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I iHBâi ii êéi i Lonáres
A chegada dos primeiros feridos. As gares.
0 trabalho da Cruz Vermelha. Os que vem

e os que vão
Mi

(Especial para A NOITE)
Uma das feições da enorme satisfação que quente dos trópicos, poderia imaginar Lon-

Causou em Londres a noticia da grande of-: dres, cm manifestações ruidosas. O queícnslva anglo-franccza foi a dc desafogo •— houve foi enthusiasmo commedido por parte•y desafogo da pressão do longo preparo, do do povo, isto não só devido ao seu caracter
como também a uma certa disciplina queadoplou. "Si Londres fosse Berlim, di-
ziam, estaríamos todos einbandcirados e cm
festas. Esperemos eom paciência o futuro —
o dia das bandeiras ainda não chegou". A
grande convicção da victoria final cimentava
todos os espíritos.

Sabem de onde partiam ruidosas explosões
de alegria "irrefreável? Imaginem: dos soldar
dos feridos que voltavam do continente, O
povo que enchia as diversas "gares", onde
automóveis, . vehiculos e ambulâncias dá"Cruz Vermelha" esperavam os feridos paraeoiiduzil-os aos diversos hospitaes, presencia-va seenas impressionantes. Muitos delles pa-recia que voltavam do alguma festa.

O modo como a artilharia ingleza preparouo terreno para o ataque foi descrípto deslc
modo por uni ferido: "Aquillo parecia cin-
coenta infernos; por um momento suppuz
que nós c os allemães ianios entrar de chão
a dentro por uma garganta de fogo."

Ein outras "gares", entre o povo que af-
fuiu para receber os feridos, chegavam mais
trens c pelas .janellas dos vagões appareeiam
cabeças amarradas, deixando algumas dellas,
livre, nos lábios, somente o logar para o...
cigarro. Entre os feridos, um official com a
cabeça envolta em ligaduras, tendo somente
os olhos e a boca livres, dizia: "Estivemos a
esperar, a esperar, mas agora começou :" E
tão alegre estava que até parecia um alumno
em férias.

O trabalho dc remoção dos feridos era le-
vado a effeilo com rapidez. Outros trens
sueeediam-se; estes mais tristes, com maior
numero tle feridos, alguns delles gravemente,dando uma nota commovcnte de tristeza.

No meio da grande massa.abriu-se um ela-
ro e uma força entrou na "gare". Eram sol-

Os feridos davam vivas aos que iam c
esses declamavam os que ficavam

longo tempo de appareute inactividade e da
longa espera que obedecia a um plano de or-
ganisação c de necessidades technicas.

A avançada russa, a heróica resistência de
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A manhã de aviação
FORAM EXECUTADAS HOJE
VARIAS PROVAS NO CAMPO

DOS AFFONSOS
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X O hiplano pilotado &ldfcte'nentéX Béiiio
: Ribeiro, ao largar o vôo,Aj&'sobre o' haa-

gar do .ierà Club
Com a assistência dos directores do Aé.

C. 11., sócios e alumnos da Escola de Aviação,
realisou-se hoje no aerodromo dos Affonsos
mais uma manhã de aviação.

Apezar de reinar forte neblina, foram fei-
tos vários vôos.

O primeiro avião a decollar foi o biplano
llenri Farman, de 80 11 P, pilotado pelo te-
nente Bento Ribeiro, que se elevou rápida-
mente a 600 metros, fazendo o aviador nessa
altura varias curvas sobre a aza e um bel-
lissimo "vol plane", com a facilidade de um
piloto muito familiarisatlo eom essas provas.
Após trinta minutos o apparelho aterrava se-
nuamente, defronte dos hangars.

Em seguida foram effcctuadas outras pro-vas, que mereceram, como a primeira, os ap-
plausos de todos os presentes.¦ ^w» »

As florestas da Catalunha
ardem

BARCELONA; 6 (Havas) — Declararam-se
violentos incêndios nas florestas da Cntalu-
nha. Os prejuizos conhecidos já são muito
elevados.

A Bahia a Ruy Barbosa
•

A entrega do mimo hoje ,ânoite
E' hoje, ás 21 horas, que ao Sr. conselheiro

Ruy Barbosa será offereeido o mimo da Ba-
hia, representando uma estatueta de bronze.
O Sr. deputado Octavio Mangabeira será o
orador e á festa comparecerão toda a repre-
sentação bahiana no Congresso Federal, ami-
gos do conselheiro Ruy Barbosa e a colônia
ha fi ia na desta capital.

O Dr. Octavio Mangabeira, procurado por
nós, disse-nos não poder dar-nos um resumo
do discurso que vae pronunciar, porque não
escreveu, nem sabe bem ainda o que dii-á.
Será uma saudação carinhosa, quasi intima,
de evocações da terra natal, sem outra pre-
ocçupnção que a de manifestar ao illustre
brasileiro o amor da Bahia por S. Ex; c o
ilesvanecimento daquelle Eslado por ter sido
o berço de S. Ex. Falará pouco, como com-
pete a saudações dessa ordem, procurando in-
íerpretar os sentimentos dos' seus patrícios.

O Sr. Ruy responderá ao deputado bahiano,
agradecendo a offerta do mimo. S. Ex., á
tarde, não estava em casa, e deu ordens para
prepararem o seu palacete para a recepção
dos seus amigos.

: O mimo que vae ser offereeido a S. Ex. foi
adquirido pelos seus amigos e eo-estatluauos,
por iniciativa da "A Tarde", e representa a
gloria coroada de louros.

A GUERRA

Os allemães continuam
I -••!•

a perder terreno
NA FRENTE OCCIDENTAL

Os inglezes fazem novos progres-sos na região de Pozires — A bra-
vura dos australianos — A luta na

; região de Verdun prosegue desespe-
rada — Os coníra-alaques dos alie-

.mães foram repellidos por toda a
parte 

— A heróica resistência dos
virancezes — A actividade aérea —

Os allemães na Bélgica
..LONDRES, 6 (A NOITE) — Na frente* bri-
tnrinica da França a luta foi hontem mais in-
tensa na região de Poziercs.
..As tropas inglezas, na sua maioria austrália-
lias, e que chegaram recentemente á frente dc
batalha, tomaram a uegunda linha allemã, nu-
ma frente de dua-s mil jardas, ao norte dc Po-
zleres, fazendo algumas centenas de prisionci-
ros o tomando muito material bellico. Todos
sjii cottUa-alaimes do inimigo foram renelli-
ms. iyy"* ''J - ""*•*¦ '•':'•¦ ry  Y._
.'Ni. frente franceza, a luta foi mais inten-
sa no sector do Verdun, onde os allemães, em
massas cerradas, contra-atacaram os francezes
nas1 posições por estes conquistadas recente-
mente em Fleury e Thianmont. Foram, porem,rcchàssados, deixando no campo montes de ca-
dáveres.'

Ná frenle belga' ha desde honlcm de mn«hã

''fX- ¦", v :7' Sil" "1

bom-
íis na

o uuqúe de tynrlcmbcrg e o príncipe. Hu-
prcchl, da'Bduicra, os dous commandun-
tes dos .evercitos allemães na frente fran-co-ingleza do Somme

grande actividade. A artilharia belga está
bardeando cffiíazmcntc as defezas allemi
região de Dixmudc.

PARIS, 0 (A NOITE) r- Na região de Ver-dun a luta proseguiu intensissima.
Os allemães receberam novos reforços e con-

tra-atacaram vigorosamente as novas posiçõesfrancezas em Thiuumont c Fleury. nos bosquesVaux-Chapitrc e ^afauléc, sendo por toda a
parte repellidos depois dc terem soffrido enor-mes perdas. >

Y^iMás a luta torna-se mais desesperada cmtorno de ThiaUmont. Os allemães não deixam
4p lançar sobre as posições francezas de'Thi-
aumont toneladas de ferro por minuto. O bom-
bardei o 6_ intensissimo. Apezar disso, os fran-
cezes resistem gloriosamente.

No, resto da frente franceza, nada houve deimportante. Entre "b Avre e o Aisne foram
capturados pequenos destacamentos allemães
que- faziam, reconhecimentos.

Na frentçldo Somme houve 17 combates ae-rcos, durante os quaes foram derrubados douse avariados gravemente outros dous appare-
lhos allemães. .Também os francezes perderamdous biplanos.'.-. • .-

LONDRES, .6 (Havas) (Official) — Complc-

tada a captura das trincheiras allemãs ar.nun-
ciada no communieado anterior, levámos a nos-
sa linha durante os dous últimos dias, para
oeste e norte de Poziercs, numa extensão do

Jl——Xx**ii-*^jX*n£^'-¦X>X£iJ(y'£*r \

A região de Fleury, na margem direita do
Mosa, onde os francezes tomaram a offen-

...siva. Verse, ao narté da,' aldeia, a. bateria
;<íc Thiaumout, qn&SÊltè fiauceiés recon-"¦ 

quistaram . " "*-'•' •" '™—

três kilometros por 400 a 600 metros de pio-
fundidade, c consolidámos a posição conquista-
da, apezar do canltonci» inimigo, que se tor-
nou particularmente violento na estrada de
PQziercs a Bapaume.

Bombardeámos Courct-Ilclío e Miraumont,
destruindo dez plataformas de canhões e Ires
depósitos de munições.

Repellimos próximo de Souchez os allemães,
que tentavam apodf-rar-Re de uma cratera.

Entre Ilooge e Saint-Eloi, houve regular acti-
vidade de artilharia.

PARIS, G (Havas) —• A frente franceza cm
Verdun continua intacta. Estas palavras do ul-
timo communieado official bastam para dc-
monstrar amplamente que a situação é hastaii-
te satisfatória.

Os enérgicos e encarniçados contra-ataques
do inimigo contra Thiaumont apenas tiveram
como resultado a reducção á metade dos ba-
talhões lançados no assalto, que. por isso, se
viram obrigados a arripiar caminho sem te-rem obtido a mais insignificante vantagem.

Em Fleury, os francezea, nue já oecupavam
a parte_ norte da aldeia, apoderaram-se da par-te meridional, collocando o Inimigo cm situa-
ção muito precária a suéste da povoaçao.Os inglezes alcançaram lambem um impor-tante successo na frente do Somme. A batalhatravada nume frente de Ires kilometros e quetinha por objectivo a oecupação da cota 160,situada a 800 metros ao norte de Pozieres, du-rou dons dias. Os inglezes attingiram final-mente a posição e dominam agora todas as ai-deias c planícies cm dlrecção a Bapaume.

O bombardeio desla localidade já foi inicia-do. Esperam-se por isso dentre em breve in-teressantes acontecimentos.
LONDRES, li (A. A.) — Fui destruída poruma explosão a fabrica tle munições que osallemães haviam estabelecido em Ledoberg, ar-rabalde da cidade'.de Oami. Faltam outros

pormenores. -,
LONDRES, li (A. A.) - Noticias aqui re-cebidas dc Gand, via Hollaiida, dizem que osallemães estão fazendo transportar para An-tuerpia, as munições de que tinham ali grandesdepósitos. '•'¦:..¦
Accrcscentam as mesmas noticias que a

guavnição de Gand se,'acha reduzida a 1.000
homens.

NOS BÀtKANS ^...».
A luta na fronteira da A\acedonia

*—— '
LONDRES, (! (A. A.) -—-Continuam os com-bates nn fronteira tia Grécia eoiii a Servia',- As tropas aluadas estão bombardeando com

grande energia ás posições' dó inimigo emDuiran e Gievghcli,

APPROXIMAÇÃU CüMMERCIAL
YANKEE-BRASiLEiRA

0 ''Vtbtns" traz uma
grande commissão de

americanos

A saida das ambulâncias da Cruz Vermelha dt
«(jaresíi dc Londres

'e uma das mais importantes

Verdun, o successo dos italianos, augmenta-
iam essa pressão.

Uma seria aeção, todavia, era esperada.
Os "communicados" tinham aiinunciado um
terrível preparo de artilharia, e não muito
luiifW do Londres, nos Condados de Este, o
j>rawle cmihoneio foi ouvido."Até que emfim a grande avançada", re-
lyliaiii ,i imprensa e o povo.'1'odas as manifestações tle regosijo, com-Indo, foram comincdidas. A nossa imagina-
S>''-o dc americanos do sul, de gente de sangue

dados fine iam para a guerra. Os feridos da-
vam vivas aos. que iam c esses acclamavam os
que ficava»' -Ninguém se sentia abatido. Aonda liúv .ma encaminhava-se de plataformaem pinta.orron. ,

Depois, fez-se a ordem, e tudo voltou aomovimento normal, só havendo os trens cos-lumeiros a despejar e a levar gente que af-
fluía a refluía á grande metrópole.

Julho, 3, 1916.
Leonidas Freire

PORTUGAL NA GUERRA
A SESSÃO DE AMANHA NO CON-

GRESSO NACIONAL
^LISBOA, ii (A. A.) — O Dr. BernardinoMatii.iiio, presidente da Republica, assistiráamanhã á sessão do Congresso Nacional, bemcomo os ministros, inclusive o capitão de mare guerra Azevedo Coutinho, ministro da Ma-rmlm, tpie regressou hoje tle madrugada da via-Mm ile inspecção ás defesas do norte do paiz.-\ sessão do Congresso promeltc extraordi-"••ria importância, havendo urande aucicdudepeio resultado da mesiua^

a exportação ele assu-
car em Alagoas

MACEIÓ', 6 (A. A.) — O Syudioato Agri-
cola publicou o seu boletim, pelo qual se vc-
rifica que foram exportados de Jaraguá, de
1915 a 1916, tilil.800 suecos de assucar, sendo
609.59z para portos nacionaes e 52.208 para
o exterior.

¦ Os maiores exportadores foram as firmas
Pohlincnn 4 C Williams & C. € (ioulatt

C.

aiaguazes vae ter umaCat
nova importante empresa
Cataguazes vae ter uma grande usina de as-

sucar. E' um melhoramento que vem eoneor-
rei' de maneira considerável para o progres-
so da zona da Matta, onde a cultura da can-
na se faz eom extrema facilidade e absoluta
vantagem. Entretanto, naquèlla região do Es-,
tado dc Minas a cultura da canna, devido á
falta de incentivo, t?, por assim dizer, insignir
ficante, Esse incentivo vae surgir, agora, com
a usina dc Cataguazes, que, como centro dc
irradiação da zona da Matta, é uma cidade de
um commercio avultado c de uma industria
florescente.

Hoje á uoite, uaquclla cidade mineira, vae
haver uma reunião dc capitalistas, que asscn-
tarão as bases de uma sociedade anonyma,
com um capital de mil contos, para começar.
A' frente desses capitalistas acha-se o coronel
João Duarte, presidente da Gamara de Cata-
guazes e rei do café na zona da Matta,

¦ —t» i

üs GorrMas em Porto
PORTO ALEGRE, 6 (A. A.) — Entre os pa-

reos das corridas que hoje realisa a Protecto-
ra do Turf figura o denominado "Importa-
ção", em 1.600 metros e com o prêmio de
2:000?, achando-se inscriptos os seguintes nnl-
Bwev. Seda-Monla, £gina, Miuir e Cbisposa,

A exposição canina

O paquete "Vcslrls", aqui esperado a 13,~ .... ,„.,.. „lltt, (|„, Eslados Unidos,traz a bordo uma comitiva dc viajante»
.'• um outras pessoas djme ina niitionaJidade nomeadas pelo .Minis-teno do Thesouro tio governo americano aresidentes nesta capital, deverão constitui!a commissão que vem retribuir uma visitaao Brasil.

Será opportuno, afim dc bem i-xplicar dmotivo da presente visita, relembrar os en-thusiastiços momento.-, do encerramento dnConferência Financeira Pnn-Àmcricana, rea-usada cm Washington, não ha muito tem-
po, e na qual, por suggcstão do ministro dr>Uruguay, ficou resolvido que a visita dosvnHin delegados latino-americanos fosse re-tnbuida por grupos tle commereiantes ame-ncanos especialmente nomeados para talmi«são.

A cominlssão principal no tratialho de or-ganisação dos grupos que deveriam constwtuir as(.ditferentes commissões, installou aseu esdrlptdrio principal em Nova York, (i?Mone Street, e sob a dlrecção do Sr. Robertli. latchin, jornalista aincrienno, que játem estado varias vezes cm visita aos paizeslatino-americanos, começou inimeilintnmehtoo trabalho da organisação das varias com-missões quo parlii-am para a America Cen-trai, costa occidenlal da America do' Sul.Uruguay. e Argentina. A commissão que vi-sitou a America Central foi composta de seiscapitalistas, que partiram de Nova Orleanüa 2'J tle janeiro passado, a qual visitou aPanamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras,S. Salvador e Guatemala; tendo já orennl-satlo o seu relatório particular, que será pu-blicado para o bom cpnhccimcnlo tle oulrojhomens tle negócios do paiz.A segunda commissão, composta tle setídelegados, deslinou-se ao Uruguay; a terjceira commissão iniciou a síia excursão15 de abril passado, tendo visitadosivamente o Peru, Rolivin e Chi...A quarta commissão embarcou no vapoi"Vauian" a 29 dc abril passado para Uuu-nos Aires.
A_ quinta commissão, que é a esperada

?A'J" ."-°„Hio <5e J"»c'i'o. deverá chegar pelaVcstris no próximo dia 15 do mez cor*rente.
Outras commissões idênticas eslão em or-íganisação para visitar a Colômbia. Cuba,Hepublica Dominicana, Equador, Haiti, SãaiJomingos e Venezuela. Ficou resolvido quátaes. commissões não terão nenhum caracteroitieial. São as mesmas compostas de ho-mens de negócios que, a suas próprias ex-

pensas, desejam conhecer e informar-se "de
visu das condições existentes na Americalatina; todavia, foram organisadns com bas-
Jante critério, de maneira a se tornarem n»futuro elementos de informações aos seuscompntricios — principalmente áquclles quose acham no mesmo ramo de negocio do»seus diffcrcntes delegados — sobre Indo oque lhes possa interessar na Amerieu latina.Os visitantes trazem comsigo curtas daapresentação, fornecidas pelo secretario drfIhesouro, gravadas cspecialmcnie para apresente missão. Os delegados da commisisao que visitará esla capital inslnllar-se-ãé|em qualquer hotel importante do Itio de Ja<neiro e, depois tle entrevistarem ns seus eolJlr,'iic rins associações commereiaes do Br.-w', ''' ''"'o com elles, os pia*nos para visitas aos vários estabelecimento!• iiiniei-eiacs do Brasil,

«ommipsão que nos visitará i- coinposlstseguintes cavalheiros: Dr. Riehard PJ

sueces-i

Dous bclfos mntplms de cães euc cvncjrreram 4 exposição dc hoj.

dos
Strong. vice-presidente da Corporação Intel*naeioiial, que v o presidente da i-oiiimis.sãoíSr. Charles I.von Cbandler, agente da SoutliAmerican Railway. secretario; Sr. WillíanlC. Do\v.ns, "àltaelii-" commercial da cmbaUxada americana nesta capital e que residi.ia entre nõs. O Sr. Cbandler já varias vc4zes esteve no nosso paiz e há alguns mezeípasmados nos visitou, oecupando-se em tra-<ballips coiieei-ncnles á questão de fretes ndBrasil, Os nulros membros da commissãriserão: Sr. Heriry Culp, presidenlc da Uleii'Contraeting Comnany, de Chicago, UlinoLs;
vr1'- ,r , FÍ"dley. advogado, da cidade deNova Yorlc; Sr; Louis R. Cray. tlu firma'Arbucltle & Company, do Rio ile JaneiroíSr. Frederico Lage. trerente do DeparlnmciitoSul-Aniencano da William M. Imbrie Com-pany. da cidade de Nova Yorlt; Dr. EthvarcTK Stace, da Stage Burrouglis Companv, d8Chicago. Illinois; Sr. Thomas W. Slrewcrivice-prcsidenle da Corporação Lalino-Àmci1'icana. na cidade de Nova Yorlt, (- Si- \Ufred O.-Wekel, da firma Walsh and WcUUner Boilcr Company. de Chnltanooga, Ten'nessee. O Sr. Louis R. Grny, que faz'parUda commissno, é um dos membros mais an-tigos da enionía americana aqui residenle.)As seguintes senhoras acompanharão oivanos membros daquella commissão: Sr-is.-Richnvd P. Strong. William C. üowns. Al-fred Cbandler líenrv Culp. Louis Grny, 1're-dei-ico Lage, Ivhvai-tl 1-Y Stace e Mllcs. I'a4mela Poor, Blanehc Kcndnll e Editli Kcn^dali. As senhoras Downs e Gray residenínesta capital.——¦ *—<me,s*... ,

O bíowo offfâicfísí de s*íí!eíí?g?«

O Dr Azevedo Sodré, prefeito do Dislri-do Federal, convidou para seu official do
gabinete o Sr. Dr. Paulo Filho, nosso col-lega de imprensa.

O Dr. Paulo Filho aceeitou o convite e t*mara posse dc scu cargo anianliã

l-j*r - J
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Ecos e novidades
'— '• —

II.1 por ahi um vi-llui i.iiiiimbalh-o o cn»
clii-tlcn. ikssii espécie «le guulc » quem n
türinlliolotfln niniii-inii clmmn "rnu/liua".
qilO| lllllllli US VUXOS i|lle SC Inc (llIVil II UO-
llulu do i.illeeiliicui-i da nm senador, de nm
deputado ou dc mu Intendente, ca-lnmnvo.
ncoiiipiniliiiiidn a oxoliimngiifl dc mil lonflo e
profiimlo mi piro: "1'olnu pfllxl"

l-Nse uniforme ssntliiMinlo du puxar no
lim-a de pessoa tilo clc ciente ciei valor e din
virtude-, dos nossos políticos cnu»«vn «sjib-
clc. li do uma ves om que o fallccido ern
um desses typos nuo nffn fn«trt lalln n nlu-
giicin c cuja mono seria «iiiisl u i motivo
ilo icgnd.io publico, lioiuu ijiicm ii.,o Sc om»
tivesse o aposli-oplm-i-i' O velho ranzinza:

Pois enlão o senhor sculc n iiiorte du
um Indivíduo dessa ordem? C)nc perdeu o
paiz com Isso? l-nçu o favor du dizer. —Nilo
sinto a iiiorta do Indivíduo, nem do político

respondeu clle cam calma, .Sinto apenas
os prejuízos que olln vau .causar aos cofres
publico ... Nilo mu iiitc-róinpa. Faça o fu-
vm- de me ouvir. Esse tyjio in.o prestava,,,
llfio o verdmlcV Mus quem uns gai.mli- que
o seu siibUiliilo será mclb-'-? K não ó só
a eclehiv mulher do Syraeuaii <|uo fala polo.
minha bina: d- lambeu, a i-xp.iieneia dos
nossos costumes políticos. O senhor salte
quanto vac custar a eleição do substituto
«lo fallccido, que, ua melhor liypothcsc, soro
tfio bom como ellc? Algumas dezenas e cen-
tonas de contos. O senhor sabe que ainda lia
pouco N eleição do um intendente custou
«o município cento c quarenta contos cm

fiubliciiçòcs 
dc cdilíics, ole? li ns eleições

odernes não ficam per menos; As vezes fl-
ram nté por mais. No governo miireclmlicio
houve uma eleição quo custou mols.de du-
centos coutos de réisl li até agora' o The-
sonro ainda não pagou ns despesas com a
publicação de cdilaes para essa eleiçãoI

Dc ngorn em deante pôde-sc também la-
nieiilar a sorte do paiz todas ns vezes que
ie falar em sorteio mililar. Não é pelo sor-
cio cm si; é pelos prejuízos mio as tenta-
ivas de execução dn Idéa causam aos co-
res dn Nação. Ainda lia dins esta folha
mblicou uma edificante reportagem sobre

>s resultados quasi nullos quo nté agora
(cm dado as comhiIs«nes do alistamento c
lobre o pouco caso que a maioria dos offi-
riacs designado» para constituírem essas
rommtssões tem ligado As funeções dc que
em mú horn foram investidos. Pois, apezar
disso, os jornaes estão cheios de paginas c
paginas contendo os editacs das varias com-
missões de alistamento. H como essas pu-
bllcnçõcs não são gratuitas, antes nelo, con-
lrarió custam muito dinheiro, Imagine-se
quanto não vac custar ao paiz essa pata-
toada. »"•

íslo i uma lerra em que ninguém se cnlcn-
lie. Desde as mais graves questões nacionaes
•té os assiimplos apparentcinento insignlfl-
[antes. Iodos falam, ninguém se entende, c, o
<pic é pcor, Iodos têm ou parecem ter ra-
?ã°- , .

Ha dias, um jornal, pelo sen correspondente
em Nictheroy, protestou contra o facto da
banda da policia fluminense, que faz retretas
no jardim dc Icarahy, só executar trechos ^le
operas, "com grave pr'juizo do povo — foi
n plirase do jornalista da oulra banda — que
(iprccin mais o tango, o maxixe e as musicas
alegres". K o protesto foi attendido, sendo
preciso quo a banda ensaiasse ás pressas ura
snracolcanlo repertório dc maxixes para di-
rertir os ieur.ihyenses.

Aíjni no Itio, porem, deu-so ::::l oso inteira-
mente inverso! quando uma banda policial,
jia rei rela no jardim da Gloria, c::.culavn um
l-cqucbrado ealcretô, com evidente gáudio dos
ptrcumstnnlcs, subiu ao coreto nu ca- liheiro
{distem e grave, que, clininaiido a parte 0
nieslrc du banda, disse-lhe:

—O senhor sabe com quem está falando?
Não sabe... Sou o delegado do districlo, e ve-
nho lhe rccommcndar eni" n-,n toque-mal? cou-
f.ns como essa,.. Execute peças serias, tre-
[lios de opera, por exemplo, que sirvam pnra
fducar o gosto do povo, c não maxixes e tan-
gos, que só servem para lhe perverter o mo-
tal.

Terminado o sermão, o delegado desceu no-
Vãmente as escadas do coreto, com n conscien-
fia leve dc um grande peso.

Quem está com a razão? O jornalista de Ni-
rtheroy, que pede o faiidang--ssú, o dc-
legado dn lil" districto, que prefere um i...'io
do "Pai si fal"?

Não é um caso curioso esse cm que, apezar
ide terem opiniões diametralmente oprostas,
ambos podem se gabar dc que têm a razão do
seu Indo?

A SITUAÇÃO EM MATTO GROSSO
1—

c

As melhores gravatas
A LA. CAPITALÉ ó a casa que tem

melhor sortimento de gravatas.—RUA
DO OUVIDOR, 161.

