz
Medicinal, adhercnie e per-

lumado. Lata 2í|>ooo.
Perfumaria irlando Rangel

Iu» ln ciente mà
para canalisaçãc de águas

^EXÍtiÜN, MÜRa3r___I &; COMP
Prnia.dp Ciijtí n. 68. — Telep. Villa 190.

Fabrica do vii;ns ocas de cimento nr-
niatló, vci-jias, iãgcolas para dlvi-õcs,
mais leves e ccoiiumicas de quo ijual-
quer outro artigo similar.

Vighs-inadres massiças o postes para
cercas.

Dinheiro sobre pe-
11 hores de

{oiRs ecautelas do Monte

Grand BareRotisserle
Prdgresse

II, Largo de S. Francisco de Paula, 44
TliLl.PH0.N13 3.Í.1I-NORTE

0 mnis coiiPjrtavcl salão, Primorosa
cozinha,

Menu
Amniiliã uo almoço:

Salada de anebovis.
Papas á trasmuiitana.
Ilabaila com carurú.
Vatapá ;i bahiana.
Chispo com feijão branco.

Ao jantar :
Leitão recheado á purtujçueza.Perna do \itella com pirão.
Cnocclii á italiana.
Ostras üfaiúles peixadas.
Çenuinos vinhos.

A S.vphilis vencida por pouco di-
nhoiio pelo novo produeto

trtüicez

MAINCEOL
Sojução estável, eslerilisaiilo o
iiijectavel de Neosalvársan, expo-
rimenlada com suecesso aos lios-
pitn.es S. Lòuis, Reaujun e outros

de Paris e Buenos Aires

Pensão Brasileira
Tradicional preferencia das

familias e cavalheiros dc tra-
támento.—Haddock Lobo 123
a 127.—Rio. Telep. V. 1716.
DELICIOSA BEBIDA

•-
Casa Gonthier

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

Casa liiiulada cn)»18ü7
Espumante, refrigerante, sem

álcool

H-:ill.«;llililll.M
1111 11' ****** 111 1,1

• Mil Mtjn • kinti rirgiiitt. butlr», Iti 111IN(NifimiioiiUNir.iiLccowisrtis.iMáoorci.-
tiiilr.lriKiigiwilltiguno GHAfllfl CHAMTIAUO
t<.í..»trf llCt BflUrBXiU,Pâmg-(«n.l|MI (l>in.(. .v.inf»

Para Remover
Callos Prompta

e Seguramente
Nada No Mundo Podo Exceder"Gcl8»It" paru Callos

c Vcrrtigns
Expcrimontao o remcilio (liíícrcii-

te, o novo e certo remédio para
acabar com ene* callo* (pie tini
aioiiucutíiüo vossa vida o oi-

"Si iisiisscis "Gots-Il" ca não
teria «le earreiral-n pur ciuimi

«Iu callos!"

íiia po.- tanto tempo. Diixai dc usar
qualquer oulro remédio c use " Ucts-
It". E' o mais extraordinário rc*-
médio Jiara callos ipio lia. li' o
melhor do mundo, Apenas algumas
gotas npplicadas cm poucos niTliíitos
bastarão, Tratamcnio.s iiiuiis como
uiijíiiciitos irritantes que iiiilainmam

os callos, calços que comprimem os
callos, navalhas, canivetes, tesouras
c limaí que fazem os callos crescer
com mais rapidez, são cousas do
passado. " Gus-Il" remove o.s cal-
los e verrugas de um modo diíic-
rente, o callo amollccc ou desgru-
dá-se da pelle sem dores, e cnlão
cae por si. "ijets-lt" não gruda-se
nas meias nem estraga a pelle.

Fabricado por li. Lawrcnce &
Co., Chicano, Illinois, U, S. A, A'
venda em todas as drogarias e phar-
macias.
ARAÚJO FREITAS & C.

DROGARIA PACHECO
GRANADO & C.

RIO DE JANEIRO

HdOPATHIA
ocs

«rs00

Tosse?Tosse muilo ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
I Vidro 2$õ00..*.. _—

Constipou-se ? ia«,M
usy tia

GRIPPINA .
11111 dos melhores rcmeili-
os até lioje conhecidos pa-
ra abortar constipayôes n
curar iiilluouza.

