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UM DUELLO..
A MODERNA

Interessante episódio produzido pela guerra

A participação effectiva
de Portugal na perra

(Especial para A NOITE)

^«*-^77. '"¦ - ' :; . / ' . .'/ „ -ánm^^^Tf "' .^S

lin dos momentos

Roma, julho.
Para fà;

mais '"ttnjjfjWfofydliello lphotographia especial

•a razcrmos uiiin iden adequado da?Anormacs e muito excitadas condições delinino cm que sc acha ;i Itália nestes dias.!• sufficieiilo apontarmos o caso do Sr.deputado Sehnnzer.
Esse parlamentar, que muito sc. ovjdcu-ciara nn llaliu- durante a dictadura do SrGiojflti, de (iiicin era uma ereolura inuilodedicada, cohservarn-se um dos mais fieis-

partidários do deputado dc Dronoro; mes-mo nus dias em que este soffreu o óstráeis-mo da polilica italiana c foi corrido doinundo parlamentar, como os vendilhões dotemplo.
Durante n ultima crise ministerial, de-

pois dn queda do Sr. Salàiulra, emquantosc agitava a questão de um ministério na-cional, eom re prc sen Ia ções dc todos os parti-dos, falava-se também no nome do Sr,Sciianzer como dc um ministro possível, fa-cto esse c|iic exasperou os partidos interven-listas adeanlados, que; sempre — e com ioda1'izao — odiaram Oiolilti a os partidáriosdellc, ciiiquiinlo eram os representantes au-thenticos do nculralisnío a loilo-^franse E,lim~#»;--?«S>r- '^OSSmmèTTÜy./À, -\}m ',los
mais violentos adversários deis giolittianos,tendo casualmente sc encontrado com o Sr.Sciianzer, o interpcllpu com ásperas pala-vias, e, como este tentasse reagir material-mente, o Sr. Guerrazzi deu-lhe umas bofe-tadns. O gravíssimo incidente, porém, nãoteve consequencias cavalleirosas pela estra-nha razão dc que os dons adversários, iulgan-«o-se ambos offcnsorcs, estiveram rceipro-
camente á espera dos padrinhos; dc manei-ra que passaram assim as 21 horas de praxee julgou-se fechada a pendência.

.Mas não se conformou com essa solução oSr. Pantaleoni, um dos mais sympalhicos eardorosos paladinos da campanha anti-tedesca na llalia. Esle, que c também cucar-ruçado adversário do Sr. (Tiiolitli, opinou queo Sr. Sciianzer se havia saido demasiado
bem da contenda, e publicou, no jornal in-tcryentisla "II fronte interno", uni violentoartigo encabeçado "Poique eu applaudo asbofetadas apanhadas pelo Si. Sciianzer e
porque os austrophilos defendem Schan-zer •'.

O tilulo do artigo é por si mesmo suffi-ciente para avaliarmos ns ferozes aprecia-
Çoes contra o ex-ministro do Sr. Giolitü,
que desta vez não ponde sc esquivar de man-dar desafiar o Sr. Pantaleoni.

Mas o Sr. Guerrazzi, então, enviou, elletambém, os padrinhos ao Sr. Sciianzer, re-clamando a prioridade do duello — antes
do Sr. Pantaleoni — vislo tratar-se da
mesma contenda.

,'JIns o jury de honra, para esse fim no-meado, opinou que a questão com o Sr.
.Guerrazzi não podia adiar o duello com oSr. Pantaleoni.

0 duello è sempre, por si mesmo, interes-
sante na Europa como na America, embora
conte ásperos adversários. Mas esle desper-
(ou ainda mais interesse, quer pela alta po-siçào social dos duellanlcs, quer pela ori-
gem delia, pois de uma offensa pessoal ele-
yava-se para uma questão de indole geral.Era um interventisla, um partidário da
guerra a todo transe, que se ia bater com

dcum ncutralisla, accusndo, ainda maisser nuslrincanlc.
Portanto, jornalistas e reporteis pbologra-pniços começaram a seguir as pisadas dos(meliantes e dos padrinhos, afim dc nãolaltar ao encontro e satisfazer assim a legi-lima curiosidade do povo. E, naturalmente,