B a wMo ipw.Bu.tita

Na delegacia do 9° districto policial estão
riaralysadus as providencias cm torno do
pvultndn roubo dc cento c quarenta contos, dc
que foi victima, ba.semanas, o Sr. Fortes.

S. S. o "Gigante", pl-oniptldão c substitu-
to do delegado do districto, emquanto espera
n prisão preventiva dc "Moleque Marinho",
iiidigiluili) autor do delicio, vae recordando
umas lições de que o Dr. Silvestre é professor,
para entrar num concurso da Brigada.

Escola dc Pharmacia e Odontologia de Alfenas» E_^-
Ibértns, até M dia 20 do corrente, na se rctnri;,'(i0
pymnasio S. José de Alfenas, a» inseripçõcs para cx;l.Sios dc admissão,

-¦»*»-"¦

Teve alta hoje o tenente
anão

leve alta hoje do Hospital Central doExercito, onde estava cm ti-aiiimcnto dos fe-rimcnlos rceebioos por oceasião da tragédia
gue teve por theatro o cartório do Io Offieio
Je Orphãos, o 2» tenente Dilermando dcJlssis.

Hoje mesmo, acompanhado por um seu
follcgn dc patente, Dilermando dc Assis se-luill para a Escola'de Guerra, de onde cfllumno do curso dc engenharia, ficando

preso abi, nn Eslado Maior, á espera d0 con-selho du guerra a que responderá como res-
pousa vcl pela morte do aspirante ile Ma-r-.niia Euclydes da Cunha Filuu.

J'Jixlr de Nogueira — Para moléstias da pelle

A Moda e Mme» Guimarães
Grandes "otoliers'.' dc alta costura. Espe-cialulade em costume "taitlcur". Capricho-sa execução cm "robes soirce", "prome-

fónn rC iinnn&i5'Âx" (G,'!,nd p,ix P»»ris
li '/;•.',",''''" -?«¦)» Rua S. .losé n. 80,
.|tl^ <1. d!l I; próximo u avenida Uio Branco.

Desinfecção não é
pom a Saúde Publica
Diz um delegada de siude
O Sr. Sebastião Pereira Ferreira, mo-rador a travessa Siqueira Lima n. 46'dirigiu-se lioje á delegacia de saudèda praça da Bandeira, afim dc pedir umadesinfecção em sua casa. ü delegado dehygiene que recebeu o pedido aconse-lhoit ao Sr. Sebastião de que se fosse quei-jcar á policia do 18° districto (!), que emsua residência era preciso uma desinfe-

;cçao, para que esta tomasse as devidas
providencias... E o Sr. Sebastião foimesmo.

liiaitllÉI
JHHiJi

O Sr. I)r. Jofto Cltncon. Jul/ de dlrcllo
de Nloac, vindo do Mnlto Grosso, li Iraz do
impressões assustadoras,

— Aquillo aimlii acaba mal, imiiln mal, dl-
/.iu-iius boje, o Dr. Cha in, Imagine qtlO »
general Caclnno prevaricou o vac ser rcspoii-
siiblllsndo. 0 primeiro gosto da Asscinbli-n
cslnduiil vae sor o dc procossnl»o, npeondo-o
do governo. E com u alliludc (pn- o general
presidente vem nianlcndo, recrutando homens
armados, errando novos batalhões, prólogo»»

do criminosos, fomeii»
tinido OU pellilitlilldo
(pu- seus amigos fo-
jiioiilem desordens c
nítenindos á i»roprlc-
dade, c dc suppor (|U0
S, Ex, nfio se confor-
inc com o "vereili»
cluiu" da Assenibli-ii,
lançando mão de to-
tios os recursos pnra
gai-iiulir a sua permn-
neiieia illcgal no go-
verno.

—¦' E dahi resulta-
rú...

— ...a intervenção,
sem duvida. Estou a
lhe falar, crein, sem
paixão c sem partida-
rismo, Não favo parte
nem de um nem de
outro grupo. Sou ma-
gistrado c não nu-
afasto do meu cami-
nho. A prova esta
aqui.

E o Dr. Cltncon sa-
um maço de tclcgrammas,

um do coronel

OONPLAQRAUÁO OA EUROPAA

M rli o in
¦

uo ns gianae est
llÉlUb

A OFFENSIVA RUSSA U|y| e80R|V$O DE ORPHÃOS
A lula desesperada pela posse de :4^E8TÍJl.f ÍSÍSLfs?"!?8*8 

E
Kovel — Os» russo» cslào bonib3rde- "v ,c*
ando aquella praça ha tres dias —
Os nllemíi-s acciimulani tropas c mais
tropas demite delia — O furor das
batalhas no Slokhod e no Stovok
— No Caueaso —• Os «Zeonelin»,

no liltoral russo.

O Dr. João Chacon
cou do bolso
inostrando-nos dous deites
Pedro Celestino, chefe do movimento contra
o Sr. Azeredo; o outro, do coronel José
Alves, chefe do cactunismo no norte do Es-
tado. Em ambos telegrammas os dous poli-
ticos pediam ao Dr. Chacon que não se rc-
tirasse dc Nloac, pois julgavam conveniente
a sua permanência naquclla localidade.

Eu, continuou S. S., não concordei com
o pedido insistente desses dous políticos, que
assim deram unia prova da imparcialidade
com que pauto a minha vida dc juiz. Vim
para o Kio. E o que assisti pelo caminho í
simplesmente de aterrorisor. Vou contar-lhe
o quanto sei a respeito dos últimos acouteci-
mentos no sul do Estado, O que os jornaes
têm publicado nqui não passa de inverdades.
São informações cnpciosas, deturpadas, que
só servem para fazer opposição ao senador
Azeredo. Aquella historia, por exemplo da
revolta do regimento mixto dc Ilclla Vista,
tem sido nqui muito mal coutada. O Sr.
Caetano, só porque o major domes, comman-
dante do regimento, fosse amigo do senador
Azeredo, julgou prudente suspeitar dc todo o
regimento que se acha espalhado pelas cida-
des do sul, o o dissolveu. Foi um neto ille-
gnl, que só cabia á Asscmblen. O major Go-
mes convocou todos os destacamentos distri-
buidos pelos vários municípios, como já disse,
não só para aiiuunciar o acto do governo,
em ordem do dia, como tambcm para tomar
a deliberação dc esperar que o estado de
anormalidade dcsapparccesse. Sabido que o
Sr. Caetano eslava sendo processado, que em
vista desse processo seria obrigado n deixar
o governo e ainda mais que o acto da disso-
lução era illcgal, o major Gomes resolveu
não considerar dissolvido o seu regimento, to-
mando com os seus' commandados direcção dc
Nioac, onde, segundo penso, se nch.i nqunr-
lelndo. De então para cã começaram os cri-
mes, coniincttidos por correligionários deis
Srs. 1'cdro Celestino e Caetano.

Quando o destacamento do Aquidauana
parliu ao encontro do major Gomes, ficou
o policiamento daquellá cidade a cargo do
delegado Chorão, nomeado pelo governoactual. No mcsino dia os presos fugiam da
cadeia, dcgollando, cm seguida, o carcereiro.
Abi o delegado Chorão audava recrutando
cidadãos, alguns dos quacs á força, arman-
do-os e municinndo-os. Deixei Aquidauana
rumo de Campo Grande, onde fui encon-
trar a cidade em verdadeiro pânico com o
assassinato politieo do conego Miranda, cor-
rcligionario do senador Azeredo. Cumpre
notar que o delegado de Campo Grande,
chamado Máximo, eslá pronunciado por cri-
me do morte effcctuado na mesma cidade,
o quo não impediu o Sr. Caetano o no»
measse. /

Dc Campo Grande parti para Tres Lagoas.
Antes do nosso trem chegar ali, tivemos no-
ticia de que a força federal, commandaU.i
pelo tenente Betim Paes Leme, ia ser ata-
cada por um grupo do caetanistas, chefiado
pelo coronel Alfredo Justiuo, delegado reccn-
temente nomeado.

E' mentirosa, portanto, & noticia publl-
cada dc que esse ataque foi praticado poramigos do senador Azeredo. Esse ataque du-
rou das 11 da noite As 2 da madrugada,E houve feridos ?Ouvi dizer que sim, mas não affirmo.
A cidade ficou deserta, sem viv'alma. As
faniilias. quasi todas, retiraram-se para o
matto, para as margens do Paraná, abri-
gando-se algumas cm casinhas que rara-
mente se encontram nesses sítios.

E o Dr. Chacon fez, assim, cm nossa pa-lestra, o ponto final:
Posso garantir que ns desordens, os

altentados, ns violências ultimamente ven-
ficados cm Matto Grosso são obra exclusiva
do Sr. Caetano e seu chefe, coronel Pedro
Celestino, que é quem faz e desfaz tudo uo
Estado. O que se diz por nqui nos jornaes
adversários do senador não tem fundo de
verdade. E* esta n minha opíuião, impar-
ciai, opinião de quem não é p.olilico e nem
mesmo eleitor.

1 ^»S» i

Drs. Mottra Brasil e Gabriel dc Andrade.
Oculistas. Largo da Carioca 8, sobrado.

S ÍÈÍi illSÉS
Um juiz toma providencias

sobre as justificações
clandestinas

Sobre fullencias, muita cousa se tem visto
c feito nesta terra. Por isso, quando um juizse lembra de pôr em pratica providencias quede algum modo cohibam a pralica abusiva
de taes escândalos, não 6 demais que contra
clle se insur.inm os "prejudicados", que acoi-
mam a medida de arbitrariedade,,,

Foi o caso que o juiz da 3"- Vara Cirel Dr.
Ovidio Romeiro, sabendo que interessados cm
fallciicia, com o intuito de, a seu bei prazer,arranjarem situações convenientes no proees-so, preparando sequestros, etc, promoviam
.justificações cm cartório, em que depunham
testemunhas escolhidas a dedo, Decorrendo
tal processo longe dc suas vistas, determinou
que mais nenhuma dessas justificações se fa-
ça, a não ser com » sua assistência, interro-
gnndo clle próprio essas testemunhas.

Esta providencia apresenta o valor de, quan-do o juiz decretar um seqüestro, tor sobro a
medida uma convicção forte, que lhe propor-cionou o interrogatório que clle mesmo fez
ás testemunhas, não mais se achando na si-
tuação de ter de reformar despachos, por fi-
car na duvida sobro quem está com a razão:
si o credor, si o fallido. E também, <le ora
avante, não appareccrão mais nesse juizo pro-cessos dc fallcncias fraudulentas apoiando-se
çm prova testemunhai desfarte arranjada. O
juiz será o fiscal do que as testemunhas di-zcm e da idoneidade das mesmas.

LONDRES. C (A NOITE) — T.-|.|:r«ph«iu
(lc Pclrnirrudo I"As tropas do «onerai UriiHHlloff estavam,
nu in-Uii-iciiH de iniuihii, combatendo u lt)
milhas • K-hIc do Kovrl. Mas, n siuIímIc, n
frente russa cslnva apenas n 15 milltng tie
Korcl, II» tres dlan que a anilhar!» rusaa
hombiirili-u IntcnNiimcnle «quella fortaleza,
que os «lleiiiiitw defendem çom um i-m-arnl-
tnmento srm egual, devido a mia crnnile lm-
portando como centro de um uranilc sector.

A'quella frente continuam, com Cffcllo, a
chegar reforços allemães, vindo-, dc diversos
pontos da frenle rusxn. Foi conMatnda ali a
presença de diriRÕes que hi> vucoutrnvain ha
qtilnxr dina na frente de Ulija c outras que,
ha menos du oito diiis, estavam deante de
Dwinsk. Os nllumim contprehcmlrra multo
hem a urando importância de Kovel p Um-
bem as conseqüência:* que teria a queda da»
quella praça em poder do.t russos.

A batalha, por todos cs.se* motivos, toma
ali a maior intensidade. Em muitos pontos tu-
ta-sc durante horas seguidas a arma branca.
Os russos têm tomado a baioneta a maioria
das posições conquistadas nestes últimos
dis* nas margens do Slokhod c do Stovok,
af fluente do Slokhod. Nus margens do Sto»
vok a luta foi verdadeiramente furiosa. De»
pois dc terem tomado uma serie de alturas,
os russos foram contra-atacados a baioneta
pelos allemães e obrigados a recuar. Mas os
russos voltaram á carga e não só expulsaram
dali os allemães, como ainda fizeram mais
dc tresentos prisioneiros.

Mais no sal, nas regiões dos rios (irnbcskl
e Sereth, norte da Galieia, a oeste de Itrudy,
tnmbem a luta prosegue com grande inlensi»
dade. Em certa» aldeius, os russo* foram
obrigados a expulsar ns allemães com cargas
a baioneta e dc rua para rua. Numa dessas
aldeias, os allemães contra-atacaram nove
vezes. Foram de todas cilas repellidos. Por

A propus an

ÚTEIS INFORMAÇÕES
O Dr. Angra de Oliveira, juiz da U' Vara

do OrpliíTos, romottou nó Sr, ministro dn Jus-
tlça, pnra 0 fim dc 8, Ex. romottor A Gamara
do-. Donukildor, conforme sollcltnçüo feita pe-
lo onlfio deputado Dr. lilueu Machado, um
extenso o minucioso relatório sobre n cscrt-
plunicilo dn li" «fflclo da 2* Vara tio Orphãos
do Districto Ecderiil, i-labiiradn pelo t-scrl-
vão Dr. Augusto Blxorra Cavalcanti.

O então d,pulado referido acima solicllou
do governo tacs informações quando foi do
innoinlnnvel escândalo do Cofre dus Orphãos,
que A NOITE (tuciimciitadamentu denunciou,
provando, l\ evidencia, tmlas as falcatruas que
ali B0 verificaram.

No lnlrólto do relatório, o escrivão ür, Au-
guslo lllzcn-a escreveu:"O Conselho Supremo da Córlo dc Aiipol-
laçãn, composto dos M. M. ilcscmbnrgudores
Nabuco dc Abreu, Souza Pilangii e Tavares
Bustos, assistido do Exmo. Sr. Dr, procurador
geral, quando, om 1914, procedeu n corrciçtTo
nas varas ailiuinislrativas, determinou, cm
provimento geral, (pie cada escrivão tivesse,
ua forma do quo dispõe a Ord„ livro 1", titii-
Io S8, paingraphos 3 c 3.'1, um livro dc assen-
Inmcnto dos orphítos, organisndo com as se-
giilntcs indicações! nome do orphão, sua fl-
ilação c edade, iionie do tutor, data dá presta-
ção dc contas, legitima, qual a quantia que
tem no Cofre do Orphãos ou na Caixa Eco-
nomica, qual a que houver sido retirada o
quando,

Até essa dal.-i, forçoso é confessar, não cxli-
lia tal cscriptui-nção. Investido que fui. cm
outubro de 1907, do cargo de escrivão do 2"
offieio da ü' Vara, não encontrei cm cartório
um só livro dessa natureza, no passo que, dc
muitos outros, sobre outros dlfferontes rc-
gislos, estava cheio o nrchivo. A' vista disso,
parece, não ern dc todo absurda a liypothcse
de que a praxe alé ali seguida constituísse
um caso de caducidade do dispositivo que o
Conselho Supremo restaurava no nlludido
provimento, tanto mais porque nunca, quu
nic conste, se reclamou contra semelhante la-
cunii. sempre tolerada, apezar da reconhecida
proficiência c da criteriosa, intransigente c
indefectível linha dc condueta, cm matéria dc
serviço publico, observada pelos conspicuos
magistrados que, cm luminosa trajectoria, as-
sigiialarain sua passagem por este departa-
monto da Justiça c a despeito dn tenaz c vi-
gílánte .solicitude da curadoria geral, infnti

A Albânia e os
albanezes

ii ¦ ¦¦¦'¦

(Especial para A NOITE)
A Albanlii S os nlbnurres estão na urdem

do dia, desde que a grande guerra lhes fez
uma visita, não desejada, mas foiçada. Essa
região o esse povo mal conhecidos, que pu-
deram permanecei' meio selvagens ua Europa
clvilisndii, merecem que lhcii consagremos al-
gumus linhas.

Os alhaiiczcs, nu, cniuo elles a si próprios
dciiomiiiam, os "sklpi-liirus", occupain um
logar conslileravil na família dos povos curo-
peiis, Descendem illreclainciilc dos antigos 11-

fim, ficaram prisioneiros 1.222 allemães, in
cluindo diversos officiacH."  „....., ........

1'ETIIOGKADO, fi (Official) (Havas) — Aslgavel no resguardo do patrimônio (los que a
batalhas nos rios Grabcaki e Sereth « ao sul lei colloca sob' a protecção do Estado. Niu-
de Brody tlescnvolvcni-.se em nosso favor, guem notava o abandono do vetusto manda-
Consolidámos as posições capturadas lia mento incorporado no venerando Código Fe-
margem direita do primeiro daqucllcs rio.»!' lippino c á sombra dessa tolerância que pa-tomámos de assalto duas aldeias. O ininilfr'» rtícift nvisinhar-sc de uma revogação pelocontra-atacou violentamente nove rezes, nius
foi sempre repetlido com grandes perdas.Fizemos mais de duzentos prisioneiros. MBJ?
tos outros continuam a chegar aos campos
de concentração.

LONDRES, G (A. A.) —Confirma-se a no-
ticia de terem os russos atravessado o rio
Sereth, nas proximidades do Itatyveze, ape-
zar do violento fogo da artilharia inimiga'.

LONDRES, 6 (A. A.) — Dez •'Zcppelrn"
atacaram a fortaleza de Sveaborg, do portorusso de Helsinffors. na Finlândia.

Parece que, apezar tie grande numero debombas atiradas pelos dirigiveis, não têm
grande importância os estragos causados pe-Ias explosões,

EM TORNO DA GUERRA '

A fronteira da Allemanha com a
Suissa fechada — Mais desordens na

Allemanha
LONDRES. 6 (A. A.) — Annuncia-se-que

se acha fechada a fronteira entre a Allemanha
o a Suissa.

LONDRES. 6 (A. A.) — Noticias aqui re-
cebidas dizem que tem oceorrido graves des-ordens nos principaes centros induslriacs daAllemanha, promovidas pelos operários dcambos os sexos, devido á alimentação que setorna cada dia mais escassa.

Qucrcis apreciar bom e puro café?
Só o PAPAGAiO

POLÍTICA barhamansensb
',

Manifestação a um novo
deputado

BARRA MANSA, C (A NOITE) — Mais dcmil pessoas, inclusive as altas autoridndcsalacomarca, tendo ú frente uma banda de inusi-ca, saudaram, entre vivas c palmas o Dr. Ma-rio Ramos, que chegou de Nictheroy, ncompa-uliado dc amigos e c.imnristas. Em Pinheiro'augmentou o acompanhamento, com o em-bnrque de vários acadêmicos da Escola deAgricultura dali. Ao desembarcar aqui foi oDr, Ramos levado até sua residência pelamultidão, nchando-se, enlão, sua casa já rc-
plela de distinetas faniilias, que aguardavamsua chegada. Houve fofícs e discursos, sendo
pela família Ramos offerecido um banquete,no qual se serviram lautas mesas, seguindo-seas dansns, que se prolongaram até alta ma-drufiíida. Reina aqui geral satisfação pelo rc-conhecimento do Dr. Mario Ramos.

» <w> • —__—_
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Exames de sangue, analyses
tule urinas, etc.

_ Drs. Bruno Loüo e Maurício de Medeiros, da
faculdade dc Medicina — Laborato.io de Ana-
Jj'ses e Pesquizas : ROSAHIO 168, esq. praçafionçalvcs Dias. Tel. do Lab. H 1334.

Ouro Fino protesta contra
a transferencia da Escola

de Pharmacia
OURO FINO, 6 — A população desta ci-dade nao se conforma com a transferencia

da Escola de Pharmacia e Odontologia paraMococa, S. Paulo, c promovo uma repre-
sentação no Sr. presidente da Republica, ao
Dr. Theodomiro Santiago, secretario das Fi

Com um tiro sta
testa

A policia investiga como um operário
appareceu morto em Copacabana

O rapaz entrara no prédio cm conslrucfão.
Ia n pedir um pouco dc lenha, dizia-. Foi átí.
ao barracão onde dormia o vigia, que entrou
com elle. Pouco depois, ouviu-se o estampido
dc um tiro c logo, a gritar, o vigia. ,— O homem malou-sc 1 Gritava elle.

Correram os outros operários, que chain.i-
ram a policia do 30" districto.

Dentro do barracão, cuido n um caulo, com
um ferimento por bala na testa, ja morto, es-tava o rapaz que entrara a pedir lenha.

Suppuzeram a principio que se tratava de
um suicídio. Investigações feitas depois, po-rim, despertaram suspeitas. O vigia da obra,
que 6 á rua Figueiredo Magalhães 93, cm Co-
pacabana, o hespanhol Sccundino Fontella, dc-clarou quo o rapaz, o operário Manoel Alfredo
dc Souza, de côr preta, cora 19 annos, residen-
te A ladeira do Barrozo, entrando no seu bar-rncão, poz-sc a examinar um revólver velho,de sua propriedade. De repente, a arma dis-
parou, caindo Manoel morto.

Foi quando ellc, Fontella, saiu a gritar. t
O quo parece 6 que Manoel, dc facto, foi vi-clima de sua imprudência, e isso está maisou menos confirmado pelas diligencias aténgora feitas.
No entanto, a policia abriu inquérito, parabem esclarecer o caso, confirmando a sua ca-sualidnde ou apurando tratar-se de um. sul-cidio.
Fontella foi detido, sendo o cadáver de Ma-noel removido para o necrotério.

¦ <it»

desuso do preceito sobre o qual vinham, aliás,
sendo invariavelmente omissas ns subsequen-
tes e consecutivas reformas da legislação pro-
cessual, ia ficando, por assim dizer, tácita-
mente abolido o livro de assentamento dc or-
phãos."

São palavras estas qne merecem especial at-
tensão dos nossos governantes, e que, de al»
gumft forma, vêm, com o valor proveniente
da officialidade que lhes empresta o serven-
luario vitalício que os escreveu, secundar for-
temente tudo quanto a propósito do crimino-
so desvio dc dinheiros do Cofre de Orphãos
escrevemos, desvio que até hoje não pode
ser constatado devidamente, para se apura-
rem responsabilidades, por causa exclusiva
dessa falta de escripturacão que o Dr. Bizcrrn
aponta, o qual, em seu relatório, ainda acere-
scenta: "Quando tive oceasião dc e.xhibir os
livros do cartório para correição iniciada cm
fevereiro de 1914, denunciei, eu próprio, a
falta do dc assentamentos exigido pela citada
ordenação; pedindo a respeito instrucçõcs uo
egrégio Conselho Supremo. O Exmo. desem-

jobarüador Nabuco dc Abreu, então presidente>iin Corte, declarou que os cartórios deviam
munir-se do livro c escriptural-o dc accordo
com a ordenação, accrcsccntando que sobre o
caso expediria opportunamenlc, como o fez,
um provimento".

Assim, foi ter á Câmara, confeccionado peloreferido escrivão, o relatório cópia dc um li-
vro- no cartório existente, de grande formato,
com 200 folhas, numeradas, selladas e rubri-
cadas com todo o assentamento a partir de1914. Além desse, cm idênticas condições, hao livro dc compromisso de tutores dativos, ode compromissos dc curadores, o de curadores
e do termo dc responsabilidade de menoresentregues á soldada, etc. O provimento geraldeterminou n obrigatoriedade para os escri-vnes dc ura livro especial do assentamento demenores á soldada, organisndo segundo mo-dçlo dc cujo preparo foi o Dr. Bizerra incum-bido pelo desembargador Nabuco de Abreu,De um golpe dc vista, ao examinar-se o livrode assentamento dc orphãos, segundo a ordo-nação, fica-se logo sabendo n identidade domenor, quem 6 e onde reside seu tutor, espe-cies, valor e destino dc seus bens, etc. Termi-ua o escrivão o inlroilo do relatório da se-
guinte maneira: "Em taes condições, lenhoconvicção dc que posso affirmár, sem riscode contradicta, que o serviço dc protocollisa-çao 110 cartório do 2" offieio da 2' Vara deOrphãos é feito com exacta observância das
prescripções legacs, o que terei a satisfaçãode comprovar na próxima correição que deve-ra ter inicio cm fevereiro dc 1917".

O NUMERO DE ORPHÃOS E OVALOR DE SUAS HERANÇAS
Entre outros, salientamos do relatório os se-

guiutes dados estatísticos: orphãos inseriptos
cm 1914, no livro do assentamento, 235. Na
relação dns "legitimas" pertencentes n estes
orphãos, ;i menor existente 6 a do 12^445; a
maior, a de 99:015?579. Durante o anno de
1914, foram rissignadíis tutelas dativas para
1C3 orphãos, c 52 pessoas requereram e obli-
veram menores á soldada; 1G se emanciparam
atlingindo a maioridade. No 1" semestre dc
1915; foram inseriptos nesse livro 91 orphãos,
de cujas "legitimas!' a menor é dc 25Ç720 c
a maior de 01:050$000, para 03 orphãos foram
assignadas tutcllas dativas, c 17 pessoas rc-
quereram e obtiveram menores á soldada. Sãoesses os mais curiosos dados do relatório. Oscartórios dc orphãos, porem, são quatro. Ca-da Vura tem dous cartórios. Quer dizer quetres ainda não apromplaram e enviaram AClamara, que os solicitou, esses relatórios poroiidii se deverá constatar a regularidade dnescripturacão referida.