1 Vidro l$000
Adolpho Vasconcellos

V
«£>

9*
Wi

9*
90
SE
P»l
55
es

27 Rua da Quitanda

Papeis pintados
Casa Brandão

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

Professora de corte
Habilita a cortar por escala geométrica

e pratica qualquer moilelo, inclusive tail-
leur, cm poucas lições

Tombem corta moldes soh medida c
podem ser em fazendas, alinhavados o
provados ou meio confeccionados.

PREÇO MÓDICO
Mme. Nunes de Abreu

llua Uruguayãna LIO r andar
TEL. 3.573 NCÍnTE

- CAMPEBTRE -
Ourives 37, Tcl. 2,666 Norle
AlIlIlIlllB UU illllliiç.l I

Tripas com (ícilixlu Rico,
.Mocotó;í |ioi lui{uc/.a,
(JaiiKiOn com leite dc coco,

Ao iant.i, |
Crouhui-pot,
Mnrroco ao mollio pai «Io.
Alem dos pratos do din, o

Kilicmi»6 vaiiailissimo.
Todos os «lias ostras cruas,

cania o papas.
Doas peixadas.
Hacalltoailas.
Sardinhas frescas nas bra-

zas.
Preços do costume

MARAVILHOSO DEICOIRIMENTO
0 Unlco Remtdlo InoltemUo

AStHMATICOS
o »CURATIVO U ASIHMA é o

LIQUGR DA ESTRÉLLA
(SJQVllVIt Oil M.lTOii.F.)

«Jo MARIO LECHAUX
49, Ruo do Maubougo, Paris.
úwol,'Jt:ln.i ;.u, o.h,,.m. :oJt.:iJt'tir

1 dormir laj, 1 nolH.
VENDE SE em todas as BOAS PHARMACIAS

Curso de preparatórios
Mensalidade  25aSooo

Professores do Pedro II; oblovo nos exn-
me.» do anuo pastado lit 11 pprovarões.
Nenhum dos seus alumnos fui reprovado,
llua Ií ele du Setembro 11 101, I-ftud, f.

Não se Mil dam!
Com os preparados para a

pelle. L'scm sou PEItOLINiV KSM.M.-
II!, unico ip.10 ailTpiirO é coie-erva
a helleza du ciliis. Approvado pelo
Instituto de Helleza do Paris e pro-
iiiiadn pela Exposição dc Miiano. Pie-
i;o 3$000.
linconlm-so á vciida cm Iodas as

lierfiiiiiariiis anui e cm W. Paulo.

Compna-se
i|uali]uer rjúantidãild do jóias velhas

com 011 sem pedras, de. qualquer valor c
cautelas 1I0 «Monto do Spccono»; paga-soIjciii, na ruu Gonçalves Dius 11. 37.

Joalheria Valentim
Telephone OU 1 Central

ESTÔMAGO, FIÜADO E INTESTINOS
Digestões diffieeis, azia, gaslriles;

enlerites, prisão do ventre, máo hali-
to, dOr ò peso 110 estômago, vômitos,
dores de cabeça, curam-sç com o
Elixjr oiípcptiiio dp prof.. Ur. Uenicio
do Abreu. A' vendn nas boas phar-
macias e drogarias do P.io c dos Es-
lados. — Deposito — 10, Itua Io de
Março, 10. - Itio.

Leitura Portugueza
Aprcnde-so a ler em 30 lições (do

meia hora) pela arte maravilhosa do
gi-ainle poela lyrieo João de Deus.

Vontade e nicnioiia, c todos aprendem
em 30 lições, homens, senhoras e cre-
ancas. Explictulorcs *. Santos Braga e Vio-
leia Braga,

S. JOSÉ' 5?,

Banhos de mar
Perto do Iligh-Life

Alugam-se quartos a ioib'
por mez. — Rua Buarque de
Macedo 33.

t Finados t
Gfaiide, vaii.nlo c lindo sor-

tiiiK-nto cm coroas, cruzes e
ramos fúnebres para enterros
c ornamentos de túmulos, Ven-
d;\s por atacado c varejo. Pro-
ços sem competidores.

A Fabrica de Floros
• Viuva Pinto Gomes

38; Rim Luiz dc C.iiiiiics 38,
TBIJiPHOíiB N0ÍÍTB 2427

A cura das ulceras
Feridas chronicas, dar-

thros, empigens desappárc-
cem infallivclincntc em pou-
cos dias com o uso da Pò-
mada Maravilhosa (pomada
antiljerpciica) ile Th. de
Abreu. Milhares dc curas.