quando os jornalistas querem, nada se pôdeoppor a sua habilidade. l)e maneira que,ainda desta vez, o povo italiano não foi de-1 mudado dos pormenores do assás interes-sante duello. Ii não serão ilefraudados nemos leitores da A NOITE, a quem posso aleofferecer a photographia de um dos maisvivazes momentos do duello.
E o duello foi mesmo muito brioso. liou-ve tres assaltos e cm todos elles os adver-sanos revelaram-se muito excitados. Semser esgnniidorcs, atacaram e defénderam-scambos violentamente c com muita coragem.E, felizmente, o desfecho do duello não foimuito cruento, pois, no terceiro assalto, oSr. Pantaleoni, descoberto, recebeu no ante-braço direito uma ferida, que, embora leve,o punha — conforme o parecer dos médicos— em condições do iiifcrimúdndi; era fri%teao, adversarjo.. .. v vflgS" "'/;<«-•

7<?ònclniu-sc, portanto, o duello, mas osadversários não sc reconciliaram, pois o Sr.Pantaleoni declarara que se bateria, conser-vandô, porém, sempre completa a liberdadedo .iiuzo para com o adversário. O que querdizer que as graves offensas lançadas publi-camente contra o Sr, Sciianzer ficam de pé.Mas o publico, o grande publico, que éanli-giolitliiinol e aiiti-auslriaco, não ficou
muito, satisfeito, pois, ao ver dellc, o feridodevia ser o Sr. Sciianzer.

E' sorte, porém, que "majora premunt", eo interesse geral distrahiu-se desse inel-dente para elevar-se para a mais vivificadora
atmòsphera das victorias que estamos alcari-
pando na fronteira do Trenlino e do Isonzo.

Os homens como Sciianzer passam, e só
ficará o triumpho da nossa cara Itália c
dos seus gloriosos aluados.

O CONGRESSO NACIONAL RESOLVE,
ENTRE VIVAS MANIFESTAÇÕES DE
ENTHUSIASMO, ACCEDER AO CON-
VITE DA GRÃ-BRETANHA, PARAjQUE
PORTUGALCOOPERE MILITARMEN-

TE AO LADO DOS ALLIADOS
Foi, sem duvida, unia sessão histórica aque realisou hontem o Congresso Portuguezpara ouvir o relatório dos dous ministros,os Srs. Affonso Costa c Augusto Soares, so-lire a vingcm que acabam de reulisar átrança, a Inglaterra c a Ilespniiha. A sessãoterminou pela approvação, outro grandesmanifestações de cnlhusiasmo, do convitefeito pela Grfi-Hretanhn a Portugal, dc ac-cOrdo com uma nota lida pelo ministro do»Negócios Estrangeiros, para que Portugal cot-ilabore militnrmcntc ao lado dos alliados.'Iara satisfazer as dcopesas com a guerra?o governo inglez está promplo a emprestara Portugal, como eslá fazendo a outros pai*»zes, incluindo a Bélgica, a Servia o parcial-mente, a Rússia c a llalia, os fundos ueces-SOMOS, Esse dinheiro será devolvido á In-

glaterra no praso dc dous annos a contar dadata dn assignatura da paz, quer por meio(los recursos próprios do paiz, quer por in-Icrinedlo de um empréstimo externo, lançadoem Londres e Paris.
Póde-se conlar, portanto, desde já com aentrada effectiva dc Portugal na guerra, pelaremessa dc tropas que combaterão, certa-mente, na frente Occidental, entre as fran-cezns e inglezas. Tendo aclualmente quatro

?nn nnr!'0? (,ivis5cf' J& ''"struidas, islo è,iuU.000 homens, podem ser elles enviadosde um momento a outra para o logar quelhes pertença nesse enorme campo dc ba-talha onde sc combate pelo direito e pelajustiça. *
Que esta solução era a esperada pelo go-
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Quando nasceu
Teixeira de Freitas?

DA SUA TERRA NATAL AFFIRMAM
QUE FOI A 19 DE JANEIRO

DE 1817
.CACHOEIRA (Bahia), 8 (A NOITE) - Te-

lcgrammas dalii annuuciam que o Instituto de
Advogados commcmorará o centenário de Tei-
xeira dc Freitas no dia 12 do corrente. Entre-
tanto, as "Ephemeridcs Caehoeiranas" obra
do reputado historiographo e jurista, Dr.
Aristides Milton, informam na pagina 395 queo nascimento do maior jurisconsulto brasilei-
ro oceorreu a 19 de janeiro de 1817. A placade mármore eollocada a 15 dc novembro de
1007 na fachada da casa dc seu nascimento, á
rua Sete dc Setembro, desta cidade, confirma
áquella informação das "Ephemeridcs",

A passagem do Corpo de Marinheiros, no
Rocio, por oceasião do desembarque dastripolações dos navios dc guerra paru sc-rem passadas cm revista pelo presidenteBernardino Machado

verno não. resta duvida, pois já ha dias queos consulados de Portugal estão chamando
os homens cm edade mililar a se apresen-tarem para cumprir os seus deveres.