¦j

COLLYRIOcurn as inflamin-»£583do»
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nanças de Minas, e ao ConsclbjLSuperior do  ' »«•»¦¦«  ELIXItt DE Norircm* n i r.Ensino.; ~- Agenor. Miranda' A.ELUUA 
PE NOGUEIRA « Cera ayjpbili», j,, — ^J0f^^^^í Depuratwo

Dr. Alfredo I»inheiro - °$$0
doBnças das scnlioras, vias unitárias. Applica o 9M Nco,snlvarsim. Cons. 75, nssomblca-1- andar. Teleph. Cent3.088, Itesiii, 811, N. S. Copacabana. Teleph. Sul 1823
— ' ' —*¦"»¦ ¦

Conflagracion...
Como se a caçam as

contendas
De uma tendinha A rua Teixeira de Mellon. C9, ein Copacabana, são sócios Manoel An-times Figueiredo c João Simões Rosa Viei-ra. Não andam muito contentes. Simõesainda mais, pediu a Casemira Fcrnandez à

quantia <le "800 e pico" mil réis, como ciladiz, proinettendo-lhe casamento. Mas, nemcasou, nem lhe quer pagar...
Hoje, lá estavam n.i" tendinha a Casemirao Simões, o Antunes e mais a mulher deste'Maria Antunes. Discutiam todos e o Simões'de pão em punho, já pretendia espancartodos, quando foi preso.Ainda a questão se decidia na presença doguarda, quando, pela porta, passou DomingosJosé de Sa, completamente embriagado Pas-sou viu a contenda, e quiz acabar com cllàEntrou e foi esbofetcando Casemira c Maria'Ja caminhava contra os outros, quando foipreso tambcm e autuado no 3" districto Edepois disso, contendores, quasi toiíos bespa-nhoes. inclusive as testemunhas, aquieta-

46ITllÍvei'SftP»i" c,Rnrros especiaes para200«iviwija réis com valiosos brindes.
l.opes Sá & C.
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Prisioneiros austriacos capturadas na
Albânia petos italianos, ijuc os condii*
xem a um campo de concentração, perto

de Yullotut
lyrios e, no decorrer dos séculos, se mescla-
iam nos servios, aos gregos, aos turcos e ines-
mo no italianos. A palavra "albanez" não é
inala do que a designação veneziana "alba-
nesi".

O povo albanez conta hoje cerca dc dous
milhões dc Indivíduos, separados cm duas
raças distinetas: a dn norte, na qual a iufliicu-
cia turco-servia predomina; a do sul, mescla-
da, sobretudo, a clemciilos gregos. Existe,
entretanto, unia língua albanezii commum,
feita de uma mistura de raizes c dc vocahu-
los latinos, servios, turcos c italianos.

O.s costumes desse povo estranho são os dc
Iodas as tribus primitivas c selvagens. 0 sen-
timeiilo nacional lhe é desconhecido. A fru-
tcrnidíidc não ultrapassa nbsolutaiúcntc os
limites do "clan" a que o Indivíduo pcrleri-
ce. Entre os membros dc um mesmo "clan"',
a honra, o respeito da palavra jurada, n so-
liilariedade formam as próprias bases de toda
a moral. Mas, dessa moral as outras tribus
não beneficiam.

O chefe de familia é senhor nbsoluto. Os
filhos dos seus fillios lhe devem, ainda, obe-
dienciu e respeito. Nada so decide sinão se-
Blindo a sua expressa vontade. E' ellc que
escolhe as mulheres dc. seus filhos c os et,po-
sos dc suas filhas. Os interessados não são
jamais consultados quanto á união que se
lhes impõe. Não é raro, aliás, que os fillios
sejam noivos desde o berço, c essas promessas
dc casamento não podem ser annullaras sob
nenhum pretexto. Chega o dia do casamento;
o noivo c a familia deste devem pagar á fa-
inilia da noiva unia determinada soinma em
ouro, em gado ou cm mercadorias diversas.
E' somente após esse pagamento que n mu-
lher tem o direito de deixar o "clan" a que
pertence, para ser admiltida no "clan" do
marido.

Si, ao cabo dc pouco tempo, cila enviuva,
não readquire a liberdade. Pertence de di-
reilo aos irmãos do morto; e si um deilcs a
pede cm casamento, não o pódc repellir. Si
nenhum dos seus cunhados a quer, ella tem
então a liberdade dc conlrahir outra união.

A mulher só herda do marido cousas pes-soaes c sem grande valor: nunca unia casa,
uni campo ou um rebanho. Em compensação,
a familia do marido é obrigada a sustental-a
c a allcnder a todas as suas necessidades du-
raute a viuvez.

A mulher albnncza c subinctlida a uma du-
ra escravidão. E' a cila que incumbem os
trabalhos domésticos e a cultura iíos campos.
Muito corajosa, aliás, c sabendo admirável-
nienlc servir-se dc uma espingarda, pelejoucm todas as guerras cm que os nlbanczcs
combateram contra os turcos.

Nenhum povo c, talvez, tão supersticioso
quanto esse. Elle vive no temor dos fniitas-
mas, dos espíritos, dos vampiros, das feiü-
cciras. Acredita no mão olhado, nos dias nc-
faslos, nos números que trazem infortúnios.

Os albauczcs decidem entre elles as suii3
dissensões, sem que appcilcui pnrn a lei ou
para os juizes. Hcsolvem as pendências mui-
to simplesmente: a liros de espingarda ou a
golpes de punhal.

È' á familia que pertence, em seguida, vin-
gar a victima caida, assim, sob os golpes de
um justiceiro improvisado. Esse dever de vin-
gnnça se transmitlc, por vezes, dc geração cm
geração, até que o assassino ou os seus des-
cendentes offercçiim uma indemnisação pe-cuiiiaria.

Si, apezar dc tudo, o perdão é recusado, pe-de-sc, então, o apoio do padre. E este vem,
cm grande npparalo, dizer á familia que re-
nuncie á vingança. Ellc invoca o Christo ou
o uleorão, ameaça, descreve os castigos do in-
ferno, jura sobre o crucifixo que os maiores
infortúnios pesarão sobre aquelles que per-sistem cm ignorar o perdão das offensas. E
é bem raro que os infelizes, assim alcrrori-
sados, não jurem que perdoam, cm troca da
benção, que afastará a má sorte.

Eis cm que quadro singular vae se désenro-
lar uma das scenas decisivas da guerra queensangüenta a Europa.

Demetrio clc Toledo
-4*1

As festas do centenário da iu-
stituiçíío do linsino de Bellas

Artes no Brasil
Na cerimonia conimemoraliva da institui-

ção^ do Ensino das Uellas Artes no lirasil,
Serão quatro os discursos, muilo breves, queserão pronunciados: pelo Dr. Araujo Vi.an-
na, orador official da Escola para a cir-
cumslancia; pelo Dr. Affonso de Escragnol-
le Tannay, cm nonic do Instituto Histórico;
pelo Dr. A, Moralcs de los líios. como pa-
ranympho da turma de engenheiros ardil-
tectos pela Escola Nacional dc Hella? Aries
do Uio dc Janeiro que recebe o grio nessa
oceasião, e pelo Sr. Ncreu de Sampaio, cm
representação da mesma turma.

Loteria do Estado do Rio Grande do Sul
i oo:Ooo*$>ooo — Por 3o$ooo

Só jogam 18.000 bilhetes —¦ \ü "/o cm prêmios
- TERÇA-FEIRA, 8 DE AGOSTO -
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18 prêmios pura os 8 últimos algaris-
mos do 1- prêmio n 100S

180 prêmios para os ií tillinios nlgal-is»
mos do 1- premiou 80$

2:88O$000

11: i00?0W
2200 prêmios no total de  1110:5003000

A' VENDA 1ÍM TODA A PARTE
-s»«

fls escolas ppofissio-
naes do Lloyd

OLloyd Brasileiro está enipcnliado na fun-daeão de escolas profissionaes, assumpto so-
bre o qual pretendeu lioutcm falar com o Sr,
presidente da Republica o Sr. Servulo Dou-
roda, director daquellc estabelecimento. S.S,.
porém, não teve ensejo dc ser recebido porS. Ex., pretendendo por isso amanhã, einconferência especial, apresentar no Sr. presi-dente da Republica o seu plano dc organisà-
ção de escolas profissionaes, de accordo como carinho dispensado por S. Ex. a todas a-*fundações dos institutos dessa natureza.

Kesponsabilidaia
dos funecionarios

O Sr, Oomercíndo Ribas
responde ao Sr* tionç;.i«

.res Maia
O deputado (íonii-lflllilo Iliba-. H l.; i n I < • li -111 • •*

n m-ciiíiiIi- carta: i"O Sr. Gonçalves Mala, om onlrovlstii com
ccdiilii no rcprosciitniilo dn A noiti , ^nlliui
n Inilur do projuotb sobro a ruòponsíibülilaiU
dos fiiliccioiinrios, O (Icpiitiulo iK-riliiiiiiiiiMii i
classiricn de curioso o projeclo lldoptlldo Ciu
iiiihstitulçàii uo seu. pela COIlUUlssAo (le JuslU
ça da Câmara.

Ora, u uiaiiiria da comniissão, jiistamt-iite pa-
ra não dar a sua iissignalura ,i um projccll'
curioso pelas liniov >;õcs quu conllnlin cm i ia»
Icriii dc processo, foi que resolveu clnboroí
um substitutivo no Iriibnlho do opei 180 Sr.
(ionçíilvcs Maia.

Si o projeclo da rommissãn r.f.o e pcrfcilo,
au menos respeita u loglcn dos princípios'o
procura resguardar os inlc.-sus da l'ii.:iiiila,
si-in sacrificar a defesa dos quo a cila estão li-
gados por um vinculo ohrigiiciniinl qualquer!'

A COIllIllissuo fez o que podia fazer. De lie-
cordo com o substitutivo por cila nprosoiilhdb
ú approvaçáo da Cninnra, coiup.lc ao S.iprcmü
Tribunal I-cdcral "ordenar" a proposllura ila
nevão rcgit-ssivn contra o fuiicclounrlo obriga-
dn no rosãrcimcuto do damno que a Pnzeinln
houver pago. SI a "ordem" do Supremo TVi-
biinal, cm nlgiiin caso não for cumprida por
negligencia do mlnlslorio publico, n egregfd
corto dispõe dc meios efficux.es ao «• u nlcaii'
CO paru lornal-a prompliiinculi cffcctivn.

Pnrit isso é que tem assento no Supremo n
procurador geral dn Republica, chefe legitimo
dos procuradores secclonacs e defensor vigilan-
te dos interesses da União,

O substitutivo da commissão, no ' :anlo A
acção do Supremo Tribunal, quanto ao caso
em debate, dispõe dc modo muito ais decisi-
vo que o regimento interno d.iqucllo egrégio
corpo judiciário. Segundo o substitutivo, não
fica ao arbítrio do procurador geial da l'.ei-u-
blica mandar, ou não, propor a . nipetculo
acção regressiva, "que terá sempre n fornj.i
nummiiria", contra o funecionário culposo: —:
o Supremo Tribunal "ordenará" que u aceito
seja proposta uo juizo inferior, pelo órgão
competente do ministério publico, sob "i,:-.:i
de responsabilidade" do procurador ncgli-
lícnle.

A differcnça é flagrante. Depois, não é vtr-
dade, como nffirma o illustrc Sr. Uonçalve.i
Maia, que tenham "força de lei" u; di-.|)osi-
ções do regimento interno dn nossa Suprema
Corte,

E' preciso distinguir: o Supremo Tribunal
não tem poderes para legislar; o seu regi men-
to interno, como as próprias palavras estão n
dizer, só regula, ou "rege", os actos du sua
vida interna. Foro dessa csphcra limitada i:.ão
obriga a ninguém. Só o Congresso 6 que pí-Ic,na lei, traçar normas dc acção para os or-
líáos do ministério publico. Já se vé, pois. queo substitutivo da commissão, ainda quanto aesse ponto, c de todo justificável c ato mesmo
necessário. Approvando-o, a Câmara lera foi-
to; dc sua parte, o que ó licito fazer noite as-sumplo pnra acaiilclur os interesses da União,cabendo depois, na pratica, ao Supremo Trl-
hiuial providenciar por intermédio do or/!ão
adequado para que as suas decisões c a lei vo-
tada sejam sempre iulcgrnlmc: '.e cumpridas,
apanhem nas suas malhas a quem apanhar.— Gomercindo Ribas." '

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44. Das 11 As ,H horas

O novo prefeiro de Barra
Mansa

BARRA MANSA, 6 (A NOITE) -
Tomou lionletn posse do cargo clc pre-feito municipal o Dr. Saboyct Alencar,Em sejrú.da á posse c acompanhado pe»Io seu antecessor c funecionarios da Prc<
leituta, peirorrett elle a cidade, collicn-
do boas impressões das visitas que' tez.

r^«»>- 

uem paga as custas?
SbClA laêstoria de um 3'é®,

Uiti aufer e eie assisí
riesesta Sssirgn iÍOia

Eslá pendente de solução do juiz da 4" Va-r.T Criminal Dr. Sampaio Vianna. uma que-stao deveras curiosa sobre pagamento decustas. Essa questão está para ser resolvidaha quasi dous mezes, sendo natural o cmbii-raço do juiz cm achar para o caso soluçãocondigna.As partes, nella interessadas discutemaen-radamente o seu direito, o que muilo cou-corre para a complicação do pleito. E a que-stao c tanto mais interessante quanto réo aautor, excluindo-se da responsabilidade dapagamento das custas do processo no afan 'o
provar á evidencia as suas razões, ndmittema responsabilidade de um desembargador que,julgadas procedentes essas razões, s ;rá quempagará as custas.

Trata-se, como já ha lempos noticiámos, dacelebre queixa-crime que João Mevcr propoz,por intermédio de seu advogado Dr. ViecnlilSaboya, perante o juiz da 1" Vara Criminal,contra seu ex-empregado João Júrgens. O jub
pr. Auto Fortes julgou a queixa improceden-le. Interposto recurso para a Côrlc, a 8!l Cá'mara reformou o despacho do juiz, sendo
portanto, pronunciado o réo. Baixando osautos a cartório, deu-sc o Dr. Auto Fortes
por suspeito, por continuar a manter seu jui-7.r. sobre o processo, quando o julgou impro-
cedente. Vciu, então, a funecionar nesse piei-to o pretor mais antigo. Houve ahi uma seriainfindável dc julgamentos; Por varias vezescompareceu o réo a plenário. Iam os nulos ao
juiz para a sentença: Neste Ínterim o pretorque funecionava passava o exercício da vara
por impedimento? a outro collcga... E assiníloi indo o tal processo alé que o pretor Dr.Leopoldo de Lima absolveu João Jurgens.Interposto recurso, como era fatal, para aCorte dc Appcllação, esta resolveu definitiva-mente o caso, reformando .1 sentença appel-lada, para coiidcmnar o rco nas penas pedi-dus 110 libcllo e ainda nas custas.

Acontece, porém, que. o desembargador doleito levou um mcz pura redigir o necordãoque condeniuava o réo. de sorte que, quando
. eJJc. Pecado, já a acção havia prescri-pio. Tal facto deu logar a que íífrco, por seuadvogado Dr. Júlio dos Santos, impetrasseum habeas-corpus" ao Supremo Tribunal, eeste concedeu a ordem, determinando que opaciente 11110 podia ser preso, porque, pelaprescnpçao do delicto, illcgal seria a sua pri-sao. Agora, trata-se de ver quem paga ascustas do processo. O autor se diz "Vencedor,

110 processo", muito embora não possa ler lo-
gar a appliéação da pena a que foi o réo con-ilcmnado, devido ao "habeas-corpus" 

que lhefoi concedido, notando ainda o facto dc nãoter o Supremo cogitado do pagamento dascustas, devendo, por isso, subsistir a decisãona Corte, para o cffeilo dc tal pagamento. Orco, por seu turno, so considera vencedor c,
por isso, .sustenta que lhe não cabe pagar essadespesa. Deante disso, como vac o juiz deci-dir a questão ? Quem vac pagar as custas ?Vae para dons mezes que se trata de saber sio autor, o réo, ou o desembargador que, potilcsidia, deixou prescrever o delicto com o pro»cesso cm suas mãos.

 ¦ "—¦ ¦— -

Uma visita á gransa
Alcalá

BELLO HORIZONTE, 6 (A iwiTE)'-_- Vários intellectuaes visitaram, hoje, a
pittoresca granja modelo Alcalá, pro»
pnedade do Sr. Leonardo Outtierrez, a
qual é situada na zona suburbana. A
granja posstie 110 povoado um esfabulo
com vaccas leiteiras, dc raça tourina, e
uma pocilga modelo para criação de
suínos. Aos visitantes da granja Alcalá
foi ahi servido um lauto almoço. _->

1
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0 Sr. Dunsljee bate
mesmo em retirada

A ãtfiíudü do loador du
maioria

< Na sesftííòíde amanhã dn Câmara dos Depu»
lado-, o Sr.. Dtinshcc dc Abraiiches, como hon-

it. m tintcclDnnigs, soliellurã a rutlrndu do pro-
Ijcclo contrario a "lilnok-lUt",

lntcrpcllath) pelo Sr. OoiliOS Freire, rcprc-
Itcnluiilu i|0i Minas, sohru n sua altitude em
¦face do projudu, si "havia fechado a queslão"
pura quu dl: não fosse ruu.liderado ohjeclo

lho deliberação, o Sr. Anlonlu Carlos, "leu-
der" da maioria da Câmara, replicou:

— Mm caro amigo, eu não fecho nenhuma
questão, nem mesmo aqucllas que suo por'si fechada?.,, líu sou "leuder" cln maio-

Viu dn Gamara o, só njo com cila em harmonia'com os |n|oro8S08 dò governo da Iteptibliea,' — Man VOBÚ falará solire 0 projooto V
j — Ainda .não sd. Provavelmente não have-
r/i necessidade. Pnra que agitar uma questão
(pie não precisa e não deve ser agitada V

j — Mas o projecto será retirado ?¦ —- líspofcmos pelos ucontcclmunlus c não
queiramos >i>s adeaiiliir aos mesmos. (I quo
ou poiso dizer 6 quo ou sou um "lcader" quo
não fedia questões, um "lcader" liberal, dis-
posto a representar sempre o pensamento da
maioria da Câmara, razão pela qual não me
sinto lia necessidade do fechar questões. Mes-
mo porqito as. questões abortas so resolvem
eom muilo mais facilidade do que as qncslões
fichadas..'.

Dc accordo com combinação feila eom o
Sr. Antônio Carlos, "lcader" du maioria, o
Si. Dtiuslicü de Abronches ivlirurá, un sessão
ile iiiuiinhú, o projecto contra n "blach-lisl",
de que 0 o primeiro signatário.

Os furtos no archivo daffl tarde SfcOFtiVa
fumam f_Câmara

Minas- m ter postos de monta
BELLO HORIZONTE, 0 (A NOITE)

— () dcpítfaclo Gabriel Andrade v;tc apre-
sentar um projecto á Gamara autori-
satulo O' governo a installar vinlc pos-
tos tle monta no Estado, com garanliões

Ibovinosj eqüinos, suínos c asíninos, des-
de que as municipalidades forneçam ali-
mento pnrai os reproduetores c salários

¦para os encarregados dos postos.

.... f I—
O InquurMo vao para o Juízo

Federal
Cm» um pequeno relatório, o Dr, Cntlu

Pretii, iloli-ii.iiln dn 1" districlo, enviou uo Dr,
I.cqii lloussoulléres, 1° delegado auxiliar, pura
qiu isto os rt-iiiellu nu Juízo Federal, os nu-
tos du Inquérito sobro n retirada clniidcstliin
de livros u documentos dos aruhlvos du Cama-
rn dos Deputado:., du «piai são ncvusados n
continuo l'alva, o "Alfurrablstu", c o sorveu-
to l.auriudn.

Ao inquérito foi junta a informava» du po-
licia paulisln, iiolu-e o começo dc ncgoclnçoos
— não cífcduaihn. — culre Paiva u n casa
l.crroux, de C. Ilildcbrand, de São Paulo.

As primeiras jcmossas qm- deviam seguir
foram aqui apprehondidas peln policia.

Tendo o Dr. Costa .Marques subido que Pai-
v.i, como publicámos, em DOU depoimento dis-
se ra que o deputado Annibal du Toledo, quiui-
du secretario da (".amara, lhe dera vários vo-
lumes dos "Anuaos", alguns da Constituiu-
le, escreveu aquelle deputado, acluulmcutc
fora daqui, que, om resposta, tclcgraphou des»
mentindo cntegoiílcniuenlo o quo disso. Paiva.

liste, diz o Dc. Toledo, voiuluu-lho por se-
locontos mil róis aquclla collocçúo. cm 1012.
Não mais precisando, o Dr. Toledo encarre-
flou » sou filho Tancredo Paiva do rovcndel-u.

JEsso telcgramma o a carta do Dr. Costa
Marques foram juntos aos autos.

Provavelmente os outros deputados aos
quaes Paiva so referiu cm seu depoimento,
irão prestar declarações quando o processo
no Juízo Federal.

¦ » <l» i

CORRIDAS

0 Grande Prêmio Dr. Fronttn

ús fazendeiros mineiros
têm receio de novos

impostas
JUJZ DE FORA, 6 (A NOITE)' —

Grande numero de fazendeiros recusa-
se a fornecer os dados necessários para
o levantamento da estatística pecuária,
acreditando tratar-se do lançamento dc
novos impostos.

O governo estadual luta, por isso, cotn
as maiores difficuldadcs para organisar
aquclla estatística, ,,.

/>
nem foi rei...

RBMDKSW9VanGHSS39a

Como a policia descobriu o chefe de uma
grande quadrla que agia nos $ül)U#os
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M.iiüiiiii-as, em todo o sentido, ns corrldni
du lio.it», lio Derby-Glubi A grande prova"Dr. Prontin" nllrnlilu nu lilppudromo do
Itiuiiariit.v mimciosn concurrciicin, «pio foz
elevar consldcravolinciito o iiio.imcnio da.

|apostas, O recinto da imprensa estivo or-
uumentado com vcutnrolns, onde so liam os
nomes dos jornaes o revistas destu capital.
No puvilhilo du honra estivciam ti Sr. pre-
sidenle da Ilonulillcn, ministros, altas autori-
dndes c senhoras o cavalheiros do nossa
li nu sociedade.

Foi este u resultado das corridas:
1" parco — 1.500 metros — Correianr

Ioeberg (Wnldomur do Oliveira), Dviiumltc
(I). Forro Ira), l.ohougrlu (I). Suarozi,
Trhimpho Uí. Rodrigues), DIvctto (ltlcarilo
Cruz), Espoleta (Torlerolll), llcrodes (A.
Olmos), l.e Voilã (.1. Carreira i c Caineli.i
(D. Vaz),

Venceu D.vnamllo; cm 2", Iccberg; cm .'P,
Ca mel ia.

Tempo, 101".
Poiilcs. 80f8Ü0; duplas, 882$200.
Apôs algumas saídas falsas, foi dada a

verdadeira, pulando na ponta Dynamite, se-
guida de Trlumpho e lispolota. lista ordom
não se alterou até o final da rccla do Ita-
maraty, onde Lohonflrln o Iccbcrfi bateram
Espoleta e foram om perseguição de Trium-
pho, que domlliurnin na entrada da rccla
final. Iccborií atacou fortemente D.vnnmite,
obrlgaudo-n n vencer com esforço por ca-
beco. Camclla conseguiu a terceira collo»
cação no final, a duus corpos.

2» parco — l.fiOO metros — Correram:
Macislc (li. nodrlguez), Baliln (Zalazar),
Boulanfler (A. I;eruandez), Zellc (A. OI-
mos), David (D. Ferreira), Pistuehio (.1.
Coutinho), Miss (W, de Oliveira), .laRiin-
ço (H. Cruz), I.icbe (J. Carreira), Slcl.lia
(D. Suarez) c Francifl (D. Vaz).

Venceu David; cm T, Pistachio; cm 3°,
Jaffunço.

Tempo, 100".
Poules, 52*900; duplas. 7-1*000.
Pulou na pontn David, seguido de Bliss

e Pistachio. Esto, na primeira curva, bateu
os dous dianteiros, conservando a ponta até
n passagem dos carros, onde foi dominado
por David, que venceu por meio corpo, flr-
ir'i. Pistachio conservou « segunda colloca-
ção, batendo por dous corpos Jagunço, que
fez entrada no final.

ÍP parco — 1.Ü00 metros — Correram:
Favorito (E, Rodrigticz), Jovial (15. Frei-
lasí, üclphim (Marcellino), Ilyovava (Glb-
bons), Ilurrali (D. Ferreira), ilelvetia
(Cláudio) o Hebe (D. Vaz).

Venceu Farorllo; cm 2', Delplum: em 3',
Hclvetia.

Tempo, 102" 8|5.
Poules, 10*800; duplas, S7Ç500.
Favorito partiu na ponta, abrindo grande

luz. Ilurrali, que o secundou na saída,
também abriu grande luz sobre o bolo dos
demais competidores. Na rccla de chegada
Dclphim e Hclvetia avançaram muilo, con-
seguindo derrotar Ilurrali e, respeclivamen-
te, obter a segunda e a terceira eollocaçocs,
aquelle por cabeça desta. Favorito venceu
facilmente por vários corpos.

•1» parco — 1.C0!) metros — Correram: Lord
Caning (I'\ Barroso), Slromboli (.T. Co.iti-
nho). Colombina (D. Suarez), C.onéii, (D.
Porroira), Fidalgo (li. Kodrlgucz), c Bclle An-
gevlne (A. Vaz).

Venceu Slromboli; ein 2V. Mombina; cm
2"; iMuai^o.

Tempo 105".
Poulos 41S100; duplos (ifl^fiOO.
Pulou na frenle Colombina, (Juj ..'..- \- luz

de dous corpos. Scguiram-n'a Slromboli c
Lord CaiiiiiK, passando este por nqudlc ria'
primeira curva. Mo Itamaraty, í'lroinbo'i do-
minou Lord Caning e atacou Colonib' ia, para
siib.iui-al-a na passagem dos carros e derro-
tal-a por meio corpo. Fidalgo íoi terceiro a
ti'03 corpos.

5" parco — 1.7150 metros — Correram Ar-
Senlino (D. Peneira), lJó.i;aso (J. Coutinho),
Jiicy (D. Suarez), c Parado [D. Vaz)

jXo centro, o casa onde residia José da Silva Castro. Fm cima-lado esquerdo,
Joaquim Castro, empregado de José; lado direito, José da Silva Castro,

autor dos furtos

*
,s aúlonuuues do 22" distrieto poK-Í4„ teu-
.-í frente >i commissario Kuffurd, acab.sii de
icobrir uma grande quadrilha que da ha

muito estava operando impunemente no:> sub-
urbius e de modo inystcrioso. lissu de.cbb.ei'-
ta foi motiwuu por uma qiieixa aprcsuntndã
pelo nosso collega dc imprensa Dento 111-
beiro.