Depósitos: Bragança Cid,
rua do Hospício <;, e phar-
macia Abreu, Voluntários
da Pátria n. 2.\).

KESTAIJI.AXTK
UECREIO

Cjundo casa do petisquelras á portugueza
Cozinha de I ordom

Local mais lie-co o uiejado
da Capital

üiaiide ('ariiiii.inchão ao ar livro
13, IIÜA LUIZ CAMA (antiga üipiiito

Santo) .13

CAFE' SANTA RITA

lUv _____DIm '\^__r ^*t**Ww*mW

Rua do Aeic 11. 81. Teleplione 110i .Norte
o rua Marechal Florlauo, 22, Teleplione
I-.2 IS Norte.

DOENÇAS DE CURA GARAr4riDA
iGAltCANTA E RÁPIDA DO
: .NAitiz OZI*'.NA 

'

j OUVIDOS (felide/. du nariz)
BOCA prpeosso inleiraniente novo

!; Dr. Eurico dc bémos
professor livre doisa cspccl.iliciuilo na
Facul laile do Medi ina dò itio de Janeiro.
Consultório i na da Assoinbléa, 00, sobra-
do, das 12 ús O da tanlo.

Curso de corte
Senhora francoza, di-

ploinada pula Acadcmiu dp Paiis, (>a-
faiilo òiísinár em li lições a cortar
c conleccionar qualquer vestido. Cur-
so especial de colletfl o chapéus.
Corta o alinhava ipialipier vestido ou

(itailleuri) por preços módicos
Av. llio Branco 103, 2".andar—.Tol.

3.383 N.

Al
O maior o mais Importante do
Brasil. Occupando a melhor si-

tuajão da

Aveuidti Rio Branco
Servido por elevadores clcctricos.
Froquciicia annual de 20.000 clien-
es. Uiaiiu completa, a partir do

1OÍ00O.
End. Teleg. — AVENIDA

llIO DE JANEIRO

FABRICA de TECIDOS oé^ARAMEN '

e ESTAMPARIA de ZINCO rò
BANCDS.MEZAS ,CADEIRA5,VIVEIROS PARA PASSA
ROS. ARAME PARA CERCAS E GALLINHElIRas.

CARDDS0& FUMO-H05PIOT-108-RIA

Loterias da Capital Federal
Companhia d* Loterias Noelonaoi

do Iraill

tixiiticçlk.i imlilli-a-i. aoIi ,i fiscall»
•iiKíui ilu governo foilornli ii-> - >,'i o
nos s.ililiailiri As II linr.ri; n nin

Visconde üo ll.ilioialiy U. -1&

AMANHA
«97 - 41'

MOVEIS
tinindo ilfliMiKlto o offlclna dn movols o col-

«hourlii tuiMtçurla, louç.is, etc, dorniWoriot» dg-
tvlo allomaói ullima moda, 500^000; mais bai-af*-
que qualquer oulra casa: siüas do jantar, j8«i>j dlrnstlc visita,
'cstylo de grande cnoito, dò 130$ ;i 180$, (estos tnobilias süo
estofadas)} capas \>m\\ mobília, novo pcçns, 60^000. Peçum cata.-
!ogos para niio ficarem illudidos com outras casas; beflo (tos
Muros na rua do Passolo 11.110—(largo da tapa).

ZqioooSqoq
103:0B0$008

Por ISOOO, em oii-us

Sabbitiio, -| de novembro
A's 3 horas da tarde

300- 35-f'
Por 8.000, cm décimos

Os pedidos de liilliclos do inlc-
1'iiir (levem ser acompanhados «lo
mais (!U(l réis para o porto do Cor-
rei o o diri. idos aos ojlciilcs Reracs
Nazareth & C, rua do Ouvidor
11. 04, caixa n. 817. Telotf. LUS-
VEL o ua easa F, Guimarães, Ro»
snrio, 71, csnulnu do bcçò das Cntt»
ei lias. caixn (lo Correio n. 1,273.

DINHEIRO
Kiiiprusla-sc sobro jóias,
roupas, i«i7.<!)idas, mcincs,
pianos, inoveis c lit.io

<|iic ropresonte valor

Rua Luiz de Camões n. 60
— TELEPliONE :i .073XORTB

{Aborto dus 7 horas <hi
manhã íis 7 dn noite)

jTíbüral & c.
ALTA NOVIDADE

km

Folhinhas e Biocks
para -1 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

MOVEIS A
PRESTAÇÕES

QUITANDA, 72

A. PINTO k C.
G

PETISQUEIKMS A' P0RTUGUEZ4
1'iliul da casa Harrocas.