Reside cllc á rua Maria Piodiigucs n. 5. A
uo'te passad;), voltando n sua residência, en-
çonlrou a cn:;a complctiimcule vasin: os lu-
il.ões haviiVin peneirado ali, carregando com
ludo o que encontraram, desde as paitcil.ij até
0 colchão dc sua cama.

lisse roubo apenas vciu aiigmenlnr_ n aerie
l.jtlos innumeros oecorridos nus cstaijõcs sul)-

itiJianuis da Lcopoldina, onde a aliudidi qua-
íiliilhit mais tem operado nestçs ultinios lcm-
pos,d nosso collega, ás primeiras horas da ma-
nhã, communicou o fado ao commissario Ral'-
favcí, com o qual iniciou as diligencias, ç cou-
sa iKiuco commmn, com resultado saliçfato-
rio.

l.o;,j no inicio oas diligencia.; ;. policia cn-
ccnliüu a verdadeira pista que a conduziu até
ao antro da. quadrilha, quo era a casa de seu
chefe, Na primeira investigação encontraram
alguns livros pertencentes ao Sr. Bento Ri-
beiro em casa do belchior Pnlmyro Diã'j da
Silva, residente na estação dc liamos;

Tinham sido vendidos ali ús priind/as heras
da manhã, por um menor tio nueh alidade
liespanhola, cujos traços combinaram com os
de Joaquim dc Castro, de 18 annos, vtv.dcdor
ile galiinnas o eniÀ.egado de José da Silva
Castro, morador em uma casa sem numero da
rua Maria Rodrigues. Preso o menor, este con-
ícssotl que finem Havia mandado vender os li-
v.rus tinha sido seu patrão,

Dahi, o motivo .le ler n policia resolvido
dar uma busca em casa deste,

i.á chtígaudo, deu a policia cerco á casa. Ap-
pareceu-lhe um velho, typo de trabalhador

.braça!, que a recebeu com relativa- c.-.lma,
Cm p.olicial que acompanhava o commissario

i ruiffnrd, depois de olhar attcntamenlc para o
H'lho, (ii.-s.-íc a essa autoridade:-- li' marreco velho...' ~ Conhece-o?
, i—Depois eu lhe falo.

Ca siri) se mostrava calmo,
lhe voz dc prisão c disse-lhe
busca em sim casa.•- 1'ótic. dar, seu commissario, disse elle.
t.ii negocio cm guiJiiihus, compro c vendi. ..

Começou-se a busca c logo a policia oncor»
troa outros livros, roupas c o colchão pe.-tci-«entes ao Sr. Bcnlo Ribeiro.

Lá num quarto encontrou tombem jacas dctoucinho, lingüiça e lombo dc Minas, que fo-•'•im roubados, á noite passada, ein casa dor. Aprigio Gonçalves, á rua Joney n. 1.Acssa busca foi que a policia teve a certezaue quu Castro era effcctivameute um ladrão,"ao só pelo que npprchcndeu cuino também
Pela instailação do sua casa .• tinha umacampainha cm cada compurtiir.cnto, dessas
pemniumtnente empregadas a«; portões dejardins, ligadas todas por uma corda e des-tinadas a

E porA dele
gadr,

Diiranle toda a diligencia, o policial a queictenams ícíihíi nã« cs^j-av» de olhar

A
que

policia
in dar

deu-
uma

,$

por uma corda e
. signaes.
isso a policia conduziu Castra parafia. onde já se achava o seu empre-

lira elle o soldado da
Francisco dc Souza Sc-
companhia do 4o bata-

continuava a negar ser
negativa era mais vc-

cm tom que

te conheço ha

aos

,Iosé da Silva Castro.
Brigada Policial .loão
guiulo, n. 614, da 8"
lhão dc infantaria,

Na delegacia Castro
ladrão. Quaudo a sua
hcmcnlc, o policial disse-lhe
uâo ndmittift replica :

Deixa-lc dc historias, eu
vinte e cinco nnnos 1

Dc onde ? — indagou o velho.
Da Detenção c naquclle tempo ,iá cum-

pvias pena polo crime dc roubo, Fra então
director da Detenção o coronel Firmino dc
Barros, que le fez servente. Lcrabras-te
agora »,...,.,

O velho baixou a cabeça. O policial Duba
razão, li, uma vez descoberto o seu passado
negro, resolveu não mentir mais. Pelas suas
declarações c por outras diligencias feitas
pela policia, esta chegou á conclusão de que
Castro era o chefe de uma numerosa quadri-

lía tempos residia cllc na Serra dos Pre-
los Forros n. 5, boca do Mallo. Lã iam ter
todos os ladrões dos subúrbios.

Depois que a policia descobriu IA o ladrão
Jusccllino, que era também empregado da
Limpeza Publica, no Mcycr, resolveu mudar-
se para a rua Maria Rodrigues, onde íoi
preso.

O seu plano era simples: fingia-sc ven.Icdor
de gallinhns, mas estas eram roubadas pelos
seus comparsas. As que eram do Engenho de
Dentro, por exemplo, vendia lá pela Penha o
vice-versa. Descoberto tudo isso, a policia cn-
cetòu diligencias para prender os comparsas
do velho Castro, pois que elle e seu emprega-
do já eslão sendo procesados.

Por emquanlo, a policia ainda não rpurou
todos os roubos praticados cplu quadrilha uo
velho Castro, mas pela relação abaixo, pOde-sc
avaliar da sua acção nos subúrbios. SJmciüu
hoje foram apprehendidos Os seguintes cbje-
cios roubados pela perigosa quadrilha:

Roupas dc uso, calcados e 9?600, pertenceu-
les ao Sr. iischyío Ferraz, morador á rua Del
Vcchio; nove combustores de illuminação pu-
blica, que estavam sob a guarda dc i:m cm-
pregado da Companhia do Gaz, á rua Vieira
Ferreira li". 58; um hydrometro, um relógio
para gaz e vários encanamentos, do Sr. <lo?é
dos Santos Moura, á estrada da Penha (510j
encanamentos de chumbo, de Felix .losé da
Cruz, á estrada da Penha, sem uumcrò; um
hydromdro, um relógio d >. gnz, tres tornei-
ras c cinco metros dc chumbo, do Sr. José
dos Santos Moura, mo>'to de Santa Isabel mi-
mero 71; gallinha.í pertencentes ao Sr. Fran-
cisco da Silva Tavares, á estrada da Ponha
n. 1.458; roupas c dinheiro do Sr. Bacio Cus-
todio Ferreira, á rua Angélica Moita n. 31;
gallinhus e vários objedos, do Sr. Manoel
Gonçalves Machado, á rua Angélica Motta, bo-
fcquim; gallinhas, de Francisco de tal, á rua
Engenho da Pedra n. 10.1; encanamentos de
chumbo, do Sr. Cândida José da Sita, ú es-
toada da Penha 1.C01; uma égua do Sr. José
da Silva Ferreira, á rua Victoria, venda; um
papagaio, do Sr. Mario, morador em Ramos;
gêneros pertencentes ao Sr. Aprigio Gunçal-
ves, á ma Young, n. 1; um rebolo, do Sr. João
Juinior, Olaria; gallinhas, do tenente Qumti-
Nano Ferreira da Costa; dous caixões de terra-
mentas, du br. João Manoel, A rua Vielona
a. M, etc, .. '"' ¦> '

Voncou 1'canioj om IP, Argontiyoj >'ui 8
Piiradc.

Tomiin U6» P.'..
Poules 408-100j duplas :il>,i"(iil.» "yw;
Parmle pulou nu ponta, por ella lo, , paii^au-

du Argentino. Diirunte .i prim 'ra uiclndu du
reuln d» ílanmruty Pariidu nlroili lou u "loa-
der" som rcstlHlulo, Qtinsi UO funil dessa re-
da 1'égasii nasboil rapldaincnte da ultitua á
segunda imsloãn e togo atacou Argentino. A
luta entre,»:, poiis ponteiros prolongr.:-;. du-
rante a roctu de chega.Ia, sendn Argentino
subjugado,,no poste da niilliu. Pó,;.isu venceu
flrnio por dons corpos o Arg..iti io maiitove
a SCgUIlduj posição liunbeiii u dous cuiii>is de
.Incy.

li" pkred — Qrando Premi» Dr. Frontln —
8.21)0 metros — Correram: Offal.v (li. Rodri-
guez), Oriuitiuhii (.1. C.ouliiiho), Voluiité rins-
l • (ulhboiis), l;aii!..mas (I'. Burro J), Pontol
Cuiicl (D. Suarez), Calcpluo (A. OlniuS), Jof-
fro (S, Cnrnclro), Sultà» (l.e Menor), Covncob
(Marcollliui), Piórrot (A. Fernando/.) e líalte-
ry (D. Ferreira).

vcfuccir OffttJy} eui 2", Coinccb, c
Ürniiliiilni.

Tcni|io,' Ulfi".
Poules, IIIItIJiiO; duplas, 100?800.'
7"- pnvio — Venceu Eiicrgic», c

Mysterioso,
Poules, 19$600i duplas, 82$600.-
Por eítnr muilo escuro, não se

o 8" parco, que será corrido no
20 do corrente.

OÜINZE MINUTOS
entre a vida e a morte

Um cahlqu? vfira con tres

cm ü'

'•!*
cm

reallíoii
domingo

Football
S. Christovão x flamengo

Esle encontro realituu-so no campo da
rua Figueira dc Mello. Uma grande multidão,
na sua maioria composta do que ha de mais
fino na nossa sociedade, assistiu cnthusias-
mada ás peripécias desta peleja.

Fmbulcram-se cm primeiro os segundos
teaius. Da boa lula surgiu O seguinte rcsul-
tado :

S. Chrislovão: 0.
Flamengo: 1. .
Em S .ilida cnconlraram-.se os primeiros

tcanis, Foi esse um dos melhores inatches
desta temporada, lutando ambos os anlagu-
Distas cem denodo e combinação,

Dc principio a fim não houve fraqueza de
ambos «$ lados, terminando ix linda peleja
com o seguinte resultado :

S. Chrislovão: 'l.
Flamengo: !!.

., Andarahy x Elumlner.Be
Este fjii o outro mateh da primeira divisão

rcalisado' hoje.
O campo foi o da rua Prefeito Scrzedello,

que se encheu dc uma grande c animada ns-
slsloncia.

Começou a luta pelos segundos tcams, ter-
minando'; com o seguinte resultado :

Anilarijhy: 1.
Fluminense: 5.
A peleja enlre os primeiros tcams começou

em seguida, verificando-se no seu decorrer
um grande esforço dc ambos os lados e bel-
los lances.

O seu resultado foi o seguinte ;
Andarahy: 2.
Fluminense': 1.

Bangu' x Dolafogo
No''longínquo, nins) cxecllcutc, campo do

primeiro, nn eslação de Bungu', encontra-
ram-sc boje esses duus adversários.

A lula, quer enlrc os primeiros, quer entre
os segundos tcams, foi boa.

Uma grande assistência npplaudlu faria-
mente ns diversas peripécias da lula, que
terminou com esle resultado :

Segundos tcams :
Bãüigií': 2._ i
Bota logo:
rrimeiros
Bangüê I,
Botafogo:

toou*"
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A REGATA 1)0 YACIIT-CLUB BRASILEIRO

Ü3 vencedores
Realisoiirse, á tarde, na nossa bahia, a rc-

gata do Yacht.-Club Brasileiro com o seguiu-
te curso : Partida cm frenle ao cães dc
Gragoatá, passando os concorrentes entre n
boia do club e o barco do juiz, dahi para a

gundo'7, quasi Iodos elles timoundos fior
subditos allemães, sendo que os inscriplos
naquplje tinham nome de vapores allemães
refugiados na Guanabara.

O Io parco, corrido ás 13 horas, foi ven-
cido pelo "yacht" "Ilohciistaufcii", limo-
nado por Schwinghaancr, obtendo o 2? logar
o "yacht" "Carl Wbermanu", limonndo por
Halfl.

ü 2" parco, corrido ás 10 horas, foi ganho
¦ in.¦mi in niiiiwi ¦ iTirrwiF—"¦»—m ii.ihhii1!*—iim1 'mu km mini i inm ^'."!fww^WIWMrT*TW^wm^"r*riL~r'"Lr''H^"""""^
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da süidaL tu aspecto Inítoresco do 1' parco

boia collocada cm frenle ao edifício em cou-
strueção para o novo Rotel Central na ave-
nida Beira-Mar (Flamengo), em seguida cou-
tornando a boia collocada cm frente da ave-
nida Rio Branco c desta voltando todos a
Gragoatá, atravessando a linha de chegada,
entre o barco do juiz e a boia.

Essa regata constou de dous parcos, con-
correndo ao primeiro 11) yaclits e ao se-

por "íbis", do Yacht Club Brasileiro,, e limo-
nado por Pakncss, chegando cm '£' o "Anna".
timonado por Kosscr.

Os prêmios que couberam aos vencedores
foram-lhes conferidos uo final da regata, c
oram: para o 1" parco, uma artística medalha
dc ouro ao 1" logar c uma "plaquettc" tlc
prata ao T logar, o. para o T parou .(prova
clássica), a taça "Julia"..

Entre os cães na

exposieãodehoie
Curiosos e hilariantes

aspectos cio julga-
mento

Ao local do antigo convênio da Ajuda, ex-
exposição do frutas, ex-exposição de aves. bo-
jc exposição canina, af fluiu á tarde avaliado,
íivultadissimo numero de pessoas, de famílias,
de expositores, etc.

A exposição chegou mesmo a apresentar o
aspecto "chie" da Avenida, nos sobbados a
tarde, ou de alguma "créraerie" da moda...

Cães, havia-os cm quantidade, bellissunos,
admiráveis, bons exemplares de cxcoüc-ntcs
raças. Lá ao fundo, uma banda da brigada
Policial procurava fazer musica. Ca fora, na
rua, autos officiaes, ciifileirados, a perder de

Esperava-se o Sr. presidente da Republica,
que. segundo se dizia, era quem julgaria os
melhores exemplares. Mas o presidente nao
foi. Então os membros do jury resolveram
iniciar o julgamento. Ahi começou a difficul-
dade e a desordem. Ninguciu aló áqucllc mo-
monto havia pousado cm escolher ura logar
apropriado para o julgamento. Os cães esta-
vam espalhado? pelo terreno,

Um alvitre foi kmbrado.
— A cousa começa por aqui, disse um se-

nhor quo varias vezes teve necessidade de di-
zer que era jornalista. Olha, accrcsceiilou, ó
José, sopra a tromlieta. Cães polieiaes. Olha,
chama lambem o Emilio.

E um molecote, coibindo aos lábios uma cor-
neta acústica começou a berrar:

 "Olha"' os cães polieiaes. Poóem Mvi-
rem" os cães polieiaes. O' "seu" Emilio de
Menezes...

O povo rompeu em gargalhadas. A trombe-
l.a coii.ti.iiuavi» a produzie uia. voze.ri» inloraal'.

O' e?scu" Emilio dc Menezes! Podem "vi-
rem" os, cães polieiaes...

Começaram u chegar os cães polieiaes. Dc-
pois chegou, afobado, o Sr. Emilio.

Iniciou-se o julgamento.
A confusão foi tremenda. No meio do tor-

reno, sem cousa alguma u deter o povo, o cir-
cuia em' que estavam os cães era insiguifi-
cante.

O Sr. Emilio olhou, examinou, puxou, vi-
rou c, filando um bello exemplar, considerou:

Vejam só. Bello eesmplnr; mas para
que fizeram isso ? Gordo, com excesso dc ali-
íucutaçãç...

O dono do cão lançou um olhar feroz á bar-
riga do Sr. Emilio de Menezes.

Por üm foi escolhido o premiado. Mas
niuguem" conseguiu sabor qual era. Só se sa-
bia qbe 'O julgamento era secreto.

E assim, sempre cm meio de uma confusão,
de umirbalburdia deplorável, iam os cães dc
determinada raça sendo agglomcrados e o
"jury", empurrado pelo povo, causticado pc-
lo sol, Ia julgando secretamente'.

Mas os protestos surgiram. O Sr. Vicente
Migliora protestou perante o tal senhor que
se dizia jornalista contra o critério dos jul-
gadores.!En expuz, dizia elle, um cão que em
Berliiri obteve o primeiro prendo da exposi-
ção'cm que figurou. Aqui, u Sr. Emilio nem
olhou para elle...

O .descontentamento era geral. Mas, trl-
itmphahtc, lá mais ao longe a cometa
acústica continuava a berrar :

"Olha" os cães "Doling"., Podem "vi-
rem" os cães "Doling"...

Havia, porém, quem ainda saboreasse uma
phraso ouvida do Dr. Carlos de Lnet, ao sa-
ber que o Sr. Wcncesláo Braz era esperado
para presidir o julgamento dos cães :

—• Elle deverá saber julgal-os.. Tem lidado
com tanto cachorro...

—> »«a>»

As oííicinas modelo da
Rede Sul Mineira

PASSA QUATRO, 6 (A NOITE)' —
Por moíivos imprevistos, foi adiada para
o dia 20 do corrente,, a festa do lança-
incuto da pedra fundamental das offi-
citiAa modela da.Rede Sul-Mioeira. ...
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y-.'m cima o naufrago Manoel Ali\iio dc JPaula, como foi encontrado nela Assis- -J
leiieiu; ua centro, o cahiquo fatal, c cm I

no outro extremo o naufrago IJcniiio Francisco lapa

baixo, da em/uerdü nuru a direita, o mui-
fraga José Cardoso, o mestre Júlio Mnnt.
e iíous marinheiros f/ite o salvaram, e

A nossa bahia foi á tarde thentro dc um i
sçenn dulorosu, oceurridu a bordo de uni
caiiiquci nas proximidades do aucoradouro
do cruzador "Bnrrosu".

Pouco depois das 15 horas Mauoel Allpio
de Paula o José Cardoso, empregados dn
Empresa (lo Águas Guzuzas, com sóde nas
Docas do Mercado, foram á lancha da me-.-
ma empresa. Ahi se encontraram com o rc-
mador Bcnlclo Francisco Lapa. Esle u;
convidou para darem um passeio no enbl-
que da lancha. Acccdcrnin ao convite c fize-
ram-sc ao mar.

Quando se achavam mais ou meai':, nas
proximidades du cruzador alludido, o cahi-
que viruu e os seus tripolantos caíram ao
mar.

Foi um momento tremendo para os dou;
empregados da Empresa dc Águas Oazozas,
pois ambos não sabiam nadar e estavam
vestidos o calcados. Manoel Alipio dc Paula
foi logo no fundo, pnra, momentos depois,
voltar á lona, já desnorteado. Benicio, o
remador, era o único que sabia nadar c por
isso os uulros dous viram nelle O uuico
salvador e agarraram-n'o.

Bcnleio stntiu que iam todos morra? afo»
gados. Quiz dcsv.cncilhnr-so dos dom nau-
fragos. Estes, porém, não queriam de modo
algum largal-o. Eslabelcccu-se, então, uma
lula tremenda, em que muitas vezes anda-
rara todos na immlneucin tlc ser para sem-
pre tragados pelas ondas.

Afinal, Benicio lançou mão dc um ívcur-

so: como Manoel Alipio não largasse a Mia
camisa, cllc mergulhou por baixo do outro,
desoboloou-sc c dou um arranco, conseguiu*
do safar-se das maus do naufrago. Manoel
Alipio ficou, então, upcr.as com a camba na*
mãos. Com Cardoso, Uciiicio arranjou-se
melhor, porque elle ainda estava com forças
o no uso da razão.

Bcuicio virou u cahiquo c ficou dc um
lado, deixando os oulros dous do outio, se-
gurando-us pelos braços. Grilaram pedindo
soecorro, mas ninguém os ouviu. F.ssn lula
durava mais ou menos quinze mi nulos o
Benicio considerava os dous conipanneiros
perdidos, quando avistou a lancha "Liiurà".
da City. Fez sigual pedindo soecorro. O
mestre da lancha, Júlio Fernandes Mano,
vendo aquclla scena, mandou largar a ca»
traia quu rebocava e aproou para o local
do desastre, conseguindo salvar as tres pos-soas em perigo,

José Cardoso c IJcnicio pouco soffrcrora
com o desastre. Manoel Alipio dc Paula,
porém, bebeu muita tlgua c, quando foi sai»
vo pela lancha, estava (piad modo.

. Todos os náufragos foram entregues á po»licia marítima. O sub-iuspeclor Amnzor pe»diu os soecorros da Assistência, que foram
imiiiediatos,

Manuel Alipio foi removido para o Posto
Central, em estado grave.

lambem compareceu ap local para prcsUiísoecorros aos náufragos, o cahiquo do au«
tigo Arsenal de Guerra.
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o baixa em
a luta é mais cucar»

os austro-allemãcs têm

Auomenía a pressão
úas exércitos russos
emtoítuas frentes—Usn
esiraíafleaia dos alie-

mães descooerto
LONDHBS, 6 (A NOITE) — Rctransmillem

de Petrògrado esta nota offlciosa, ali publi-
eiida hoje dc manhã :

"Prosegue a forte pressão dos exércitos
russos cm todas as frentes, mas principal-
mente na Galicia c na Volhynia.

O gráo de resistência do inimij
todos us pontos em que
niçaila e sonte-se que
falta dc reservas.

A' rectaguarda das linhas de combate con-
(iiiuam a chegar muito» prisioneiros, princi-
pnlmente no sector que abrange a fronteira'
da (ialicia com a Volhynia. Alguns desses
prisioneiros dizem que o marechal von llin-
denburg prepara uma grande offensiva con»
tra Petrògrado'. E* evidente quo catas infor-
niaçfles mentirosas tom um fim occiilto :
desnortear a nossa acçiio. E tanto assim que
alguns soldados reconheceram esses prisio-
neiros e declararam que elles se deixaram
aprisionar sem a menor resistência, certa-
mente com o fim de vir contar mentiras. Es-
ses prisioneiros foram separados dos outros,
que se mostram resignados com a sua sorte."
A nova tentativa dos
íurcos coníra o cana*

de Suez
LONDRES, 6 (A NOITE) — Chegam novos

pormenores do ataque dos turcos u Romani,
a leste de Port-Said.

Ha quatro dias que um communicado alie-
mã» declaravu terem chegado áquella região
11.000 turcos, coinmandados por officiaes al-
lcmães. O apparccimcnto de dous aciopla-
nos allemães sobre o Suez pareceu confir-
mar aquellu informação, que explorações fei-
tas pdos ncroplanos inglezcs confirmaram.

Os turcos oecupam uma frente de oito mi-
lhas e dispõem de muita artilharia ligeira.
Falta-lhes, porém, artilharia de grosso ca-
libre.

Mas todos os seus ataques têm sido infru-
üferos. Os inglezes até llontesv de tarde ti»
nham feito quinhentos prisioneiros.

As tropas britaiuiicas que defendem o ca-
nal estão sendo apoiadas pelos navios de
guerra britannicos, que se acham na bahia
Tina,

O calor que está fazendo na zona do ca-
nal é suffocai»te.
Vem ao £»rasii uma
delegação de deputados

belgas
PAUIS, fi (Havas) — Os deputai!

Mclot e Dusse partem no dia 14 do
para o Brasi

ft recepção ni legaçio
Bulivia

O Sr. ministro plonipotcnciarid e envia-do extraordinário du lioli\ia junto no iios.».n go-verno c sua Exma. esposa davam á hora cm
que estas escrevemos a recepção promovida
para coiniiicmorar n passagem do aiiiiivcrsariu
da independência daquella Republica.

O palacete da Icgação, á rua Pereira da Sil-va, a primeira voz que se ah.e, anr. iciitítvavistosa decoração e eslava bem illuniinado.Nos seus salões, onde se fazem d; a.; uni-madissimas, vimos, outro outras pcs.oas,seguintes: Dr. Souza Dantas, ministro dolerior interino; ministro do Chile, cônsulParaguay, Dr, Justino de Monta!,;';., e onregado do negócios do Uruguãy.

Encarece o biíe na capita!
mineira

BELLO HORIZONTE, C (A. A.) —
Os áçpügues desta capital elevaram de
009 para 8JÜ reis o preço de kilo da
carne verde.
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ntc annos que será o lü daDaqui a
Janeiro?

Uuaulo valerá um lolc de terra coiurradò
hoje na V1LI.A I.U/ITANIA?

Sou ultimo filhinbo tem um anuo; eonipr i-
do pura cite um lolc do -:!u.,-()lll), cm ÍIWC cs»
tara cllc maior c seu loto valendo mais de
ÍU contos!!!

Lotos do '1110? c í!00? a preslnçõc!: dc 11S30Ò
e 8?5üü.

Informações completas com José Millief:
rua da Assembléa n. 123; 1°. a: dar; t o-
phonc C, 2.1)51, e rua da Estação, A 2,
Penha; telephone V., 1.051.

. bel
com.

gas
ntc

Uruguay, Argentina c Chile, cm
missão official do mesmo caracter das envia-
das aos Estados Unidos c á Hcspanha.

Os referidos parlamentares, representantes
das circuinscripções de Nnniur e Gand, partem
na qualidade dc delegados do governo belga,
cm cujo nome procurarão esclarecer a opinião
publica dos alludidos paizes acerca da leal-
dade com que a Bélgica se oppoz á violação
do seu território c acerca do caracter odioso
da aggressão de que foi viclima.

O 
'governo 

belga não visa, porém, manter
apenas as relações de sympathia que o ligam
á America do Sul, mas deseja também desen-
volver as suas relações commerciaes. Além
disso, os Srs. Mclot c Dusse serão também
portadores de uma mensagem do presidente da
Câmara dos Deputados da Bélgica, dirigida aos
presidentes e outros membros do Congresso
Federal brasileiro, como expressão dc agrado-
cimento pela approvação dada officialmente ás
nobres palavras do Sr. Buy Barbosa.

O signatário da mensagem constata ainda
com o maior reconhecimento que foi a Repu-

ibíica brasileira a primeira nação estranha ao
conflicto que teve a coragem dc proclamar a
lealdade dá Bélgica e a má fé dos seus iui-

A OPiilii PR1|

enciavam longamente
diplomáticos dos pai-

migos.
Os delegados confe

com os representante:
zes que vão visitar..
Foi creada a «blsta

Negra» franceza
PAUIS, 6 (Havas) --¦ A folha official pu-

blica a "lista negra" franceza concernente A
''America do SuV .^ 

LiOllSll UCÇOfíS civis pe,03 dgcnhciroj
Nuno Czerio cio hlmsiúã &

Sersüdeil-9 Benites fHsndstv
«.Ijrnal do llrasil. .V andar

L'i Pnnnpp Vcslidinlios para meninas,ti 1 ULipuc ~ ioi1Sovuc.; para úaplisailos. -
Modas pura sonburns. llua da Assembléa u. 10U

Num alegre pic-nic
Nas montanhas da Tijuca
A Sylvia. menina chie,
Dizia ao priminlio Jucá :
—- Você me julga maluca
De tomar vinho ou licor?
Ora faça-me o favor...
Si ser fidalgo deseja
Dê-me "Fidalga", a cerveja
Que cura a sede c o calor !