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

CASA MATRIZ
181, RUA DO HOSPÍCIO

(canto da rua da Conceição)
Amanhã ao almoço •

Salada de peixe á povhirà.
Badejo assado ú Barrocas.
Babada cúni carurú.
Arroz de forno á porealhota.

Ao jantar:
Sopa rabo de boi.
Borrachos com pirfio de batatas.
Perna de porco com farofa.
Peixadas o bacallioadas,
Snrdinlius nns bras.as.
Todos os dias, ostras frescas,

mexilhões e caças, vinhos sem
igual, chopp da Hanseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

Cinco contos
de réis!

em dinheiro para comprar
ura terreno bem locali.
sado e nclle èdificãr um

predio do valor de
Dez contos de réis!

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

da Companhia

PERSEVERANÇA INTERNACIONAL
Avenida Rio Branco 11. 171

1110 DE JAXE1B0

Nâo precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GE1UL

Rua Tlicophilo Otíoni n. 34

LOTERIA
DU

AOLO
Ciflranlida pelo governai da |pelo

Estado"

Terça-léira, 31 do corrente

CASINO THEATRO PHENIX

Teleplione Norte 1155
*à*m*****m 1 in 1 >¦

CASA MpRENO
Í044

WKfi

1044, RUA DA BAHIA,
(Bello Horizonte)

Preferida |ioio Hxmo Sr, Ur, l.liinoii?lll-.Oi lonlo da P«*
euidiulü ila Modioiiiii dn llQilii llurlconto, dif|iOo do hpiii iiion»
tal» olllcina purn i-oncoi-lòs do óculos o puico-ncz, o aviu

tnnibom iiuhlnubi' rocidln—MATRIZ Nü MODE «JANEIRO
i,|2, rua do Ouvidor, 142

A NOTRE-DAME DE PARIS
Grandes saldes esai tostas as

secções a preços sem psrecfi-
dentes.
Oiãcãiia âe costura e taiiteu?

pour aaãws

**ssg**

Ar ¦

M.Pach

IHHIIIIIIIIIIIIIHWBWWWPWWBe
Energil poderoso tônico
Novo nnti-rhcumatíco
l:iierj>il depiirativo agradável
Rei dos taxativos
Grande remédio «la nuilliei-
Integra n força do lioiiieni
Licor o mais saboroso•»

renda em todas as boas pharmacias c drogarias. J.
:co. Granado & G. e Araújo Freitas •!>: C.

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

teriores, onciirrega-íc do tomar a domi-
cilio \w.y'A capital a biigiijçêiii dos .Sr.i.
Veraiiislns, o entregar iaiiilioin a i[iinii-
cilio '.mi Pctropolis, Fiilnlrgo, Cuiiípos,
llello Hodzontâ, lui; do l"úra o Sao 1'iui-
Io, a laxaã muito reduzidas e {.or cmi-
trato com a Central do lira-il e l,oo-
poliliiiã, a-íiui como pura as eslaçflp.. de
WA?, Çaxambii, LõnViary, llaml)Ui|uira,
Caldas o oulras, vendendo 1» hetes para
iodas eslas estações com direito a una-
timento nos freios da bajíiigcnij o leitos
paia os nocturuos da Central o Loopol-
d ina,
65, rua do Carmo, 65

Tcl-íphone 3-1-2 Central.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' —
Teleph. 5.324 C.

Cdsa especial de bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives n. 1!) — Sobrado

Pont a jotir e picòt, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A única casa que faz plisse
chato., accordeon c machos cm
pregas finas e borda soiitache
em pé.

Unhas brilhantes
Com o uso constante do Unholinoj as

«iil-.as adquirem um lindo brilho o cx-
cliente cor rosada, que aáo deiapparere.
ainda mesmo dopois dc lavar as mãos
diversas vozes. Um vidro, l^íiOO. He-
nielto-se pelo Correio pur t!$00(}. Na
aA' Garrafa Grandes, rua Urugdayana
n. 00.

LEILÃO RE PEIOK
6 de novembro

Na antiga casa
E. Samuel Hoííniaiirí

13 Travessa do Rosai-io IJ
«JÓIAS

Das cautelas vencidas, po-
dendo os Srs. mutuários Ptífür-
n?UP ou resgatar suas cautelas
até a liora de principiar o leilão.

D | (Em lonna de pò)-Çura* ¦»• catinga;suores letidos das
àxillas, suores dos pé§, etc.

Caixa: 2$5oo.—Depositários.
Theodoro Abreu, Yoluntariosj
245.—-Bragança Cid. — Hos-
piçió, 9..

MOV EIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quantr-
dadede moveis, podendo as-
sim nossos fiéguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelon. 7, Gasa Pio-
gresso.

A FIDALGA
llostanran! onde se rounem as mcllio

ros lamilias. Rigorosa oscòllía 1'eita diu-
lianienlCj em carnes, ca,;as e*Icgúiiios•'
Viníiüs. importiiçiid do marcas exclusivas
da casa. Preços módicos,

RUAS. JOSli',81 - Telep 4.518 C.

Chapéos de sol e benyalas
0 mais variado sortimento ein-ontra-
se na CISA BÀRDOSA, praça Tira-
don los n. 0, junto á Camisuria Pro-

N. B. — Nesta casa cobróm-so
cliapéos i fazem-se concertos com
rápido: e perieicíio.

DtNTISTA
A. Lopa Ribc.ro, cirurgião dontis-

la pela Faculdade de Medicina dn llio
de Janeiro, com longa pratica, Tralia-
lhos garantidos, Consultas diariamente
Consultório, .-ua da Quitanda n. 48.

Malas
A Mala CLinoza, á rua do Lavràdio

n. Cl, ca casa que mais barato vende,
visto o grande sòrlimento que tem; ciiuma
a atlenção dos senhoras viajantes.

MAJESTIC i
Charutos finíssimos leitos :\*I

Imão 
com superiores tabacos

de Java, Havana e Bahia.

IDeposito: 
Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

Vendem-se
jolas a pregos baratissimos: uu

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Teleplione u. yílí — Centra]

»fSISi
Em iinos tecidos pro*

prios para o verão.
Chapéos, Sombri-

nhas. Bolsas e outras
novidades parisienses.

ÜS4 NASCIMENTO
167, Rua do Gituidiar*

Telephone Norte 1000

Por iífooo

Bilhetes á venda em toiks
as cas.is loténcas.

HOJE— Segunda-feira 3o
DESCANSO

DE

FÁTIMA MIRIS
Amanhã, terça-feira, 3í

Duas unioas roprescntiiçScs neste tlioa-
Iro da opeiela

Vil SíSSí
Gomplelando os espcctaculos uni pro-

granima do absolutas novidades.

PROXIMAMENTE-Estréa da companhia
porlugucí* ÀdoUiia-Auia Aliranches.

THEATRO REPUBLICA
Empreza OLIVEIRA & C.

Grande companhia italiana do operetas
CARArt1BA-SC0GN4MIGbl0

Direclor artístico, Cav. ENIUCO VAt.LE.
Direcção musical do maestro DELLEZZA.

HOJE: :HOJE
Segunda-feira, 30 de outubro, ás 8 U/1

Segunda lucila do assignalura
A popular opereta em ires aclos

EVA
Estréa dò actria MARIA IVANISI

Distribuição : Eva, MARIA IVANISI;
Cynsi, STEFI CSII.LAG; Q.:tavio. Flaubert,
WALTER GRANT; Dngoborto, Cuv. EN-
RIC.ÜVA1,LC; I.arou-sò,LUIGI CONSALVO!
Prunelles, Guldo, Mussi, Voi.in, Gianni
Podci-aii Frodorico, A. Giordani.

Desliimbi-aiitissinia monlagom
EVA constituiu o grande exilo da com-

panliia Caramba, ua tres annos no
Lyrieo.

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO —

a Tourníc s Cremilda d'Oliveira

HOJE:
A-s.78/4 e 0 3/4

HOJE

0 CANÁRIO
Brilhante creação de CREMILDA DE

OLIVEIRA
Mngniíico trabalho de ALEXANDRE AZE-

VEDO no pintor Geraldo

Amanhã, ás 7 3/1 o 9 3/4-0 CANA-
RIO.

Dia 2 de navembro-0 MARTYR DO
CALVÁRIO, por esta companhia. Cbrislo,
ALEXANDRE AZEVEDO.