Manual da Pia União das
Filhas de Maria

O único approvàdo por todos os bis-
nos do Brasil e Portugal. Acabam tia
receber, ÚNICO DEPOSITÁRIOS, AU-
REL£) MONTEIRO & C, á rua í\ü
Ciiiviuor, ,12'J — A Ume.a dc Qui^.;
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MOV 131»
i'iiiiiiMii,íi>i arllillca de (luiUvo Oro». Vmidài • dl«

liheiii) n ,i |iivMiicoii«,r.ip.i» pina mclii iimiiiiiii, D peça», i)o|ooo. Vuiu«
• «¦•¦*-« <lork du I, picuilll".

—« 1'HEÇOB IX Kl" lUNABS—
9, Largo da Carioca, 9

e===r== Souza Hupltalu & C.

O I-j pes
I,' quam iln u loiltiiiii m

un in0,111- vnnliiuiiM
uiiuiit' .• uilr»iiihi|,i 1111

1 luo.
Cami inulili, nm Ouvido fil Filiam Ouvidor,

im iiuii jn; 7.1: l-itniilirú do Março, <'i l« R§liíi'luilii
Sá, HU; Umiorol Üninuiu, !!¦ - f> 1'niilm mn Uuui/e
de Nmciulno, 60,

OKil iÇ|0 PE l)t
Pede-se uo "chauffeur" nua íiontom, entre

P i- V linriis du linde, conduziu um euwil dn
avenida llio Drunco no Hotel lloni'1 (C.tteic*
ciilregnr nesta rcduccjln iiiíiú bolsa dc enhorn,
cunlcmlo dous um-is, o iiucoliln sobre n nlmor
fndn do "taxi". Scr-llic-n diiiln boa :!rnllfi-
cação,

Octac lio i»iça pin

t Os piles c Irmãos do ..niiliro <VTA-
i.ll.K), innnilniii celebrai' onianb», 7,
ás !) I|2, nu iiialri/. da Glorln, :i inlssn
lio 1" anniver nrlu ilo seu fnilccl-
uioiilo.

OS blVKOS NUVOS

•A's portas da guerra", do
Sr. Hélio Lobo

Quando nono representante chegou ao pa-
l.iiin ilo Cnilele, oli acabava do entrar o nc-
cretarlo dn «residência, Sr; Mello Lobo', ü
Sr. Mello i.ono cositiiiiu receber os represeu-

FALLFC ENTO
Domingos dn Cosia Parente, Amélia

Pnronlo, Emílio Devecchlo o MariaCnrbonc, coitmiunicnni o fallccimcuto
do sua extrcmi ida riiiilindii, Irmil e
filliu, ADALGIS.I DEVECGH10 • n'i-
snndo-sc o culcrramcnto nniniihií, 7 do

convnle, íis 10 horas dn mnnhil, dn run Selede Setembro n, 121 parn o cemitério de São
•leão IJujlItslU.

Coin vistas ao Sf. Dr. préito
"Sc. redaclor. Saudações — Venho por es-

fe. meio pedir o vosso auxilio, por intermédio
do vosso (írtffio, para um appello ao Sr. Dr.
prefeito do Districto Federal;

Trída-se de uniu pobre senhora, D. Vlrfií.
iiin de Sou/a Mnccdo, viuva, carregada de fi-
llios, residente no togar- denominado Serra
dos Prelos Forrou, frcguezln de Inhaúma queesta sendo vicliinn dn perseguição do Sr.' ze-
lndor do 5o districto dn Inspectoria dc Mui-Ins.

Como houvesse uniu desavença com umdos proprietários, não podendo vingar-se, es-se zelador arranjou umn apprehcmão fan-tnslica de ãã suecos do carvão ipie dizia e.\is-tentes na propriedade dn viuva. Iv Ia, sur-
prelicndidn com scmclhniitc apprchcnsão, poisnno exisle em sun cr a nem um pura o con-
fumo doméstico, recusou-se :i assignar o nu-
to apresentado.

Este fuclo deu-se no dia 22 de julho <lo
porrente anuo; logo em seguida foi-lhe npre-sentado um outro auto com a mui In dc 100$.
por infroeçüo.

Prevendo «pie sc.j:i mais tarde obrigada anpresentnr os imaginários suecos de carvão
requercu no Exhio. Sr. Dr. prefeito, que ení
ViStn (Ia informação do zelador, indeferiu seurequerimento.

Setldo om facto "deprimente n uma repur-lição , a viuva requercu novamente no Sr.Ur. prefeito, com o testemunho de toilos os
proprietários e lavradores do lugar, provandoun sim propriedade não existir carvão e sihouvesse deveriam ser apprchendidos e ré-lllovjuos para a agencia, ficando sob a guar-da de pessoa competente.

13 Como até hoje nada fosse resolvido, con-tal com o auxilio de V. S.. .Agradecendo, sub-scievo, etc. A. Campos."

THEREZOPQL/S
Pequena fazenda

V,:n,j.;-se _ uma com magnillcas arvores rrutiferasvaeeasjeiteirai, avós do ruça. et-, IVatar com o Sr. Se-vero.Dantas, rua Sa-liet n. -JO

A naveqaçâo a vela entre
Portuqal e Brasil

"Itio de Janeiro, 5 dc agosto de 1911). •—I-.xmo. Sr. 'rednetor da A NOITE. — Aini-(-o ci,senhor. A propósito da sua noticia nnedição de hontem, sob a epigrnplie "A nave-gaçao a vela entre Portugal e Hrasil", nermit-tnyne uma pequena rectifieaçfio. 0 pataehoüouvea vem de facto ao nosso porto fre-lado:pelos Srs. A. Telles & (;., dc Lisboa, por
SJ ,Amm ,estA recebendo earregnmcnto,despachado porem, pelo Sr. Mario Telles, fi-lho. do ehete dnquclla firma, auxiliado pelosifinulario destas linhas, a quem tem vindoemieieçada a correspondência relativa aos ne-«..cios.da firma, nesta praça. Os Srs. CoutoKG., importantes e conhecidos commerciantesda. possa praça, certo não precisam da ree a-niívpor isso, a hem da verdade, ficar-lhe-eimiiilo reconhecido si der publicidade a estaslinhas. Aproveito este ensejo para me sul-screver. com elevada estima, de V. Ex _ ]Abranches, — Una Buenos Aires n. lil', loja".

Di?. Et\m\r A bran I cs ^""'«'«9<lii,, ", iuocrcii ose.
po .. 1'iieumoibornx '¦•„¦. s ,os6 Io6 âà 2 ll01.a'9
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« O TRABALHO»
"(>L?, y • • finmpos, o poela bahinno de
,2" ,,,! l')^' dc direito de Macahulms, naa na acaba de lundar ah «o Trabalho", jor-ml de leieao sympalliica e destinado a cui-ar los interesses daquella cidade e de lodo o"Ò"T 

íhaiho'11!?8'10^ 
° "ribeiro numerodou íi.iD.ilho e desejamos-lhe vida longa.

O MOMKNTO

mi Aposentadoria do maqisterío
*{»tla hoje insistem com a maior razão

^J0'i""i ¦''"' "A""1' " reelainaeõo dos pro-
ht o L1 

'"J]'""0*. "'"nieipaes contra o pro-.luto em discussão no Conselho, auamen-'ando-lhes o tempo de serviço para a tipo-™ «doria. De Iodos as funeções puldZ,
R'ÍV"C 

"'/"s '¦f">i'!'!>"""0 exliaure as
damZl n,'" I'"1™0""^, e cjue mais rapi-•lamente lhe unpoe. nm descanso, i o ma-
minorin 

6 
r" 

mn'-l.l*leli0> principalmente, o
s r0rh 

'rcc,so acompanhar de perto
eoillí,1 

!S ¦',''¦ ","UI P^fessora primaria e
um uL i0 ' '''';'""" eSC0l<l >ara s* '«'

"o »i semelhante mister. Receber rente->W de ereanças, c.onter-lhes as e pansõe, le
Ío 

ttJWide' ''"'''''A <le "'"-« a uma'a li-luo,--esmlada, corrigindo-tha os- en-oA ,
M^o^oinTí^r, ». n^« ^,
inãliaene ¦ / 

'.''''m,l(,de im"'ensnravel dà

gislaçuo municipal oi sempre ,uni Am-udente quanta estatuiu 0 praso de 25 « nosmn, a jub,lação dos 
^Uoresprímârhs.Vinte, e cinco annos de um serviço deSsesmerecem bem o prêmio do descanso e seriaale ile alia inconveniência paru o próprio cn-sino manter na fnncçâo, além desse nrasoum professor primário.

A'-> tempo do império — e isto /,! or/iumesmo foi dilo varias veros — os professo-chegados aos 225 annos de serviço, eramre
postos em disponibilidade, e, só quando orequeriam com argumentos forles em seu ia-uor, è que sa lhes permiltiu u permanênciano magistério até .'ÍO annos dc serviço. Talmedula cru applicada indistinetaniente a
qualquer classe de professores.

A tradição se. manteve na legislação mn-nicipal, nao com o seu earaeler obrigatório,
de medula oriunda da administração, mas
sim epm o aspecto de concessão oplaliua ao
critério do professor.

Seria um erro condentnauel, auamenlur
\sse m-uso tradicional. — MAURÍCIO DE
WDIIROS

O Sr. llclio lobo
Imites du imprensa junto ú Secretaria, mais
para á larde, quando eslão acabados os Ira-
halhus do dia. Desejámos, porém, ver S. ICx.
mais cedo, com o fim de obler algumas pala-
vias sobre seu novo livro e assim fomos logo
ailmilliilos á snletn contígua ao salão dc des-
puchos. Nós o chamaríamos dos "passos per-
didos", si não fosse tão modesto cm inslnl-
lação c tão aninhado cm dimensões..,

Então declarou-nos o Sr. Hélio Lobo quo
o livro que ncnbnvn dc publicar eslava ha
muito tempo archilectado,

Quando escreveu o "Antes du Guerra", cin
11)11, colheu logo no Ministério do Exterior,
os elementos necessários para escrever "A's
portas da guerra-'. Uni é compluufcntó cio
outro...

O que reivindica o modesto livrinho,
continua S. ICx., é o dom dn sinceridade. Co-
mo todo o mundo sabe, nossa historia diplo-
nintica esteve sempre guardada a sete chaves
nos nossos archivos, de modo que nossa mo-
cidade se habituou a estudnl-U nos livros do...
visinho... Abi, ella nem sempre se contou
de modo adequado. U Hrasil foi sempre tido
como o adversário perigoso, e varias dc suas
instituições, como a escravidão e a llluliar-
chia, o fizeram suspeito aos povos da Ame-
rica. Tudo isso hoje está passado, de modo
que tudo se pódc dizer sem receio de magoar
ninguém, 15' tão bello nosso passado diplo-
inatico, que •'cria opportunp relcmbrnl-o lio-
je, om face da guerra curopéa... Temos con-
quistas no terreno do direito, em assiimpíos
de guerra naval formámos sempre com os
mais adealitados, nossos homens presidiram
Irlhuiiacs arbitraes europeus c americanos.
,\'o entanto, durante o Império fomos sempre
julgados ambiciosos e nunca nos defende-
nios. Mas o tempo ia falar por nós, c o lem-
po disse que não ntigmentámos unia polloga-
da siquer de nosso bello território, antes o
assegurámos integralmente pelo arbilramen-
to e a discussão serena.

Mesmo no Paraguay?
Mesmo no Paraguay. Hem sabe que fo-

mos provocados á guerra o como delia nos
saimos. Nossa imprevIsnO era tal, nossa fal-
ta de preparo tão grande, que, si de nm lado
nos nggravava a defesa, de outro provava a
inteira boa, fé do Brasil. Quem quer provo-
car, avançar sobre o visinho, tomar lerrito-
rios, não seria victiina assim do surpresa,,.
A discussão dn política exterior apaixonou,
enlão, a todos do tempo, e é de notar que os
conservadores, os mais alaeados, foram os
que mais serviços prestaram: — defesa do
território, navegação dos rios, fixação de li-
miles, ele. E sobrei tido o suecesso da época,
a demissão de Silva Paranhos, cm fevereiro
dc 18IÍ5, "despedido como um lacaio", como
se disse então, e para quem foram depois
poucos os gahos e alteneões de I). Pedro II.
Üs documentos inéditos do archivo de Ta-
tnandaró o do visconde de Hio Branco', queme passaram pelos olhos, fazem luz hoje so-
bre essa quadra ignorada c é essa luz do-
eiiinenlavel, sincera, que procura reflectir
meu livro.

O Sr. Hélio Lobo terminava aqui. Começa-
vam a entrar senadores e deputados, a hora
era dclles, e quando a hora é delles ha mais
movimento e gente no grande palácio da
Presidência. Era a hora, aliás, em que começa
todos os dias a vida official no Cattcloi m*m 

OFFICINA DE OBRAS DA A NOITE I "I
Já está fiinccionando esta secção das
officinas typograpliicas da A NOITE,
apta para a impressão dc livros, fo-
llietos, avulsos, etc, em boas condi
ções dc preço, nitidez c presteza.
As eiiconimeidas e todos os negócios
relativos a essa secção devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Severiano de Mello, gerente, á rua

Ccsar (Carmo) n. 29. ==
-«tu»

Morte repentina
Cerca das 10 horas, na estação de Manguei-

ra, fulleceu repentinamente um indivíduo dc
cor branca, com 00 annos presumíveis, ira-
jando decentemente. Em um dos bolsos do
morto a policia encontrou uma carteira da
B. F. Central, dc carpinteiro de Ia classe, com
o nome dc Silverio Pereira dos Santos. A per-
na esquerda do alludido indivíduo era de páo.

A policia do ),S° districto removeu o cadáver
pura o necrotério publico.

¦ <M» ¦- _

PfftfpccAf MARIO REZENDE, dàrilUCS&UI EscoIa Normal c da Es-
cola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames parccllados no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro !í, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. — «As-
sémbléa n. 12.I»—De 12 ás 4. Telephone
2.o55, Central.

1 ¦<«*»¦ i.-. , .

UM TIRO CURIOSO
Pop causa de um gato ?

Por causa das duvidas a policia já abriu iu-
querito. E' que o marido contou a historia de
forma a provocar suspeitas e, ainda mais, é
curioso que 11111 tiro disparado num gato vá
alliugir o ventre do atirador. As investiga-
ções estão sendo feita:;.

(I caso foi o seguinte: á delegacia do 23°
distriefo foi Li.no dn Silva Chaves, residente á
rua Elisa Couto ?!n, un estação de Bento Hi-
beiro, c contou que sua esposa I). Alzira Ma-
ria da Silva, quando ia atirar mim gato que
lhe matava a 1 'rincão de pintos, fez-lhe a poli-
taria, indo a bala, porem, feril-a 110 ventre.
Alzira foi soecorrida p«la AssisWneia e iutçr-
nada na Santa Cas&<

lirti fe 11
¦- ¦ ?

Gompaniili Ciuírv: «im
MiisHlftra»

NA» lortl "l.a M.issicrc" a melhor pecn de
Jnldl l.iiiinilre ? 1't'lo menos a mim cila se
nio nflKiira 11 mais iiilerensiintc, n 11WIS I111-
mana, a nmis dcllclosiiiiUMitc dialimiul.i do
nulor do "l/AIne'", 11 quem « fatal nnlltlcn
conservou sele annos nfnstnilo do tlicnlro.
E' um typo multo bem estudado e de uma
psycboloKln mullo vcrdnilclra a do velho
pintor Miiré/ic que, no oceftRO dn vida, expo«
rlmonln pela sua Joveii dlnelpnlii .lullcia um
Nciitlmonío, mio cllc mesmo não miIic bem si
ê iimlziitle, si é amor, mus (pie lalvez 1'dtejll
liem mais próximo deslc do que daquella,
pois (pie a revelação da pnWáo do filho pela"iniisslíic" provoca itcllü nina crise que o
aliiiln profiiuihimeulc.

Mas, pnr mais bem dcscnbnílo que dslejn o
persoiiaiieiii, ainda assim não conítlliio um
papel folio, lím peças forles como "Saiu-
mio", "l.n (irilfe", "l.c Volenr", fin situa-
ções que, mesmo traduzidas com liílcnlo me-
diocre, produzem sobre o publico «ffeito se-
Kiiro, Nada disso nn "MnBKléro"*, Aipil o
personafiem do pintor demanda dai parle do
aclor um estudo minucioso, e só um ({riindo
talento pôde ndlvinhiir-llte a liiflnldiidu dc
luiiinçns que elle conipoiin, 12 porque pn-
ra produzir effeilo ha necessidade de com-
por o typo do velho pintor, fnziiitjo-lhe so-
liresiihir as mais leves minúcias, eu sou in-
sensivelmente levndo a considerar .talvez a
Interpretação dc Murézo como a obra-pviina
de Gultry, >

Parccc-me que uqtil só ha que 'nilntlrnr,
Não ha uma falha. A eariteterlsiiçftn já é só
por si uma maneira ile tradu/.ir em Ioda a
sua realidade o personagem: Os olhos semi-
cerrados, os |[estos, o módn de andar, a:i in-
flexões de voz, tudo é perfeito, Senti lionlem
a mesma forte Impressão que cxpuVIinentiira
ao ver Gultry, ha Ires annos, nesse mesmo pa-
liei. E* possivel que o publico o prefira em
outras peças mais fortes. Para mini. em ne-
iihiima oulia elle se revela tão (rruiulc arlls-
Ia. Iv' mesmo cm uma peça como essa,, sem
lírandes lances, (pie se pôde avaliar (planto
(íuilry é realmente um (,'rande nrtisln..

Si recnpitiiliirinos as representações da
companhia franceza ortfhiitsitdâ e dirigiila por
Gultry c que lerminarain hoje, não poderemos
deixar de lamentar que cilas nem sempre fos-
'(in tão brilhantes como seria para desejar.
Si "Servir" constituiu o espectnculo mais bcl-
Io, mais emocionante, mais completo, para o
(pie contribuíram sem duvida o assumpto ex-
piorando os sentimentos felizmente fraiicophí-
los do nosso publico; si "Mercadel", "Mict-
te", "1'étard", "Apres nioi". nos propòreio-
miram noites agradáveis, e "l.a Massiérc", li-
vemos representações muito deficientes, como
a do "Ai(ílon", cuja inclusão no reperlorio
não se justifica, como não se justifica lão
pouco a dos "Deux Cnnards" e do "Tetit Ca-
fé", uma vez que a companhia não dispõe dc
elementos para as interpretar, Iv' evidente que
o (pie mais falta á companhia1 é uma
primeira dama, como c evidente que á Sra.
Deselos faliam as qualidades necessárias para
impeis de responsabilidade (pie lhe foram at-
Irihuidos. •'

Pcsa-mc lanto mais ler dc fazer essas oh-
servações, que sou 11111 enthusiasta, jla arte
franceza, que, nesla hora trágica, a Iodos nós
que lemos sentimentos humanos, nos cumpre
defender. Mas, a verdade antes de ludo, ou
melhor c mais modestamente antes dc tudo
nqilillo que julfío ser a verdade. — /;. de C.

Vm incêndio em Villa
Victoria

• "-
DUZENTOS CONTOS DE PREJUÍZO

O nosso correspondente cm llotuciilu', SAo
Pmiln, Qsorove-lioç a 1 do corrrnto:

"Km iIIiih dn siuiniut pnsuniln, pelas tlnoo
horas, düolnrou-su Violento Incêndio un mn-
ehlnn dc beneficiar café, Nltn nn fazoiiun Vllln
Vicloria, pronrlcihide du Sr. conde Serra Ne-
urn, dcvornndo cm pouco tempo lodo o ortlfl-
elo c ecreu de I.OlIl) arrobns do café, que abi
ve aeliiiMiin. '

Inforiiiou-nic o Sr. conde Serra NOKrn «l«e
o Incêndio foi alenilo crlniInoMinicnlc por nl-
liuenii que, u mandado do Inlinltfo seu, se oc-
iiilloii uo (dlliclo dn llllieblllll, que esteve Ire-
lihlhniulo nté ús 1 ll'J horas, c, iiprovellnndo
ic du rellrndii eüiiillll, einhebeu de livro-
senc o deposito de eafé, do Indo opposlo ao
do vapor, e por niiilü começou o fojfo. Esle
se propaiíou com liuil.i rapidez que, cm ; ouço,
ludo desnppnrccln mis cbnmniiis,

(>•¦ picjuizos sflo avaliados em duzentoi cou-
los de réis,"

Dr. Telles de Menezes
Clinica em Roral — Rsp. moléstias ilas senhoras

o partos. Cons, It. Carioca 11. S, II ás 5.—Telonti.
OCOC.-r.csiil., Av. Mem ile Sá. 7'2. Tclep.DIlC

Cliumados a <|iial(|ii<;i' hora.

A situação em Matto
Grosso

CUYAB.V, 0 (A. A.) — Os advoiíador, desta
capita), com exccpçilo de tres, na audiência do
juiz federal, Dr. ApHtfio dos Anjos, apresen-
laram um protesto contra os ataques feitos
a este juiz por alguns órgãos da imprensa
carioca.

CUYABÁ', (i (A. A.) — Foi requerida uma
ordem dc "babeas-corpus" a favor do offi-
ciai da justiça federal, preso pelas forças do
coronel Celestino.

O juiz federal pediu informações ao go-
verno do Eslado.

CUYABÁ', fi (A. A.) -- O juiz de direito
de. Bella Vista communicou haver saído da
sede da comarca, por ler sido desrespeitado
por capangas pertencentes ás forças do coro-
ne.l Celestino, (pie comniettem toda a sorte dc
violências naquella villa.

CUYABÁ', (5 (A. A.) — Foi aqui recebida a
noticia de haver sido assassinado o coronel Ho-
norio, stippleiite do juiz federal de Araguaya,
pelas forças do coronel. Celestino. Consta Iam-
bem que o juiz de direito, Dr. Deocleciano, foi
preso e espancado,

A noticia foi trazida por nn» próprio] visto
o telegraphista estar impedido de transinitljr
as noticias dos faetos oceorridos naquella co-
marca, dominada pelos bandidos chefiados por
José Morboek, exaltado partidário do coronel
Celestino. j

0 governo cearense faz eco-
riomias

FORTALEZA, fi (A. A;;) — Sobem a oiten-
ta e oiló o's diaristas dispensados pelo actual
governo, realisando uma economia superior a
cem conlos de réis.

» m*»m l. ..

A íriiiíüulíul' da Santa Casa
foi (Miipüssatfa We

Itealisoii-se hoje, nn •¦ala das sessões desta
pia instituição, ás i;i horas, a cerimonia dn
posse da admiiii.<li'iiçáo, nica e mordomias
que lém de servir durante o anno onuproinis-
Vil de 101U-tO17. . •¦

 1 «<•>¦ ¦

0 lançamento de imposto
predial

"Sr, redaclor d'A NOITE — Ter-lhe-á lal-
vez passado despercebido o que se cslíi pas-
'mulo com o hiiiçaiuenlo do imposto predial
para o exercido de 11)17, e que coilslitlio uma
1'riiva evidente do modo nrbllriírln o violento
pelo qual procedem os Srs. funecionarios da
Prefeilura, particularmente os senhores Idu-
çndores,

Como V, S. salie, os alugueis de prédios
j lém baixado consideravelmente nestes ulli-

nios annos, cm consequenclii da crise alfli-
cllvn (pie sobre Iodos pesa, Muito poucos

; proprietários haverá (pie não tenham sido
obrigados a diminuir os alugueis de ulglllis,
.-iiião de Iodos ns seus prédios; felizes os qÚC
lém conseguido inanlel-os sem alteração. Si
alguns léiu podido elevar os alugueis', será
isso devido a razões ospcciullsslinns, e com
certeza conslittieni rarissimtis excepções.
Pois bem: dé-se V. S. ao trabalho de Ur,
ás terças-feiras, na parte respectiva do 'Mor-
uai do Commercio", as relações por distei-
elos "dos prédios cujo valor loeativo foi au-
gmcnlndo para o exercício de Ifll7", c pa--
mara das centenas sobre centenas de prédios
ahi arrolados.

Ora, como se explica essa eontradicçáo pa-
tente com o (pie é publico e notório sobre 11

! baixa geral dos alugueis '.' A explicação uni-
ea é o arbítrio dos senhores lançadores, e o
modo descorlez pelo (piai respondem aos in-
felizes proprietários, quando muito a medo

1 usam balbucinr uma reclamação.
Protestando contra esse attentado ao bolso

dc unia classe desprotegido, praticará V. S.
um aclo de inteira justiça, que ella muito lhe
agradecerá. — L'm .seu ussigiwiite c admira-
dor."

A festa de Bom Jesus em
Curityba

CUR1TYBA, fi (A. A.) — No arrabalde Por-
lão, desta capita!, realisa-se hoje a tradiciona
festa dc Bom .lesus.

¦ mut*

Ultima palavra

Cigarros Luiz XV
em todas as charutarias.
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Partfrasn iioje os oii-
ciaes urufjuayos

Em carro especial, ligado ao diurno paulis-
ta, seguiram hoje, p_nra a visinha capital, dc
onde proseguirão para Montevidéo, os inenvbros
da commissão de limites do Urliguayiom ò
Brasil, Srs. coronel Silvestre Mato e tenente
José E. Trilhai, depois de alguns dias de esta-
dia entre nós.

lisses nossos hospedes preferiram fazer a
viagem dc regresso ao seu paiz por lerra, no
bondoso intuito de aprender as bcllezas natu-
rues do Brasil e, principalmente, parir 'coube-
cer a capital de São Paulo, o que muito dese-
javani.

A' "gare" da Central, entre outras pessoas,
que foram apresentar os volos de boa viagem
aos membros da referida commissão, compa-
rcccram o Br. Soua Dantas, ministro dc Ks-
lado das Relações Exteriores, representado na
pessoa do Br. Antônio do São Clemente; o
representante do Sr. general Caetano cia Pa-
ria, ministro da Guerra; o general Gabriel Bo-
tnfogo, presidente da commissão de limites do
Brasil com o Uruguay; Or. Pedro Erasmo Cal-
lorda, encarregado dc negócios do Uruguay;
representantes do general Celestino Bastos, do
general Gabino Bosouro, do general Luiz Bar-
bedo, do general Alcncastro Guimarães.e do
commandanle da Escola do listado Maior do
Exercito, o tenente Coelho Netto, o cônsul do
Urilguny, Dr. Manoel Bernardez, Pio de Car-
valho Azevedo c Bolfort dc Oliveira, pelaAgencia Americana.

Tanto o coronel Maio como o tenente Tra-
hal embarcaram envergando a linda farda do
Kxercito nacional uruguayo.