Quarta-feira, ! dc. novembro, a mali-
níüiiAs 2 1/2.

Em ensaios, a notável peca SIMQNE,
do Hohry Brieux. Protaaonisla, CRE-
JIILDADOUVE».*.

Theatro Carlos Gomes
Companhia de sessões, do Edcn-'lliealro, do Lisboa

Empresa TEIXEIRA MARQUES
Gerencia dc A. Gorjüo

HOiTE HOJE
A's 7 3/4 e 9 3/4 da uoito-Duas ses»

SÒ03
ÚLTIMOS ESPECTACULOS

Com o grande suecesso theatral desla
temporada

A revista-fantasia em dous actos
e ílovo quados

OAMOR
A revisla das famílias.. Ausência

absoluta do pornogfapliiii
toma parta toda a companhia

Amanhã e depois, ultimas repren-
taçOcs do-0 AMOU-,

Quaria-foiia, dia do Todos os San-
(o-, grandiosa « niatinco ».

Cabaret Restaurant do

CLUB MOZART
A elegante bonbbnniiVo da ruaChilo, 31

Hoje, ás 0 horas—Grandioso e mona-
mental suecesso da nova n troupe n de
distinetos artistas sob a dirocçSO do aiis-
tòcraticb cabuietier G1USTIN0 MlNlilt-
VINI, cômico moderno, o mais querido
da clito carioca.

Programma:
JENY KELM, cantora e bailarina inter-

nacional.
LATROYANA; cantora liespanhola.
AS IRMÃS ,101'1'UE'l', canto ei dttnsas

iiitcrnacionacs.
VISCONDE ABELLARD, ventriloquo.
G. MINERVINÍ, cômico moderno em

suas novas creações.
LA TONS, cantora liespanhola.
MARIA MIiNERVINl, cançonetUta ítalo-

naiioiilana.
Variado corpo cio baile.

ARTE,. MUSICA, FLORES
Orchestra do iziganos, soh a direcção

do prO.os.br inasiloiro lillNFSTO NERV.
Quinta-feira— Grande» tfovídadea—Es-

tròas do 'l...
Todos «o Mohu-V

Mdchina para Cazear
Fabricante Singer -
Vende-se uma perfeita por

metade do seu valor. Ver d
tratar rua Gonçalves Dias, 47

Casa Mme. Coulon

CyÇLÒ TIÍEÀTRAL brasileiro
arando companhia italiana de ope-

relas ETTORE VITALE

HOJE! .HOJE
Segunda-feira, 30 de outubro, ás 8 3J4

Especial mente uma única reprjr-
sentação ila engracadissima OMonitn
em Ires actos, arranjo do (.'av. Elloro
Vitale, 1.1'iiaicó dos máèstiiis I. Carjii
a Moncktori
O TOREADOR

Magistral e incgualavel deiempenhu
do 1TAW DERT1NI, PINA GIOANA c
G1UL11.VA CESTI, Toma parto toda a
companhia.

1- o -2* aclos cm Pianiu (Franca):
3* a.lo cm Villaja(ÍIespanhn) Giinnle
1! doslumbrante appuruto scenico-,
Magui/luos sçehariog. Cuidada n mf-
;e-o;i-«cóiie i>. No 1* e 2* ai-tos grau-
des bailados palas primeiras baiià-
rina. ViUorfha e OviOin Tarilaghi.
Rofioüi. do orchestra, maestro li. MO-
CAVEAO,
B—*********. • ' •***$.

vüneraia-Theatro §. «fesé
Empresa Paschoal Segreto

Coiiipantiih nucipnal, fundada cm 1 ''o
inibo dc luíí—üirecçãu scenica do
actor Eduardo Vieira—.Maestro direolõt
da orchestra, Josó Nunes.
A maior victoria do thcatro popular

HOJE-30 de outubro- de." I91C-II0JB
Tros sessões—Duas pcçiisNas 1" e 3» sessões—Ultimas representa-
ções da magnillcu revisla

0 PISTOLÃO
A pecado maior suecesso da actualidade

Na 3" sessão :
Reprise da hilariante fiuçaruu se iir

Rriihiinte desempenho de ioda a '.oiíi-
panliia.

Os espcctaculos começam pola cxhiln-
çàn de linns cinematograplücos.

Amanhã, • premiara « ik». i-cvistft _ «J9
costumes iiortugiíezes—A' REDB.V SOLTA..