Vêm ahi o senador Abdías e
19 aprendizes marinheiros
S. LUIZ, fi (A, A.) — Seguem hoje, a bordo

do paquete "Bahia", com destino a essa capi-
t'ãl, o senador Abdias A'eves e uma turma de119 apreiidizM iiurinb»jro«.

A Saúde da Mulher
cura todos os incoiumoilos de se-
nhoras, tacs como : hcniorrhagia;
ic-graa Joloiusiis, icyiab csLUbba.i, ílo-
res brancas, males ila edade critica

Hyqiene Publica
Estão publicados num cuidado folheto—"Hy-

giene Publica" —¦ apontamentos paru a bis-
loria da repartição dc saúde do porto do llio
dc Janeiro, memória apresentada ao Primeiro
Congresso dc Historia Nacional, em 7 de se-
tembro dc 1911, pelo Dr. Joaquim José da
Silva Sardinha.'

DIABÉTICOS Toniae água de
MELGÀÇO

¦ «•» ¦¦¦

0 que vae pelo núcleo
Visconde de Mauá

Escrevem-nos:"Núcleo Colonial Visconde dc Mauá, cm 2
de agosto de 1910. — Sr.redaclor da A NOITli.

Saudações affeetuosas. Convictos da oricu-
tação criteriosa e desapaixonada a (pie obc-
dece o brilhante vespertino redigido por V.S.,
pedimos a publicação dcsla pallida exposição
dos escandalosos acontecimentos ullimamen-
te desenrolados aqui e dos quaes foi pró tá-
gonisla o zelador deste núcleo, Sr. Francisco
Tavares Pena.

Os colonos do Núcleo Mauá appellam para
o Sr. ministro da Agricultura, 110 sentido dc
lhes ser dada plena satisfação da estúpida ag-
gressão de que foi victima, por parte do ze-
lador Pena, o colono José Alves do Nascimen-
to, em pleno eseriptorio do núcleo.

Historiemos os fados. O colono Nascimen-
to é presidente, da Beneficência Mutua Vis-
conde dc Mauá, sociedade creada com o fim
exclusivo de acautelar os colonos das expio-
rações dc tantos annos.

Tendo a sociedade requerido ao governo, cm
virtude de dispositivo legal, algumas eoiíces-
soes para os colonos, sõ esse facto desngra-
dou o zelador Pena, que, de mãos dadas com
os interessados na desgraça dos colonos, des-
de logo leve em mente protelar a informação
do requerimento, afim desse pedido lornar-íc
extemporâneo. Scientes dessa anormalidade,
os sócios da Beneficência Mauá, em assembíéa
geral ordinária, delegaram plenos poderes ao
seu presidente, para requerer novamente ao
Ivxmo. Sr. ministro da Agricultura, afim de
S. Ex. compeliu* o fimceionario em questão
ao cumprimento de seus devores,

No segundo requerimenlo, o presidente Nas-
cimento, não podendo afastar-se da verdade,
affirmou que o Sr. Pena tinha entregado to-
dos os transportes aos particulares seus al'1'ei-
coados, em detrimento dos miserns colonos.

Tendo o ivxmo. Sr. ministro da Agriciillu-
ra ordenado a remesssa do requerimento ao
Sr. zelador, para informar, esle senhor des-
de logo premeditou um desforço pessoal con-
Ira o presidente Nascimento e, de conluio com
os iiidividuos, parasitários desle núcleo, Ju-
quita e Thomaz de lal, mandou cliamal-o ao
eseriptorio, sob pretexto dc lhe entregar uma
caria. Ahi, na companhia de seus capangas,
a portas fechadas, de revólver em punho, es-
bòTelcou e ameaçou de morte o colono Nasci-
nicnlo.

Antes disso, prevalcecndo-sc do titulo dc
presidente honorário da sociedade, que pre-
cçiiua assim nos seus estatutos essa deFeren-
cia para com o representante do governo no
htiçleò, dirigiu um officio ao presidente ef-
feclivo, o colono Nascimento, pedindo a eon-
vocação dc uma assembíéa extraordinária, ai-
legando querei' fazer uma exposição de moti-
vos, com o fim doloso dc Bloquear a boa fé
dos colonos, fazendo-os crer nas suas fantns-
tieas boas intenções.

Desmascarado nos seus intuitos de querer
semear a discórdia no recinto social, o Sr. ze-
lador não trepidou cm querer descer á baixe-
za da desculpa pessoa), (pie por seu turno foi
rejeitada com dupla energia, fazendo-o con-
vencer-se da inutilidade de seus malévolos
iiilentos.

Abandonando então o Sr. zelador o recinto,
a assembíéa resolveu que a sociedade, por in-
termedio do seu presidente effectivo, lelegra-
pifasse, officiasse e promovesse por todos os
meios legaes a responsabilidade do alrabilia-
rio funecionario.

E| de crer que o Esmo. Sr. ministro da
Agricultura tome as providencias urgentes,
que tão delicado caso exige, rttirenio í&íg*-
itineati semelhante asUdc*"",.

0 que se passa
em Minas

III

Informações dos correspon-
dentes especiacs

d'/t INOI1E

COTEGIPE ,

IV pcrlgiislssiiuo o estudo dn ponto de Co-
tcglpc, some o rio Pai'iib.vliiinii. 1111 munici-
ido dc Juiz de lora. A falia ainiinhil ou de-
pois desta ponte, que Htfa o dislrlclo de \ar-
liem Gr/iiule com o de S. Pedro de Alciinta-
ra, vem prejudicar eiiormcineulc uma 1111-
poitante zoiii de muitos fazendeiros ngrlcul-
lores c criadores, A população colegipana,
que so utillMi daquella via publica, espera
que o Sr. presidente do Estado de Minas de
as providencias necessárias, afim de ser re-
parada a alludida poulo.

M Alt IA DA FE'

Com sua Ivxina. família transferiu sim rc-
sideiicia para a ndcanlnda villa dc Catainhii
o nosso estimado íimlfto .Tonqulm Paulino
(le Araújo, que, por longo Icmpo, residiu lies-
Ia localidade, sendo geralmente estimado.

O lar do chefe, político coronel Arlindo
Zaroui foi enriquecido com o nascimento de
mais um seu filhinho, que na pln haptísmal
vae recobri' o nome de seu progenitor,

Adia-se livre de perigo de grave moles-
tia que soffreu o inlercssanlc Aurilio, filhi
nho do Sr. I.ucas E. Guedes, presidente ¦'•
Câmara.

• - HCgressoii de sua viagem ao norte
Brasil o joven Sebastião Barbosa, sócio
firma Arlindo Zannii & C, desta praça.

No nuUrtnuro dt HtiiU Crua

Abiilldos hoje 1 500 rezes, 60 porco*, S#
eiiriirirns u Vi vitello-i.

Miireliiiiili". i Cândido E, dc Mello, Ili p,
o :i p.| Duilsrli & ti., Kl r. i A. Mondou A
fl„ 77 p, | l.lina íi Elllios, 'JU r, u 7 v,' l'riiii-
cisco V. (iouliiii, ü» r„ lá p. o II v.: Joíia
Pimenta de Abreu, 18 r.; Oliveira Irmão 1 ^
0„ 1811 p„ 'À'i 

p,( 2 e. e V v.t Ilnsllio Tavn-
res, II v,j Castro &, C, 12 r.; fi, dos IW
(niilistas, 21 r.; Pnrtlulio & fi., 18
gnril du Azevedo, 211 r. 1 Norberto
r.; Ecrmindes Miireoiulcs, II )),, e
M. da Moita, II r., 22 e. o 11 v.

1'ornm rc|oItadna : ti SM r.
foniin veiulidin ! 117 .1"l r.

, "Slock" : Cândido E, dc Mello, in; re,
I zes; Diiilseh íi C, 151; A. Mendes & C,
I 181; I.lmn íl Mlbos, 2112; Eriinciseo V. (Jinjl

hirl, .'1211; C. OéstO de Minas, fi; fi. dos He-
I talhistns, 11,1; João Piiiieula dc Abreu, 151;
I Oliveira Irmãos & ('., .'171; llasillo Tiivirci,
i 1; Cn.dro & fi.. II: Porllnho & fi., 122; líd-

gani dc Azevedo, ,'ili; Norbcrlo Hetiz, 10;
Angm.lo M, da Moita, 178, c E. P. Oliveira
& C, Mii. Total : 2.520.

No vntreixiHto dc S illngo

Ivd-
Ilcil/, 5
An 'ii !•(

da

do
da

LAVRAS
Passou a 2 do corrente o terceiro anniver-

sario do Lavras Sporl-Club, unica associação
Kporllva existente aqui c que leve a felicida-
(ie de coular Ires annos de duração I... l.a-
vrus Sport-Chib foi fundado cm 2 de agosto
de 1913, por vários rapazes da nossa melhor
sociedade, tendo á frente Gctullo de Olivei-
ra, um espirito progressista.

Por motivo que não se conhece, os so-
cios do Lavras Sporl-Club deixaram dc com-
memorar esta importante data naquelle dia,
mas o farão domingo próximo, dia li, com
i:iu opipnro jantar e um grande "malch".

— Sabemos que vão bastante adeantados os
trabalhos para a inslallação de uma xarquea-
da na visinha estação de E. Salles, deste mu-
nicipio, a qual tem como sócios diversos la-
vrenses, e será brevemente inaugurada.

O trem chegou com 5 minutos dc atraso.
Vendidos : 510 2;i r., ãll p., 23 c. c 12 v.
Os preços foram os seguintes : rezes, d<f

?(100 n $010; porcos, a 19200; carneiros, d<
l?200 a J.-OJUO e vilcllos, dc ÇOOO a .<70U.

So maluilouro da Penha

Aba lidas hoje 23 rezes.

Itimpurior n poüiloi' unlvursal
TOD* 4 PARTE

CUHEDU MÊÊ,
MISSAS

Hesain-sc aiunhã as seguintes^ •
1). Maria Rodrigues Casauova, ás 0, na egre-

ja (ia Iniliiacillada Conceição, á rua General
Câmara; I). licllarmina Marinho Easlos ás í),
na egreja do Soccorro, em São Christovão;
Manoel Luiz Coelho Hodrigues. ás fl 1|2, na
egreja dc São Francisco dc Paiilii; O. Juílcla,
Iracema Miranda dc Oliveira, ás 0, na mesma;
I). Zella Diniz Caslello Brunco, ás 9 1|2, 111
igreja do Bom Jesus, á rua General Cumaru;
D. Constança Maria de Jesus Santos, ás 9, na
igreja do Rosário] 1). Belarmina Marinho Ba:>
los, ás 9, na egreja de N. S. do Soccorro; I).
Allina Moreira Rodrigues, ás !>, na egreja da
Lapa; Tristáo Antônio Gomes, ás 9 112, na
egreja do Divino Salvador, na estação da Pio
dade, e ás '.) 112 na Candelária; Armando 1'e-
reira de Figueiredo, ás 9 1|2, na mesma; An-
tonto M. de Almeida, ás 8, na egreja do Sa-
grado Coração de Jesus; D. Ismcnia Vasques
Fiúza da Cunha, ás 9, na egreja de São Pe-
dro e N. S. da Conceição, no Encantado; I).
Lconor da Nobrega Carneiro, ás 8 1|2, na
egreja do Divino Espirito Santo do Maracanã;
João Martins Gonçalves de Miranda, ás !l, ua
malriz de São Francisco Xavier; D. Maria do
Amparo da Motta Teixeira, ás 9, no Sanlua-
rio de Maria, á rua Cardoso, no Meyer; 1).
Francisca Lopes, ás 9, na malriz do Engenho)
Velho.

ENTERROS

BKtiVfcmJbiVi-ti 11!

Usia tavolagem de
praças úo Exercito

O cabo Azevedo Sodré, morador A rua
do Consultório n, 77, dc (piem nos occupá-
mos hontem, procurou A NOITE, afim de
nos declarar mio ser verídico que a policia
lenha ido á sua casa por motivo de jogo e
sim por um caso forluito. Entretanto, cm
seu batalhão, onde a sua conducla é tida co-
mo exemplar, está aberto um inquérito poli-
cial-militar que ludo virá esclarecer.

1 ¦ ¦ +»m r •

Mais tarde V. Ex. ficará
convencido de que os
nossos moveis são os uni-
cos que lhe podem trazer

satisfação.
Leandro Martins & C.
OURIVES, 39-41 43

OUVIDOK, 93-95
¦ •*»*• 

O saneamento das ilhas
O Dr. Carlos Seidl dirigiu um officio ao

intendente Pio Dutra, agradeecndo-lhe os
seus serviços em favor do saneamento das
nossas ilhas e bem assim o acolhimento e
auxilio effieaz dispensados aos encarregados
de exeeutal-o.

-««»»
Frigoríficos em Pelotas

PORTO ALEGRE, 0 IA. A.) — Acha-se em
Pelotas um engenheiro da firma La Plata Cold
Sterngè, que veiu estudar o problema dos fri-
gorificos que a mesma firma pretende instai-
lar neste listado.

Tentou morrer
Antônio Pereira, dc 40 annos, viuvo, tra-

balliador, morador na villa Saneamento, na
Gávea, por desgostos Íntimos, tentou contra
a existência, vibrando um golpe de faca no
peilo, do lado esquerdo. Este facto, de que
a policia do 21° districto leve conhecimento,
verificou-se na casa n. 36 da rua D. Laura.
Antônio foi soccorrido pela Assistência e in-
ternado na Santa Casa.

DR. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose
Rodrigo Silva, 0. Do '\ ás ." — lies. Colou, 7'Jrt Sul¦ 1 rOfri _^___

íioi negociante atropelai j por um
aiÈMe!

Na rua iVWesha! Floriano
Esla manhã, quando o Sr. Joaquim Rcliello,

negociante, residente á avenida Salvador dc
Sá 43, atravessava a rua Marechal Tio riano,
próximo á dos Andradas, foi apanhado peloautomóvel n. 989, dirigido pelo ''chauffeur"
Pbiladelpho Guimarães, recebendo graves fe-
rimeutos. O "chauffeur" foi preso pela poli-cia do 3o districto, recolhendo-se a victima á
sua residência.

-—^•t* «

TOLUOL SOEL
tnfailivel nas tnsíe.í mais orneis-«»«•»-

O Rioimposto único no
Grande

PORTO"ALEGRE, 6 (A. A.) - Os munici-
pios dc Garlbaldi e Caxias estão estudando o"imposto único", afim ãe esbd»«l*C«l-e sa«»el-
Ias prospsras rogUw.

Foram sepultados hoje :
No cemitério dc S. Francisco Xavier :

Walter, filho de. José Silveira da Luz, ladei-
ra da Saúde 11. 7; Maria da Conceição, filha
de Anna Duarte, travessa S. Roberto 11. (15;
Frankltii Fonseca Torres, rua Barão dc Mes-
quita 11. •102; Durval, filho dc Pedro da Cos-
ta Hritcs, rua Visconde de Sapucahy 11. 2(í7:
Magdalena, filha de Manoel Joaquim Carnei-
ro dc Moraes, rua Matto Grosso 11. 8Í); Ca-
semiro Costa, rua Visconde dc S. Vicente
n. I A; Mario dos Santos, Hospital S. Se-
bastião; Orlando Alves, Hospital S. Sebas-
tlão; Lconor Marques Cabral, rua Torres
Homem 11. 277; Magdalena, filha de João
Lopez e Lopes, rua Francisco Eugênio 11. 117;
Benjamin, filho de Thomaz Jacques, rua Se-
nador Pompeu 11, 2-18; Arsenio Francisco do
Assis, necrotério da policia; Duleidio, filho
de Antônio Thomé Nunes, travessa dos
Araujos n. 14; Anna de Castro, filha do
Agostinho Demetrio de Castro, travessa d.i
Guedes 11, 4.T; Bento Siqueira de Carvalho,
rua José de Alencar n. 22; Maria Cândida
Carmo, Visconde de Abaeté n. 17; José Fer-
handes, filho dc Joaquim José Fernandes,
rua dos Arcos n. 14: Oscar Mariatla de Le-
mos. Santa.Casa; Edmundo, filho de Maria
da Conceição, rua Itapirú' n. 47; Alaide, fi-

d 11

He-
São
>or-

lha dc Francisco de Souza Barreto, rua
Praia n. 133, porto de. Inhaúma.

—i No.cemitério dc S. João Baptista :
lena Gonçalves Nogueira, casa de saude
Sebastião; Manoel Pereira, Beneficência
Ingtiezn; Rosa Lopes Moreira, rua ScnadoL"
Oclaviano 11. 14.'); José Ferreira de Carva-
Jlio, II. Nacional de Alienados; Manoel Hi-
beiro dos Santos, rua da Passaircm ti. 2611;
Zoraida, filha de Arminda Guimarães, rua
da Carioca n. 28, 2' andar; Ayda, filha do
Messias Corrêa Lopes, rua. da Passagem nu-
mero 130; Eugenia Bolini,' rua Jardim Bola*
nico 11. 443; Francisco de Albuquerque, rua
Dr, Dias Ferreira 11. 6i).

Drs.LeaIJimiore Leal Neto
Especialistas -m doenças dos olhos, ouvidos,
nariz e gargn-.ita. Consullas -t.» 1 4? 5 — A*«sembléa ti. <lí).

•«•«B-

Uma trageila "biratã5"
—•—

De seis íiros só um attingiu
o alvo

Ha cerca de dous annos o nacional Joaquim
Jose Pererira, empregado de um açougue da
rua Sao Francisco Xavier, separou-se de A11-
toma Maria Ferreira, com quem vivera du-
rante muito tempo.

¦¦Hoje, cerca das 8 horas, Joaquim, ua ocoa-siao em que entregava carne aos freguezes, na
rua Pereira dc Siqueira, ciiconlraiido-.se com
An tomai que vinha pelo braço dc um outro in-
(lividuo, sacou dc um revólver, fazendo contraella seis disparos, dos quaes só um foi altin-
gir no braço a sua ex-amante.

Ao estampido dos tiros, ncudlram d
sas pessoas, o que não aconteceu á policiaIa nao apparecu na oceasião.
(i Joaquim, julgando que havia feito

grande" tragédia, deilou a correr, uv
do-se.

_ Antonia foi soecorrida pela Assislen.xi e,
depois de medicada, recolheu-se A casa de seus
patrões.

ver-
que

uma
.idin-

«*?*«
Doenças do «ipjíarelho diqes-tlvo e do svsíema nervoso. —

Halos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 íis .1.

Os âssast^es na rua
Jardim Botânico

—#——
Medidas que se imoõem,
E' preciso que o Sr. Dr. Lcon Roussoulii*

ros, 1" delegado auxiliar, que, inncgavélmeiite,
se tem interessado pelo serviço de vehiculos-,
nesla capital, mande fiscalisar a rua Jardim
Rotanico, onde os "chauffeurs", abusando du
tacto de nfio haver policiameulo, trazem >,s
seus vellículos em vertiginosas carreiras. Di.;-
rios quasi são os desastres, que seriam evi-
tados si ali houvesse fiscalisação dc vehi-
culos.

-*+**¦

P4«!e il«P03Ç'L«':'¥'
feA)XA, 2Í50O

11 melhor c nao
o mats.càro!
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Drama dc realidade em cincu lo.i^.i-, partes, dc ;isstini|ito auralieate, passado
em parte sob o firniamcnto azulado da bella Italia, na Sicilia, aprazível e encan-
tadora ilha do Mediterrâneo.

H' uni trabalho de sublime enredo; é a historia, cheia dos maiores e mais
terríveis incidentes, da fidelidade de uma simples aldeii a tudo arrostando mas con-
servando-sc sempre digna do seu primeiro amor.

O cincdraina apresentado é mais um dos bons c magistraes trabalhos da
D 'LUXO 

podendo medir-se com: O PASSAPORTE DA bESHONRA
que tantas enchentes trouxe ao PALAIS.

AS PRIMEIRAS
"A üiula fiiiiccionaria", no Recreio

Vimos hontem com prazer (pie o publicoaiimoroso e distlneto que era a platéa lia-
bituada das recitas da coinpanliia Alexandre
Azevedo acompanhou essa syinptithica "trou-
pi" ua sua mudança para o Recreio, lí'
tinia prova dc que ellc não é indiffercntc ás
boas empresas. Pódo-se dizer que o publicoilo Trianon eslava ";ui grnnd complet" no
Recreio, lí não perdeu por estender seus
passos da Avenida á rua do Espirito Santo.
A "troupe" (pie Alexandre Azevedo e An-
tonio Serra dirigem aprosenlou-so ali comuni excellcnte espectaculo. lteprcsentou-sc
unia fina e interessantíssima comedia de
Alfreil Gopus, "La potite fonctioiiiiaire", em
intclligcnic Inulucciio brasileira do correcto•escriptor Sr. João I.uzo, com o titulo de"A linda 1'iiiicc.ioiiaria". li' uma bella co-
media essa. em que mais uma vez se evi-
ilcnciii o espreito scinlillanle de Cai>us, o cs-
criptor ideal do tliealro moderno, lí a sua
obra leve unia caprichosa "ínise-eii-seéne"
o um dcscinpeuho correctissimo pela compa-
nhiii Alexandre Azevedo, Alexandre Azeve-
ilo. I'erreira de Souza, Antônio Serra e Cre-niilda de Oliveira tiveram os prihcipnes pa-lieis dn peça. Conduzirain-iros, como era dosuppor t|uc o fizessem, brilhantemente; Ade-
liiidc Coutinho, com a sua arte sóbria queencanla, foi outro elemento para o brilhoila inloriirelação da "A linda fuiiccioiiaria",
que leve lambem a colluboraeão efficaz dcLuiz Soares, llrazilia Lazzaro, líva Duval,•Tuditli Itodi-igues, Mario Arozo, ele. ComA linda ftineeipiinrio" a estréa da compa-uliia Alexandre Azevedo no Recreio foi umaestréa promissora:»
"Boccacio", no Palace

Uma e.vccllenlc casa a que apanhou, hon-om, o I'alaec-Theatrc, c apenas um bomBoccacio" o que a companhia Vilale douaos freqüentadores dos seus espcctaculos.
líoceacio" é uma das velhas operetas quemais agradam e que por isso mesmo, devemser sempre bem representadas. A Vilale,ciitrcliinlo, limitou-se n nol-a dar regular-uieiilc ilesompenhoda e. posta em scena comcorta (Icspreoecitpaçãb em matéria de scena-

nos o guarda-roupa, Faça bom proveito a\iiale, eonliuiiaudo a offcrccor aos seus nu-morosos apreciadores das ínagnifieas tempo-nulas anteriores espoetaculos eguaes, ou
quasi, a "|)rimeira*' da "líva", não lia mui-lo, lí "Boccacio", afinal1, foi representado
por .Itilietn Cesli, graciosa, no papel do pro-iagonistajaiaria Luiza Joanna, a "Kiaunet-
Iki", espui,-, e leve; Ciprandi, príncipe dcPalermo; Maia dc Maria, interessantíssima,

o Ilubilc, Ppnipei, De'Torre c Cavertri.

A c-ilréa ila companhia Molasso no S. José
Com uni justificado swcesso, estreou liou-tem no S. José a companhia dc miinica c

bailo Molasso. líssa "Iroupe" conhecemos
não lia muilo tempo no Republica, traba-Ihaiido em espectaciüos completos, o que,lalvoz, tivesse influído para que não logras-
sc o exito esperado. Agora, porém, em Iressessões no S. José a "troupe." Molasso apa-íihou outras tantas enchentes e muitos ap-
plausos. Ou prograpima do espectaculo, con-slitiiido pela bom feita peça "Amores dciipa'che", já tivemos occasiâo de falar, quan-uo nos foi dado no theatro da Avenida Go-mes Freire.

NOTICIAS
Fes ti vãos que se annunciara no Apollo

Vamos ler agora uma pequenn série deleslíiaes artísticos no Apollo. todos merc-eedoics da sympalbia da platéa. Sexta-feirapróxima será o do maestro Luz .Tunior, au-or da parliturii da revista "Slã salva a pa-ria () opreciado compositor partirá; deu-tro de breves dias, para Portugal, depois deuma permanência de cinco annos entre nós.Um seguida; a 11 do corrente, haverá a ré-cita dos autores da revista "Stá salva a pa-trin. No dia- 17 do corrente a "serata d'o-mire" do actor Ignacio Peixoto. Finalmente,dentro do corrente mez haverá lambem ofestival do actor César de Lima.
A dissolueão do Tliealro Pequeno

O nosso collega Mario. Domingues,; da íi-iccloriii do Theatro Pequeno, pediu a um denossos companheiros que, 5 bein da verda-de, publicássemos as seguintes declarações,com as quucs damos por finda a questão:—O acloi: Carlos Abreii, como fez a Sra.
vrVV'i'- ¦'••• em "In vcspèrUhóí disse a AínOIIK, enlre outras cotisa's-, duas inverda-•des, qne precisam ser discutidas. O aclorAbreu disse] que o Theatro Pequeno haviasido dissolvido no Recreio o que foram o.sartistas os graildes oontribíiiulcs para ri suaresiirreiçfip no Trianon. Nunca, meu carocollega, o -Tliealro Pequeno foi dissolvido noneçreio, Si o fosse os jornaes teriam no-ticiado. Gimrdar sigillo sobre um caso des-ses seria impossível. lí quanto aos artistascontribuírem para a rcsurrcição do TheatroPequeno no Trianon é irrisório! i)iz por ahiunia _lenda que o elegante ihcatrinlio daAvenida joi cedido' á Sra. Pola pelo SrSlíiffa. Ainda hontem o Sr. Staffa, dc quemeu e Alvim só temos recebido gentilezas c
que, espirito justo qne é, tem' prestigiadoos nossos nelos, declarou que o Trianon ellecederia ao Theatro Pequeno por intermédio
até de um carpinteiro. O Sr. Staffa quizauxiliar uma bella inioiaitiva artistijea1 onão a A. ou B. ou C. Mão fosse a lendae não .surgiriam ambições o a essas liorasestaríamos, eu, o Renato c os artistas, Ira-balliaiulo pela arte nacional."

O prográmma rio amanhã, no Pathc
lí' bello o prográmma novo que a empre-sa do elegante cinema Pathé. orgánisou paradar amanhã aos seus espectadores. "Viu-

fiança de principe", tres actos exccllenlcs deiíclair. é um dos "films". Os outros são:"A guerra ria Alsacia", excursão pelas ei-dades reconquistadas pelos francezes, repor-
lílgelil interessante o de actual idade; "Os
dramas da malta", drama de sensoeção, da
Gloria-Films, em quatro aclos, o "O Flunii-
nohse-Joriial"; reportagens nacionaes. Como
se vé, o Pathé preparou um.optimo
ctaculo liara amanhã.Hslrearam ante-hontem cm
Alegre as cómpanliias Ghristiano de
e Antônio dc Souza. A empresa do Palace vae dar ama-
nhã, a pedido, a ultima representação da
opereta "La ducliessa dei Ral Tabarin",
poça cujo suecesso recente foi brilhantis-
simo.

Espcctaculos para hoje: Palace. "La
ducliessa dei Ral Tabarin."; Recreio, "A lin-da funceionario"' S. Pedro, companhia dc
variedades: Carlos Gomes, "Diabo :t qua-tro"; Apollo, "Stá salva a pátria"; S. José,"Amores de apache" c "A soninambuiu";
Republica, variado,

toam

espe-

Porlo
Souza

Pelas associações
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Centro Conmo|iollt(t
Foi lllll-i In-illmilte fotilll ll que hillileiu reail-

MUI O Crlill-.i Co-.lllnpolllii. roíllliicilloiailllo 0
l,'ll< iiiiiilvuriiíirln dn fundação, \ .-.éile etiollil,

A rua, du Suiiailo, decurailii com muilo roüIo,recebeu uni numero imillaili-nimu «le emivi-dados, lenliorni o cnvnlliülro». A's a:i horas
l\all>o|l--.e || m-mimi solillllie, liilaiiiln dlvcr-so» nrailures, Imloii multo apiiliiiidldo». For
e*.a uivii-ián loraiii cniili-riiliis ilinloiiiir. dc
Miclot bciieuieritoK aos Sr:>. vnroucl .loAii Hl-
Iniro di< AVOlllll' e Jouli Kunuiiig, o dc sócio
hiiiiiirarln un Sr. João Pedro du Cosia, Ser-
vlu-tic depois um "liiiich" iiok rcprcsoiituiilci,
di' iiiiprciiia v Olltrno pi-. .na . gruda», tioran-
ilo-se vários brindes, tloillro os qunos um a
A NOITK. levaiiliido pelo repix<si>nliiute da Aa-
sociaçao lleiiellca dos líiupregailos cm Iluteis.
Houve llejllils lllll baile que SC pi'llloil|(OII llll*
á' primeiras horas do dia de hoje.
____ . i mu*> * •'

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telopliono 5.0.15 Contrai

RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6
¦ ***m i

Correspondência da
« NOITE

Sr. A. P. da Silva Rostos — Só podem ser"sorteados" indivíduos alistados maiores de
21 annos, si não houver com esta edade. Sò
os "sorteados" servem nas fileiras do líxer-
cito; não é provável sc encontrem indivíduos
casados com 21 iiniios de edade. (,) casado de
21 annos, que for sorteado e tiver de servir
nn líxerciln, é como si solteiro fosse, salvo
si "provar ter filho menor dc. que é arrlino c
ser sua mulher incapaz, plivsica ou mental-
mente". (Art, llll paragrapho 2' da lei do
sorteio.)

i mn*. .
Dlt.
•2 n* •!..

Í^illiltY 
Consultório: rua SeteM'ü" ¦ "~ilo Selcmliro n. 90. dos

llosij. ran Mncliinlo ila Asei;, :i:i, C.iiltole.
¦ ****M »

Em poucas linhas
A cozinheira Cabina Dias. Riirrclo, quando

In embarcar em uni bonde, na rua Nossa Se-
iihora de Copacabana, estando o vehiculo cm
movimento, caiu, ferindo-se ligeiramente.

 O caminhão n. .1.625, conduzido pelo
carroceiro José Trindade, ao passar pela rua
da Constituição, foi de encontro ao coinbustor
dc illuminação publica IV. 2.G99, derrubai!-
do-o. Trindade foi preso pela policia do 4o
dislricto, promptifieando-se a reparar o
da in n o.

Jorge Marinho dc Oliveira, marítimo,
residente na casa n. 4 da rua Coronel Pedro
Alves ii. 121, queixou-se á policia do 8o dis-
tricto de Mario dc Oliveira, pardo, de 18 an-
nos, vulgo " Ralei ro", desoecupado.

Jorge' desconfia que a menor lida, sua
filha, dc G annos, tivesse sido estuprada por
Mario. A menor foi a exame c na delegacia
foi aberto inquérito.

Queixou-se A policia Maria Francisca
Silva, parda, dc que fora nggrcdlda, A rua
Senador Pompeu, por Manoel Rodrigues, sou
ex-amante, que ,n golpeou a navalha, -por
ciúme, na perna esquerda.

Maria foi medicada na Assistência e A po-
licía abriu inquérito. 

'• - ¦" 7 *
A meretriz Helena Sanatório, residente

& rua do Rezende n. 7, no botequim daquclla
rua, esquina da rua Lavradio, porque "um
dos freguezes lhe dissesse um gracejo, eSho-
feleou-o. i ,V:

Helena foi prosa em flagrante è: :iiiilífáda,
prestando fiança liara se defender solta.

¦ mmr**. 
MODISTA

Confcccionani-r*à vestidos sobre os ultimos modelos
do Paris. llua Pedro Américo iti 0; casa U,

¦ f* ¦

O Snort Club Everest come-
memorará o seu 17 anníver-

sario com uma grande
festa artística

C011slil11ira.de cerio nota dc destaque nas
rodas sportivas, a fesla com que o Kvorcst
í.olemnisará no próximo dia 13 do corrente a
passagem do seu primeiro anniversario. Xa-
vier de Freitas, presidente daquella sociedade,
é quem está elaborando o prográmma. JÍSte.
será variadissimo e terá diias importatiles e
originaes provas: uma de um match de. fool-
bali enlre vinte c duas sociedades, denomina-
da "Inler-Clubs"; a outra, a dc uin match do
mesmo jogo, enlre creanças de nove a dez
annos. "' L

Para assistir a esta festa fomos g^iitilmen-
te convidados pelo presidente da sociedade.

A9 PRAÇA
. José Alves Martins, cx-socio da exlinct.v

firma Andrade & Martins, participa a esta
praça, amigos e clientes, que se acha estabe-*
lecido com negocio de moveis e tapeçarias'á
riiii da Carioca n. (17, onde espera merecer a
mesma confiança que até agora lhe lcnr (lis-
pensado. ......,..,:

Rio, 4 de agosto do 1916 — Jósê Alves
Martins. 7.
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Morreu na Santa Casa
lím uma enfermaria da Santa Casa morreu

o pedreiro Hermogenes dos San los, de 27. an-
nos, morador uo moror do Capão, o que hontem
á tarde ali dera entrada apresentando irai fo-
rimcnlo por faca no fhorax, do lado esquerdo.-.
O cadáver foi removido para o necrotério po
licial.

ilANoite Mundana
\h'NIVFMAI\WS

, l'\i*ciii anuo-, hoje |
O. Sr». Júlio llniiii-. ltai-i-.i-.il, prof. An-

toulo de Sotua Ciibníl, 1» lenoiile da Arma-
du Hugo Oi-niei». dev iiiliiii-niiilor Cario-, Josó
PÍMlni Ihisliis, Mlle, Claiiilimlr.i ilo Valle
Ycíti.i, filha do Sr, Josó Vvjga, negoeinnlc
nesta praçaj I). lílUibeih do Carmo Ilibei-
VII, «SpilSIl (lil Clllilliio-lellelite litigciilu da Ilo-
sa Ribeiro, ,. Mlle, Maria do llarros.•— Festeja, boje o spu niiulversarlo iialall-
cio a M-iiliorilii Istneiiia Veiga.—¦ Flforaui aunus honlem :

Oh 8is. Manoel Azevedo Símios Moreira,
da «rnçn (lesta capital, o Jofto Neves Pereira,
auxiliar do comincrclp desta praça.•— razein iiiuios amanha :

Mine. Dr. Clovis lluvllaqiiu; Mme. Dr.
l.ieoro Seabra; Mine. Oscar Muller de Cam-
pos, e Sr. Alberto Rodrigues Brando.-•Faz annos hoje o Sr. Alfredo Pinto Ma-
dureira, negociante desta pruço.— ,lfuz annos hoje a Iímiiii. Sra. D. Maria
Ciirinellna UtltlrílirliOH, esposa do coronel
Francisco da Silveira (iiiiiiiarãcK.
CASAMENTOS

Sr.
Is-

hfleetiiou-se. houlein o ciisainonlo do
Dr. Cleoio Monlelro da Silva eom Mlle
landa Silva Paninhos.•—> líffectiioii-se no dia .'II do mez p, pus-sado, na fazenda Monte llraneo, em Angus-
tura, niiiiileipio de Além Parah.vba. Minas,
o enluec matrimonial de Mlle. Thereza lias-
los com o Sr. Ilelmlro Pereira de Jesus.
A noiva é filha do Sr. Simão Augusto Has-los, chefe político na Zona da Mutla c pro-
prielarlo da referida fazenda.

Paranympharam os actos: por parle do
noivo, tanto nn civil como no religioso, o
Sr. coronel Henrique do Castro Ferreira, e
por parle da noiva, tanto em um como cm
outro aelo, o Sr. Manoel A. Bastos o D. Ma-
ria }.. Híistos Ferreira. Aos presenles foi
servido, ús 19 horas, um hanqiicle. jlina or-
chestra tocou escolhidos números, tcrininan-
do os festejos por um baile, que se prolou-
gouaté alta madrugada'.
CONFEllENCIAS

No dia 10 do corrente o Dr. Amaro Cavai-
canti. a pedido do Groinio Rló-Grandçnse do
Norte, fará uma conferência solire o thema:"A .natureza o forças econômicas do Rio
Grande do Norte".
MANIFESTAÇÕES

O Dr. Teixeira dc Barros foi alvo dc uma
grande manifestação por parte do pessoal
que trabalha no foro, advogados e juizes,
por motivo dc sen aimiversario natulleio.—'.O Sr. ministro Delcoigne, da Relgica,
leve' hoje óccasiiio de testemunhar a sympa-
Ihia que lhe Inspiram os sentimentos da
gi-aude maioria, dos brasileiros não só pelacausa alliada, como pelos, sublimes feitos do
pqvp; belga, offerecendo uma artística meda-
lha dc ouro, com a effigie do rei Alberto, ao
Sr. ,.Paulino Gomes, negociante e capitalista
nesta praça;¦ A .medalha offcrtodá è commemorativa do
anniversario do querido soberano, passado a
8 de abril ultimo.
FESTAS

Realisa-se hoje. á noite, no Collegio dc
Santo Ignacio, Extcrjialo e Scmi-Inlernato,
dirigido pelos padres da Conipanhiu de Jc-•sus,"a festa dos Primeiros Dignados, festa
esta" cm que são distribuídos prcmios aos
aluiínòs que mais se distinguiram pelo seu
comportamento c applicação; durante o pe-riodo decorrido.

DE ARTE.FESTA
¦;;. .r,,  

•".•¦;¦• 
;¦' 

'. k-..*,í);íi..
I\<j;ilil-i-sc nn próximo. dia ,1.1, nis; 44 lioras,

n festa da enlrega dos prcmios ás senhoras e
.senhorilas que melhores trabalhos apresen-
taram na exposição rcalisada iio salão nobre
da .Prefeitura,, c orgauisada pelo professor
Çírj.os Reis. A festa constará dò concerto
vocal c instrumental é conferciieia do Dr.
Raphael Pinheiro. A julgar pelas festas lc-
vadas a effeito nos Annos anteriores, pelo
professor Carlos Reis, é de esperar conquis-'á' esta' o.'mesmo .-suceessò o cntliusiasmo.
lirol
tara
PELOS C1.ÜIIS

¦ Realisaudo istia partida mensal, o Centro
dos Choreophilos qffcreceu hontem aos seus
sócios e convidados uma festa que, como as
anteriores-, se revestiu de brilhantismo.
—- ¦ ***** ¦
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Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras
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O GRANDE ASSUMPTO DO DIA - Apresentação dc* um TRABALHO
INÉDITO 0 CÒMPL1TO

A EMBAIXADA BRASILEIRA NA AHÜEHTINA
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Grande film, cm 3 p.iii;cs, propriedade única c csclusiviiiaUe ai ^usníjsanhia
.Cinematograpliica Bras:3e:i,a

Traballio executado pelo nosso enviado cpecial junto á limbaixada
hábil operador A. BOTELHO. FlLíü
dido com outro já cxliilvdo aqui no Rio.
aliando os passos triumphantes de S. Iix

geraes sobre as

Brasileira, t
IKEOITO, que n.io deve ser coiilun-
Duas semanas em Buenos Aires acompa-
o Sr. RUY I5ARBOSA, c com vistas

Festas no Centenário Argentino
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Football
CAMPEONATO DOS 3°° TEAMS

S. Christovão x America
No campo da rua General Scverlano reali-

SOU-IC lioje este encontro. A peleja foi bu'tan-
te aprecia vi empenhundo-sc ambos os qua-
dros pelo triiimpho final com ardor. O São
Christovão, mostrando-sc mais combinado, con-
seguiu levar o seu adversário de vencida, polo
seoro de t a 1.

Botafogo x Icarahy e
Botafogo x Scratch do Leme

Por ter sido transferido o match dos tercei-
ros teams do Botafogo o Fluminense, rcalisou-
se no campo da rua General Severlanp um en-
coiitro entre os teams infantis do Icarahy e do
Botafogo'.

Da luta, que foi boa, saiu vencedor o Bola-
fogo, pelo seoro de 3 a 2.

Em seguida houve uni match amistoso entre
um scratch do Leme 0 0 2" team do Botafogo,
tendo vencido este por 4 a 0.

America F. C.
aqui pu.bli-

; esla outra,

(3)

Ainda a propósito de uma carta
cada a semana passada, reeebcmo:
da qual nos pedem a publicação:"Sr. redaetor spextivo. — Li ria sua estima-
da folha uma carta assignada por alguns so-
cios do America, na qual eslá consignado um
ataque .injustíssimo íi sua actual direciona.

Não vejo razão para esle procedimento de ai-
glins sócios, principalmente porque elle vem
ferir em cheio o nosso presidente, Sr. Fidelcl-
no Leitão, lão estimado de todos c tão dedicado
ao nosso club. .. • .

E' inucgavel que o America Football Club
precisa de um capitão enérgica, e ninguém me-
ilior do que o Dr. Belfort Duarte pôde deséni-
penhar tacs funeções, pois que disso já dou so-
bojas provas quando tivemos a honra de tol-o
om nosso seio, no referido posto.

Si reinar em breve a anarehia enlre os seus.
jogadores, a culpa será lão somente dolles o
não da tão criteriosa directoria.

O Io secretario, Sr. Heitor Luz, gosa dc grau-
de estima entre os sócios e é uma ealumuia di-
zer-se que esse moço quer oeeupur Iodos os car-
gos, inclusive o dc capitão. Demais, não se po-
(tem negar as qual idades de modéstia que pos-
sue tão querido director.

Oxalá que os clubs do Brasil tenham sempre
em suas direetorias homens do valor de Hei-
Ior Luz. " ¦ :

E' exaclo que faltam tres mézes para a elei-
ção da nova directoria. mas posso offirmaiv
Sr. redaetor, que a actual dirccloria não co-
gilou nem siquer cogita dc organisação de
chapas.

Os sócios amigos do Dr. Belfort Duarte,
inclusive esse seu ihumiltc criado, são os que
falam no club dn próxima eleição, achando
que o amigo certo, leal o sincero do America
deve ser, por suffragio unanime, eleito ciipi-
tão. Sem mais, grato ficarei pela publicação
(lesta —; Max Gomes do Paiva".

O scratch carioca
Fracassou, como previramos, o training do

scratch para hontem mareado. Quer isto di-
zer que absolutamente não sc ineommqdain
os players escalados o muilo menos a diri-
gente do football carioca com a representa-
ção ou seja o papel que esta capital fará cm
S. Paulo.

E' sigiiifjcatlva a maneira de agir do ca-
rioca nesta emergência, o a do paulista.

Lá, na visinha cidade, traiam, trabalham
c preparam-se com animação c clles têm si-
do os vencedores até aqui; por cá, forma-
se scratch, desmancha-sc iscratoli, transfor-

rnsàm

ma-sc, modifica-se e o trabalho não vae. além
disso.

Com esse procedimento lem-sc que imagl-
liar ou que os nossos gentil e cavillholres-
comento querem presentear os paulistas com
a posse definitiva da cobiçado laço, ou que,
quem manda no football, aqui, não devia
mandar, porque não o sabe, porque é sem
energia e não se faz respeitar, ou, ainda,
porque os pla.vers cariocas são os mais in-
disciplinados que conhecemos, sem orgulho
c sem vontade,

Quem deve estar arrependido -lalvez não
o (liga por gentileza — é o collega que teve
a liberalidado de doar esla taça, pensando
naturalmente que os cariocas saberiam de-
fciuler a sua posse, ou pelo menos impedir
qne os paulistas a ganhassem definitivumen-
te, como está prestes a acontecer, si o cami-
nho a percorrer for eguiil ao percorrido até
esla data.

Bangu' x Botafogo
Eis outro grande nialeh que só lem eon-

Ira si o ser realisado no campo du primeiro,
bastante longe do nosso centro;

Até esta data, no seu campo, o Bangu'
ainda não conheceu derrota e, aqui mesmo,
no campo do Fluminense, cm ¦ lindo encon-
tro, o Bangu' derrotou o seu adversário de
amanhã.

O Boiafogo não o esqueceu e. sem duvida
lia' do querer pagar an seu antagonistu na
mesma moeda, o para isso sc tom esforçado,

Esperemos para ver a qual dos dous cabe-
rá, na brilhante luta quo se vae ferir, o tri-
nho.

JOSÉ' JUSTO
i ma»*. r—

Tfiballlào N0E11I0 14 SIIVEI-U k

RUA DA ALFÂNDEGA 32.—Telephone 6112
i *g*6>» ....

ConsüSfopío Medico
responi!. a cartas assignadas cou*(Só se

inieiaes.)
P. P. P. — Custa viole mil réis.
C. R, — Seieiitificaineiilc não existem medi-

comentos para esse fim.
I'. I). E.' — Uso interno: iirotropina, hon-

zonlo de sódio ãã 0,110. Para uma cápsula;
mande 20. Tome quotor por dia.

Uso externo: Pei-inónganato dc potássio, 0,50.
Para uni papel; mando 20. Dissolva uni papel
em dous lilros de água quente é fuça doas a
Ires lavagens,'por dia.

X. K. L. .T. (Minas) — Não cQmpreheridi a
sua loiro I

T. P. D. — Uso .interno: Sal do Viohy. Car-
bonntp de ealeio, magnesia hyi'rali.(la ãã 0,25.
Para uma cápsula; mande 2ü. Tome uma após
cada refeição;

tratamento está ^enrie
com o diagnostico que

uma vez por dia. a se-
Colônia, Licor (te Vau
oleo de carie, !J grs. i
grs.; clilorhydrato di

araaHaffiattSiaKii-a-;
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Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gas'on Leroux • 1 PARTE

-»••-
iodos os tres estavam encerrados numa

Salela do sith-sólo privado, num local conhe-
oidn talvez por uns dez subditos, apenas, em
lodo ó império.

Nessa espécie dc adéga illuminada por tima
lâmpada electrica, que. o kaiser trazia na mão
e cujos raios impiedosos cllo dirigia sobre o
roslo atroziiicnto "alterado" de lierr Slieber,
poder-sc-ia torturar um sorvo infiel; os seus
iK('ilos não seriam ouvidos por ninguém, por
liiiigucm! Poderiam mesmo, deixal-o morrer
idii como um cão; ninguém sc preoecuparia

Bom elle, á fé da verdade, ninguém l
ii imperador eahira-se, cmfim, já não po-

Jetitlo encontrar phíases que com mais acer-
>« teriam exprimido a sua colora, e Sticbcr
podo falar:

— -Sir.'. disse elle com voz inexpressiva, no
entanto que a sua testa livida sc borrifava
'li 5111)1-;., Tudo o que disso o herr dirootor
a vossa majestade ainda fir-a aquem da ver-
dado, Fomos Lrahidos no momento supremo
< ;i mobilisação na França faz-se normalmcn-
l°j sem que tivc^soinos podido fazer saltar
tona ponte, sem que um viaduclo tenha des-
tooronailo, sem que uma única estação dc es-
trada dc ferro soffresso Ó miiiimo estrago,
som que uma só estação radio-telegraphIe.itivesse sido attingidal Os nossos homens,-Wc se preparavam a agir, foram todos pre-
^'s. cercados do maior mysterio I Alguns, que
W liariam começado o serviço, foram acorra-

lados no próprio local e fusilados inconti-
nenti. Os suspeitos, nos arsenaes onde nos
iam prestar tão relevantes serviços, foram
reduzidos ú impossibilidade de prejudicar.
Para encurtar razões, todo o nosso plano,
que consistia cm impedir a mobilisação nos
seus meios de transporto, no conjunto dc
provimento de materiaes do guerra, abortou!
A greve abortou! a revolução abortout Paris
e a França armam-se contra nós, com ordem
c cntliusiasmo. Essa é ri verdade! essa que
me fez vir á vossa presença, a que a gente
deve ao seu imperador! 0 prodigioso me-
cinismo de. espionagem inventado pelo
grande Slieber e humildemente continuado
pelo sou servo, sire, foi alterado, completa-
mente, em uni minuto, por uma mão, uma só,
c esse gosto bastou para (pie o trabalho de
mais de quarenta annos desmoronasse; como
eu sonhara fazer desmoronar a torre Eiffell
Sire, já sabe tudo: só me falta morrer!

O imperador descansou a lâmpada; a sua
mão tremia e desagradava-lhe que o vissem
tremer, mesmo em semelhante occasiâo. Em
seguida, num esforço que custou prodigiosa-
menle a essa natureza impulsiva, desviou-se
de Stiebcr que, com prazer, teria estrangula-
do, deu olguns passos pelo subterrâneo o, fi-
nalmcnle, deteve-se defronte do director da
policia do guerra:— Senhor, disse-lhe elle, deixe-nosI...

Herr director lucliuou-sc o desapareceu»

Dizes que deves morrer, pronunciou o
imperador, voltando' para onde estava
Sticbcr.,. "Dummheil"! (Que estupidez!)
Em todo o caso, não antes dc me teres dito
qual a mão que fez todo esse bello serviço l

Sire, foi uma mãósinhn e vossa niajes-
tacic a conhece!

Fala!...
O chefe da espionagem dè campanha indi-

cou uma poria.Ella está acolá, sire!
A dupla poria foi aberta por Slieber e

Guilherme encaminhou-se para o limiar.
Uma mulher adormecida ali estava. O seu

rosto pallido e delicado repousava no espal-
dar da poltrona de eouro onde a fadiga aea-
bava de fechar as suas lindas palpebras. Es-
sa mulher eslava coberta de negros vôos.

Ella dormia calmamente, com a boca cn-
treaberta, uma boca de creança, de lábios
purpurinos, de dentes admiráveis. Ella! te-
ria sido ella a autora dessa tarefa sobrehti-
mana a que se referia Stiebcr? O imperador
não quiz acredital-o.

Inclinou-se fremente para esse resonar lio-
nesto c sereno; sentiu-lho o folcgar tran-
quillo.Ella! suspirara então, vendo-a e eneami-
nliára-se para ella de braços abertos, com ns
mãos ávidas: Ella I

Possuil-a cm um dia semelhante I Ella, cs-
sa parisiense que tanto desejara e que sem-
pre delle sc desviara com tamanho despreso!
Como poderia' elle duvidar da bondade do
seu velho Deus? Não seria elle quem lh'a
enviava, em semelhante dia? em semelhante
dia!...

Pareceu-lhe que já era a França inteira que
alii estava, á sua disposição, no fundo desse
cárcere, o da qual poderia dispor, conforme
fantasiasse, ellc o imperador, com os instiii-
elos de antigo cávallciro allemão!

Depois de sc ter certificado de que Slieber
os havia deixado a sós, desatou a rir gosto-
samcnlc, pronunciando gloriosamente essa
palavra: Moniquel :¦

III
MONIQUR

Quem «r« Monique*}

Uma mulher"que acabava -*- cm horrível
aventura, na qual quasi perdera mais do que"fll Vida, a própria honra — de fazer alluir
cõnH mn só golpe, como o dissera Stiebcr,
todo o. trabalho de espionagem allcmã que
precedera A guerra!

Essa aventura, eheia dc mysterio e de san-
gtie, que começava alguns dias antes nos ar-
redores de Nancy, dcvcmos-lhe a horrível c
heróica narração, antes mesmo <iue prose-
guisse em Polsdam, cm presença do impe-
í-íidor. . .

No fim dc julho de 1914, Monique Hane-
zcau, dansava.

A, França inteira dansava.
Mçsmo na fronteira.
Em Nancy, mais do que em qualquer outra

parte, o tango produziu furor c as mulheres
usavam saias fendidas.

Monique dansava, mostrando a perna, que
era bella. Era moda, por isso não se envergo-
nhava. Monique, no entanto, deveria ter
guardado mais conveniência, pois já havia
passado dos "Irinta", apezar de estar ainda
longe dos quarenta annos, t como só parecia
ter vinte e cinco encontrava por isso fáceis
desculpas,

Esqiiecia-se bem facilmente do que linha
um filho que acabava de entrar para o regi-
monto. De tudo esquecia-Se, quando dansava,
Era uma creança cheia de miinos.

Casada aos dezeseis annos com a "firma"
Frederic Hanezeau (cujo "II" bizarramente
eininaranliado por quatro "F" quo se en-
fi-cutavám), erguia-se em todas as encruzi-
lhadas dc França, pura assignalar aos auto-
mobilistas que não poderiam ser mais bem
servidos do que por esta celebre casa, ella
nunca manifestara um desejo que não tivesse
sido, immediatamenle, satisfeito.

O marido amava-a e cila não o detestava
nada. Aecoitara-o, embora elle tivesse o do-
bro de sua edade, porque . os seus parentes
isso lhe haviam pedido e as .difficuldades de
dinheiro ..embaraçavam cm extremo os Ve-
zouzo. Ella era obediente, c boa. Era faceira,
mas honesta. Não enganou o marido. Gos-
tava de "flirlar". Parecia não ligar impor-
tancia a nada, desde fae tudo que * rodeasse

fosse agradável c alegre. O Toul-Paris cos-
mopolita de que ella era uma das rainhas,
os estrangeiros riquíssimos que assiduamen-
te freqüentavam a sua casa, ou que, no verão,
eram convidados para o sou yaclit, julgavam-n'a mal.

Disso ella sabia, mas não se prooecupava
absolutamente. Dizia coiiimummeute, quando
lhe transmittiam qualquer referencia dos-
agradável á sua virtude: "Tenho a minha
consciência por mim!"

E era verdade. Fora boa mãe, lendo o seu
filho numa edade cm que se gosta de bonc-
cas. E, presentemente, Gerard era para cila
um apreciável camarada, nm bom irmão mais
velho, do qual ouvia de boa monte os conse-
lhos. Ellc contava vinte annos.

A excepcional posição industrial dos Hane-
zeau puzera-os cm relações mundanas com
príncipes, que haviam feito a corte á mão.
Monique. com isso não perdera a cabeça. Ao
contrario, contava-se que ella transtornara a
do próprio kaiser, por occasiâo de um cruzei-
ro pelo mar do Norte, em que o yacht dos
Hanezeau encontrava-se bordo a bordo com
o "Holienzollcrn" e onde houvera convite
imperial.

Guilherme II mostrára-se muilo interessa-
do, dizia-se, por esta parisiense, dc perturba-
dora elegância, e dahi convites para as caça-
das da Silcsia, convites que haviam brusca-
mente cessado por deliberação do Monique.

Ella dizia, nessa época: "Eston farta de
ver o imperador, eu sou uma patriota!"

E era uma verdade; mas, embora o fosse,
isso fazia sorrir os que a cercavam, pois que
um patriotismo que obre de par em par as
portas dc seus salões a certas gyrias e a cor-
tas maneiras dc pronunciar o francez não
parecia muito serio para alguns nem peri-
goso para oulros.

E por isso, nos fins de julho de 1914, Mo-
nique dansava.

Ella offerecia um baile a fantasia, durante
o dia, no seu castello de Brétilly-li-Côle, en-
tre Nancy e Arràcourt, velho castello da Lo-
rena, dos terraços do qual se descortinava ura
dos mais lindos recantos do valle da Meiir-
the e o planalto d'Amance.

As suas amigas de Paris, de Naucy <ç do

T. E. I. O. — O
fei li) de pleno accordo
apresenta.

L. C. A. I». -- Use,
guinle loção: Água de
Swieten, ãã 250 grs.
tintura de quilaya, 30
pilocarpina, 1 gr.

L. M. N. O. P. (Minas) — Esse ineonimo-
do não é causado por "vicio de sangue", ra-
záo pola qual julgo desnecessária outra medica-
ção, além dá indicada; o uso prolongado do
arsênico pódc produzil-o, bastando nessa liy-
potiiese a sua soppressão para fazer dosappare-
col-o.

L. L. A. — O seu caso não permitte uma
indicação sem exame.

Dr. DA1U0 PINTO (Interino).
Bssaiai^a^j^iiKga-gsgKa^giWga

alhures açudirani ao seu convite, arrastando,
á semelhança de uma companhia de come-
diantes, malas cheias das mais extravagantes
fantasias.

A todos fora dada a liberdade de sc entre-,
garem aos mais audaciosos disfarces.

A mór parle das mulheres bastou, aliás, se*
guir a moda, para exhibir os modelos qne fi-
guravom então na ordem do dia, e que as
transformavam em contemporâneas de Cleo-
paira ou de Sémiraniis.

Mais ou monos apaixonadas pelo tango,
freqüentadoras dos bailes persas, entregan-
do-sc a todas as curiosidades o n todas as
promiscuidades no redomoinho laseivo, com
tranquilla e magnífica inconsciencia ou com
a sofreguidão doentia de se divertir, quem
poderia acreditar que cilas receavam uma
próxima e irreparável calaslropiic, si essas
formosas mundanas eram encontradas por
toda o parte, cm todas as festas.

Ora, Monique Hanezeau, arrastando os seus
pequeninos pés calçados de renda dentro dc
ehiricllas de manequim como as dos contos
oriontacs" com o collo apenas coberto por uma
túnica bordada a prata, com grandes árabes-
cos pretos, sorria para Iodas essas delicio*
sas bonecas que se requebravam compassada-
mente ao rythmo iuebriante dos violinos,
desusando voluptuosamente do assoalho precioso dos salões ao mármore polido dos ler-
raços.

Subitamente, Monique deu um grito: "Ge-
ruixll" Uin soldado, um infante, um "pinu-
piou", um recruta, acabava de surgir cm pie-na festa, fira seu filho! Não contava com
clle. "Que boa surpresa! Gerard!"

O "piou-piou" olhou para as senhoras quehaviam interrompido os seus bambolclos,
olhou para sua mão, despida em prineeza dc
Biibylonia, segundo um desenho do pintor dcretratos em voga, Kanlosky, c disse:

Mas, minha mãe, você não sabe cnlão
que estamos em guerra IEstás louco, Gerard!...

s-s Digo-lhe que estamos em guerra!...

.(Coníimíd.y
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GOOD^YEAR
00000000<KK^H>00<HKHHHH>00 ><H>OQO*000

AVISO AO' PUBLICO
a abertura do nosso escriptorio, sito á rua S. Bento n. 3o, para a venda dos afamados
as para caminhões, assim como os outros artigos manutacturados pela THE
in r; it a /.^m/i sejam, correias, mangueiras, borrachas em lençol para juntas e

LEILÃO DE PENH9KES
12 de agosto

E. Samuel Hoftmanii
13 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

Jendo os Srs. muluanos refor-
uai ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão

Temos o máximo prazer de communicar ao Publico
pneumaticos GOODYEAR c bon achas massiç
GOODYEAR TIRE & rTÍBBER Co., de AKRON, 0H_, ... .. ,.., _...,,machinas industriacs e agrícolas, e ainda saltos, solas de borracha, etc, etc.
TDüírw™9- um t,0S niais comP,ctos *stocks»dc todos os typos de pneumaticos, incluindo o famoso GOODYEAR ALL WEATHERiREAD (anti-derapant, de taxas de borracha massica), em todas as medidas européas e americanas, bem como um sortimento de todo omaterial necessário para qualquer reparação.

Os pneumaticos GOODYEAR c os outros productos desta Companhia adquiriram a supremacia em todos mercados do mundoe nós esperamos que em breve elles sejam conhecidos por todos os consumidores no Brasil, n5o só pela sua superior qualidade, comotambém pelo seu mento real, conseguindo o bom acolhimento recebido em todas as praças onde foram introduzidos.Solicitamos a attençao dos interessados e antecipamos os nossos agradecimentos.
».. . -™«v THE GOODYEAR TIRE A RUBBER CO.. OF SOUTH AMERICA
RUA S. flSNTO N. 30 — Telephone Norle 4.193 Caixa n. 1.737 - Rio de Janeiro

"^ -- . 
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Chapéos dc sol c bcngalüs
0 niiiis varlinlo noiliinoiilo ciieoiílra-
sc na CASA BAltllOSA, prara Tira-
ilcnles ii. ú, junto á Cambaria Pro*

(JICSMI.
N, ll. - Nesta ra«a cobrero-so•luipéos o Itizem-so con certos com

rapidez o pcrlciç.to.

EXTERNAiO MAURELL
FUNDADu EM 1906

Director e proprietário: - DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nocturuas

«URSOS DE PREPARATÓRIOS ECUR90S INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

MODISTfl
Faz vestidos por qualquer llgurino, oom

tnila a perleiçiio o rapidez, pregos bara-
tlcsimos, rua üuncalVCí Dias n. 117, so-
bniilo, ciilriulii pela Joallicriu Valentim,
Toiopln.nc ii.ODI Contrai,

COFRES
Novos e usados, nacionaes c

estrnpg"iros dos melhores fa-
bricantes c dc diversos tuna-
nhos, .eiidcm-sc dc ioí.\$ oo
i mia, na RUA CAME-
RINO n. io.|.

A ULTlKBt* HvjRA
Chegaram os figurinos das

ultimas creações, assim como
revistas nacionaes c estrán-
geiras, livros diversos, etc,
etc, Avenida Rio Branco 1.37,
junto ao Cinema Odeon —

SOKIA & BAFPANI

BENZOIN
Paia 1. cinlicllozaineuto ilo rosto o

das mãos; reiresca
a jielln irrita.Ia pela navalba

Vidro 4Soon. l'clo Correio
5Sooo

Perfumaria Orlando Rangel

CORPO DOCENTE
Dr. JOÃO nniEinO, lento do Collosioi-cdro il. porluguez. Dr. ARTHUR Tllirili'lento do Collegio Pedro II, niathcniatlca. Dr. GASTAO HUCII, lente do CulleeiòPedro II, fran czo hi-iuiin universal, Dr. MENDES DE AGUIAR, lente do CollcSioPrdro II, latim. Dr. JOSI.' MASHIANGIOLI, medico assisien o da Faculdade dcMedleln», frunecz. Dr MANOEL PEREIRA DA CUNHA, conhecido professor, nhvslcaecblmlca Professor CUIDO M0A'F0nTB.'í(|ii Universidade dc Ponnsylvailia, W

granlito o Inglez. OSWALDO ÍIOAVKNTURA, medico c director Jo ExtcrnalOmutuumalica c historia natural. •
Rua Sete de Setembro, 170

Mobiliário completo
Família ile tratamento, estrangeira,

ijuo se retira, venib, piircclladumcnte ou
9111 cuiijiinlo, o inobilierio completo de
ma i-aMi, desde trens docozinlia aló us
ír;:r;lL"; iln sala; os moveis são Iodos
ctinululanifliilo novos. Ver o tratar na
rua oo Itezcnde 101. das 0 ás 18.

E. SAMUEL
^OFFMANN

Travessa do
Rosário ii. 13

Emprcsta*>e. dinheiro so-
ure iHtniiurcs

dc ouro, praia (/brilhantes

MOVEIS
Alugam-sc por preço» muito

reduzidos qualquer uuanti-
(ladc de moveis, podando as-
sim nossos freguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pro-
gresso.

usando o susponsorio Eleclrico-Ma-
[¦neliro do Dr. Wilson. Cuia inlal-
nvel e absolutamente corta dos 011-
CnOS enfraquecidos por uma moci-
dado rles-cjfruda ou uma velhice
irenialtira.

DEPOSITÁRIOS
ME li IN O &

RIJA 1)0 OUVIDO». 103—Rio
Kemcltcm-sc catálogos desto

apparelbo. Representante em São
Paulo:

\* §r 
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E' preciso domi-
nar a multidão

elegância força
o êxito!

1 Und
22,Uruguayana, 22
Enlre Sete do Setembro

e Carioca

60$ ™ 80$„oVe
Ternos pormedida

y -DE —

clieviots,
diagonaes e
casimiràs

das melho-
res marcas

inglezas

Mo Ia pm nepe
que saber falar mais de imi
idioma ú dc grande vantageSn
pnra vencer na vida.

0 Curso Normal do Proparatürioé, • jámulto conhecido ppto Rontualidaile. i\«ii-
duldudc o compotvncia dp icus nroréaSi*
res, inicio actualnicntco sou curso praticodo linguas vivas:, rra'nccí.lnc|ci, ou Alie-
inüo, ic-ionado pur prófoísores dessas
nacioiiulidadcs e a preços rcduzidissi-
mos: 10*<i00 .por idioma. Aulas diiir-
nas o nocliirnas. Irifoníiaçúes na lédc
do curso, UHUCUAYANA M. ay, 2- andar,
do 10 horas mn diante.

Mme. André
Atclicr de costura. Fazem-

se vestidos na ultima moda
com perfeição e a preços mo-
dicos.

Rua da Carioca n. 43, 2" an-
dar. Rio de Janeiro.

DINHEIRO
Einprcsla-so sobre jóias, roupas, (a-
zeudus, mclacs o ludo quo represou-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60!
TI'Llíl'llo"?tT07'2 N0IITE

[Aberto das 7 horas dá
manhã ás 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Dentista
A. Lopes llibtuo, cirurgião ilcntis-

ta pela Faculdade de Medicina do Itio
de Janeiro,, com...longa, .pcatica.. J'rulia«
Ibos garantidos.'Consultas iliariaiiiente.'
Cunsultorio, rua da Quitanda 11. -18.

9$

A Notre Dome de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o %
Em todas as mercadorias

l.iuco quo

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Rheuniatisino, Kcze-
nm», Uiccras, Tumores, Dores museu-
lares ií ósseas, Dores de caberá no-
cturnas, eh. o todas doença» rcsul-
tantos de impurezas do sangue, eu-

ram-se inliillivelmoiite com _
com um só frasco luz desapparecor qualquer manifestação, lima

colher apiís as reteições. Em todas as pliarmacias.

Lnelyl

.{gjfgy^gg^g.

TOSSE
O Xarope Peitoral de

Angico Composto cura
radicalmente qualquer
tosse, aiitiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

LDlBrias da CapUai Federal
Companhia da Lotarlai Naeltnaia

da Braall

Extracvões jinhlicns. soh a liscali-
Suçãi) do (,'ovcrno federal, tis 2 1|2 o
ftos Miiihnilos iis .'J horas; í. run; Visconde de Itabornliy 11'. iò

Amanhã
34*5 — 3* •

25:000$000
Toe lf 100 cm meios

Sabbado, 121I0 corrente
A*s 3 liorns do tardo

310— 18-

Soiolooo
Por 8i?000, cm décimos

Os pedidos de bilhetes do inte-
rior devem ser neompanhudos de
mais 1100 réis para o porte do Cor-
rcio e dirigidos aos agentes geraes
Nazarcth & C., rua do Ouvidor
11. 91, caixa 11. 817. Teleg. LUS-
VEL e. nn casa F. Guimarães, Ro-
sario, 71, esquina do beco das Can-
eellas, caixa do Correio 11. 1.279.

Gruta Bahiana
Domingo: peru, vatapá, ca-

lurti, moqueca, zorô e sa-
rapatel. Esta casa 6 especial em
pitéos íV bahiana
Praça Tiradentes n. 7

Leitura Portuqueza
Aprendc-so a ler cm :)0 lições (de

moia Hora) pela lè maravilhosa do
f.aude pocla lyrico João dc Deus. Vou-
tado o memória, o Iodos aprendem emlH0 liçõVs, liomeiif, senhoras e creunças
Expliçadorcs: Santos Braga o Violeta
braga. S. José 52.

Não precisa de reclanle
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL-

Rua Theophilo Oftonl n. 34
Telopliouo Norle 355,.

ESTÔMAGO, FIÜADOE INTESTINOS
Digestões difficofs, nzia, gaslrilcs,eritentes, prisilo dc ventre, máo liáli-

to, <\6r ç peso no estômago, vômitos,
dores de cabeça, cur.im-Mi com o
Elixir eupeptico do prof. Dr. Benicio
de Abreu. <A! venda nus boas phar-
iuucias:.e drogarias do llio e dos Es-
lados. — Deposito — lí), llua 1° de
Março, 10. i- nio.

Engenhos de Canna
'mv^stsn& mmm%

MmwSÊÊL

GHATTANOOGA
Não têm rival

U.Mv.12ê:f.idiiM ia Av. Rio
Branco

18
Rio Januro

•ai1 MunchBDtô
1'rnça Tira.ientes n. I. tòlnpfi. 005 Cenlr*

ll.ri! uo jantar
Peru á brasileira.
Creme de aspargos.
Leitão assado.
(. suas frescas.
Canja.

Am niliã no alitinço
Anca á bahiana.
1 t s do Rio Grande cora

batatas.
Ao jantar

Puchero.
Peru á brasileira.
Ostras frercas.
Canja especial á noite ní

terraço ao ar livre.
Preços ao alcance de todos

Compra-se
qualquer quantidade

.nin nu sem [iclrns, di'
iiinlelasdo «Monte dei
liem. ua rua llonealrcs

de .|..:.is volbj
i|iiaii|uur valor]

nceorrotj paga-iDias n. u".

CAPE' SANTA RITA

Joal.i8Pia Valentim
TflnphoiiQ 91)1 Central

í IS III
F.nc .iniiiimile sons moveis nn CAS.i

VEIGA, latir ca .le moveis. Pagamento í
PltiSTAÇÕES ao ai aiicc dc Iodos. Pre»
ços iin inüriüii. Una Scuadoi' Kutebio.
Ü-."2, Avedidii .Io Mniigiio. '1'elepliòno fi.ui
Noíle. i.onccrtnin-se .; eslolimi-so móveis.
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RUA DO ACRE IN. 8!
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

loiiiili YJk\*^Tíiur -)i
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Eroeslo Souza
BRONCHITE

Rínijüiü», AiHum,
Tabercilo» pulmonar.

GRANDE TÔNICO
atre o appetlie c pradoz a

torça moscular.

GRANADO * C„1*de Marco. 1«

jCasa especiarde bordados plisses etc.
i llua dos Ourives i3—Sol>.

Ponto àjour e pieot desde
200 réis, plisse desde 100 réis.
A unica casa que faz püsséch^tojaçcófdeon emachos em
pregas filias e borda soiitache
eni • pé*' X j 

'1': •.' ,'

A FIDALGA
llflstaurant onde sò reúnem as melbo

res famílias, .rigorosa escolha feita dia-

dos

S~~ 
"sm°m™h*™ -«wwssaawaBW^

ABAIXO AS INJECÇÕES

Com o «606» e «914» gasfaes um dinheirão
e nflo ficaea curados. As injecções de mercúrio
vos debilitam, ,. ¦

Só o ENERGIL, remédio vegetal,
è que cura realmente a syphilis

*^.*S*SBtfe«@i*ss(i3i> <ess; hjí^SIÜ

A' venda nas drogarias : J. M. PACHECO,
GRANADO & C, ARAÚJO FREITAS & C,
e Iodas as boas pharmacias.

rayons

riamenlc, cm carnes, cai;às e legumes
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

IlUA S. J0SE', 81 - 'Telep..4.513 C.

Vendem-se
jóias a preços baratissiihos-:

rua Gouçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. M-l Central

Durante esta semana a pre-
çqs muito vantajosos.' Grande
exposição no i • andar.

Casa Nascimento
167, OUVIDOR

Manteigas finas
analysadas, marcas dc inteira
garantiae superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria dc importantes labrican-
tes do Estado de Minas. RuaFloriano Peixoto, 174. Telc-
phono. 3.oo6.

CAMPESTRE
hoje7~

Boas peixadas.
Sardinhas frescas.
Grcllos á trasnmonr.

Única casa no gênero
AMANHA:

Grande almoço e jantarIlUA ÜOS OURIVES 87
Tclc|ih. 3.666 Norle

THEATRO RECREIO"
Companhia AI.líXANDRB AZEVEDO

ÍÜojeIrrri- 1 1—ii^mu_
<t Soiriie d ás 7 3/1 e !) 3/4

Represcnlação da comedia om Les
actos, de A. CAPÜS, Iraduccão de
J0A0 LUSO

A
FÜNCCI0NARI4

l,rolagouislii,CtlR.MILDAD'Oi.IV£IRA
« Misc-cn-sceiie » do ,-ictor João

Durhosa. Mobiliário da olcRanto .MAU-
CEMAIUA UltASILEIRA.

Ain.inh;., ás 7 3/4, e 0 3/4-X LINDA
n.NUJW.VAIIIA.

CLUB DOS B0HEMI0S

-urso ee Preparatórios
(Admissão ás Escolas Supc-

riores)
Rua da Carioca 11."43 — I<> andar
Professores do Collegio Pe-

dro II, aulas praticas de physi

LOTERIA
DE

S. PAULO
Garantida jpclo governo do

estado
DopoSs de amanbã

3o:oooiooo
PO). 2 $700

.Sexta-feira, n do corrente
20:000$000

Por 1^800

Gran bar e rotisserie
PPOGRESSE

il. largo S, Francisco dc Paula, 44
Telephone 3.Rll-Norto

Ornais confortável salão
Primoroso serviço dc eoziníia

ÜVSjenu
Amanhã ao almoço :

Sa ada de vilcllu com legumes.,
lll.In !\ miillifla. pft»;'.

Italiad.i cnm larurú
Mne .tu A Kím Salvailoi-,
Bi cfs de i-iirnc suei-a.

Ao jantar -- Suecesso!!
Franf;.! á Villa do Conde.
IVrnn de porco com lulú .-'i mineira.
Crnut-au-pot ao Progresso.

Ostras frescas
Legumes paulistas

Vinhos os mais excellenteS

CAIXAS VASIAS
DE CEVADA

Vende-se grande quantidadena Companhia Cervejaria Bra-
lima. Rua Viiconde de Sapu-
cahy n. 200.

A Remédio efficaz sem
drogas

Hotel Miramar e Banylonia
LEME

Nnvn gerencia. Com Irinla dias de
permanência neslo hot-l, pela sua
moriivilliosii situação, enrnni-sojBS i.e
KiiiniRt moléstias : IIYPOC.llONDIliA
IÍIII.0ROSU, NEUnASTllKNIA o NOS»
TALGIÁ. Asse(çurnni as sumniidàdes
¦ncili.-HS. Rua Gustavo Saninaio ns.Ol
o 00, Rio ileJiinciro, Telephone í)7if,
Sul, -.'7 minutos da cida.fe, Pur n
tomnvel, 15.

imAíEii

ca, chimica e historia natural, j casas lot
Bilhetes á venda em todas as

encas.

RUA 00 ' PASSEIO, 51

RíiSTAURANT E CABARET
GRANDES ESTRÉAS

I.A F0LLBTYNA, cançonctisla excêntrica
italiana :i triinslurmaçâul

AS VIOLUTAS, duettistas e fadistas
portuguezes.

Mine. LUA DE5CIIA5IPS.

Hoje e todas as noites, a soiiéo chie»dirigida pela sjmpalhica cabarátièro

LAÜÍIA DE SADE
Suecesso de

m.m & WiüITNEY
Excêntricos dansarinôs americanos
Mme. SILDA.
SUZANNE MÜCÜET.
Mme, I''ANNY IIOI.I.IN.
ARLETTJBLA P0ÜPE'E.

Orchcstra de tziganos « Messcdaglio i.
Bre\emenle—.Vutusdtbuts.

Theatro Carlos Gomes
Grande companhia de sessões do

Eden-Thealro, de Lisboa — Em-
presa TEIXIiIRA MARQUES

HOIF -HHIP
Duas sessões—A's 7 3/-I c 9 3/1

Unidos mais retumbantes êxitos do
theatro portuguez

õ" c 0a representações da revista
em dous actos, sete quadros e duas
apotliooscs

IRO I
Toma piulc toda a companhia

Brilhantes corporações do córõs e
de baile. Deslumbrantes scenarios.
Luxuoso guaída-ròupu

Bilhetes á venda na liilhe-
teria do theatro. Preços: 1'Vizascca-
marotos do 1", .15$; i-ainarotcs de 2»,
10$;cadciias de 1», 3$; ditas do 2»,
--¦*!>, galerias numeradas, l$õ00; cn-
irada geral, 18000.

C.VBAKET RESTAURANT DOClub dos Politicos
___^_____ *" ¦»¦«¦ i^Cir^MA^TrlATRoTj^

O mais chie e elegante dos cabarets
NA RUA DO PASSEIO 78

do Rio

A's 21 horas cm ponto, bojo c todas as noites, a maiscomplcla « troune » dcartistas vindos expressamente. . «oupe » «c
Cabaretier: Barytono FRANCO MAGLIANININETE DUVAL, diseuse-LA BELLA PORTEM Acoupletista — GIOGQNDA, italò-argentina— MARP-PÍ r RCHUDERQNI :excentrica-EMA Nltoiim, cançonetlta-

-PURA Ti N 
''ÍTVZa"",LA|,M,,LAGR!TíV' bailes" oiSmíes

«híiSSt 
'it±7' cst,cila ^spanhola-*-A NENETTE,

Empresa J»ASC1I0AL SECRETO
CompanhiaMolasso

Dramas, comédias, musica c grande
m M°iwm iClT dU ,0,'cllestr(V maes-ro MANELI.A, da qual (az parfe a pri.meira bailarina ANA KREMSER.

chanteuse mignone.
Suecesso da orchcstra deda rua do Passeio).

tziganos do professor PICKMAJiN (a mel

M0L1XA
-i-xsE='sSl=»r*;;t-£- s„*ft
A cozinha internacional do Giub tem imlnmonin „i,„ .

publico elegame, por ser K^^^Jmt^^tvt' "
ARTK.,., ELEGÂNCIA..., BELLEZA..., MUSICA..

atíeuçao

FLORES

do

HOJE HOJE
As 7, ás 8 3/ie 10 1/2

0 drama mímico em nm acto c dousquadros, de G. M0LASS0, musica domaestro HENRY H0FPMANN
AMOR BAPACIllí

(LÀ PETITE GÜSSE)
e a comedia mimica em um acto

A SOMNAMBULA
As, so-sões principiarão sempre pelaexliilnçuo dc ttíUins.. diis mais reputadaslabricas. Preços populares.
Nos ihcalros S. }õl, S. Pedro, Csrici(joiiics e Maifon Moderne bavdíi *M*

tmee aos domingo^ as 2 ljí.

PtflACE TISEíATRE
,CYCL0 TIIEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITAI.E

HOJE
Süirce o ás 8 3/4

puin
DEI 611,1111

I1 • ¦-• .;_^l
Tomam parte PINA GlOANA ITAI ODEHTINI. GIULIEPIA CEOTr CAHLOCIPRANDI, CAML0

Ainanhü-BOCCACIO.

O maior e mais importante dBrasil. Occupando a melhor su'
...... .1..

ivvt-iiuia Rio Branco
servido por elevadores electricos'•reqiiencia iiinitiai dc üü.000 clloiS

-;» Uniria completa, a parlii dnmiiiu.
End. Teleg. --AVENIDA

mu iíií JÀNlíino
_ Kta*a»5iB58»rs«

THEATRO APOLLO
Empresa JOSÉ' LOUREIRO

Companhia do Polylhc a de Lisboa

HOJE "ÜOJE
ii Soiréc v ás 7 |/J o |i 3/4Grande êxito-Uma revista de' suecosEo

UM ê

real

li!
Original du RAST0STIGRE,R1:G0 I1A11*ROS e CARLOS BITTENCOURT, iinisi.i'

do LUZ JÚNIOR.
, ROSITA RODRIGUEZ, eximiu couplc

tisla moxienná, no seu linissiino repor
tono.

Sueco»sn colissa! de todo» ns artistasIGNACIO PEIXOTO c FII.0.MEXA Ll.M.»
nus principiics papeis.

Musica lindíssima I Espirito em pro»fusão I

Amanha e todas m noites -STA' SÁLYA
{ A ]>ATUU.

V
i1^"*'^.,-