E'COS DA HISTÓRICA SESSÃO
DE HONTEM NO CONGRESSO NA-
CIONAL

LISBOA, 8 (A. A.) — A cidade até tardeda noite manteve-se excitada com os suecas-:sos políticos de hontem, oceasionados pela?importante sessão do Parlamento Nacional,-;
que, certamente, marcará na Historia uma?
pagina indestructivel. ,

Grupos de políticos, miltanes, civis c rei
presentantes de todas as classes conimcnta-
yarii aqui e ali os incidentes havidos ha rc-'ferida sessão, exaltando o patriotismo., do*
parlamentares e a magnífica feição que es-tao imprimindo ás cousas nacionaes, no quediz respeito á situação internacional.Ao terminar-se a leitura da moção queo general Corroa Barreto, presidente do Se-;'forte' pressão dos turcos, retiraram-senado e que dirigiu hontem os trabalhos d».Congresso, apresentou, ratificando a con-fiança do Parlamento á missão desempe-.nhada pelos ministros da Fazenda e Exterio-res, das galerias e, mesmo, do recinto rom-
peu uma forte aeclamação á Republica e i»
nações aluadas, ouvindo-as dc pé.os depu-
tados, senadores e mais pessoas presentes.
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JA TEM AZAS
131 prompta a fasiccioiBis* a Escola

CONFIRMA-SE O
NAIGADI

COMBATE DE

NO MAR

, Demissão do almirante Eberhard enomeação do almirante Kolchak paracotnmandanle da esquadra do MarNegro — Os allemães armaram emBrugges vinte e dous torpedeiros e
«deslroyers!)

»

UONOHES, 8 (A NOITE) - Tclcgrapiiam(.5 Udessa annunciando a demissão do almi-
íaiile Eberhard do
cargo de coininiiiidaii-
le da esquadra russa
do mar Negro, em vir-
tude do seu estado de
saude. Diz-se que o
substituto do a Im ira n-
te Eberhard será o ai-
mirante Kolchak.

LONDRES, 8 (ANOITE) — Tclcgra-
phani de Amsterdam!"Os allemães condu-
ziram, através dos ca-
naes, cm pequenos va-
pores, vinle c dous
torpedeiros c destro-
yers desmontados, que
já si, encontram agora
armados cm Brugges c
promptos para serem
lançados ao mar".

LONDRES, 8 (A.
A.) — Devido ao máo
eslado de saude reli-
rou-se do commando
da fruta russa do mar
Negro, o almirante

Eberhard.
BLOXBRES, 8 (A. A.) — Foi designado o

almirante Kotohak para substituir o almi-
ranle Eberhard uo,commando da frota russa
n.0 mar Negro.

rr A OFFENSIVA RUSSA'^ ¦**?***

•Os austro-aliemães rechassados nova-
mente na região de Stokhod — O
avanço dos russos na região do Sc-
reth — O exercito de von Bothmer'recua sempre — Von Hindenburg

-nomeado generalissimo dos exerci-
tos austro-aliemães — A situação na

Pérsia e no Caucaso

-LONDRES, 8 (A NOITE) — Telegrapüam
jii Petrograido este resumo dos últimos com-
munlcados officiaes de hontem, á noite, e hoje,
tel» manhã:"Os austro-allemãe», que nestes últimos dias
receberam muitos reforços, tomaram a offen-,
rfjva em muitos pontos da frente do Stokhod.'< Jram, porém, repellidos.por toda a parte, de-
poi»:de soffrerem grandes perdas. Os russos
oecuparam as aldeias fortificadas c todas as
posições eircumvisinlias dc Zojjiin, Kosteniec
e Keniuv. E' certo que os nossos pelotões de
cavallariu avançada foram rechassados nasmargens do Tvhernoitcliercmoch. Mas, refor-
Çadae, _ag nossas tropas contra-atacaram ali
o inimigo. A batalha prosegue,

N« região do Zarecía fizemos, ao todo, no
sabbado, 12 officiaes e 255 soldados austro-al-lemães prisioneiros. Tomámos também na rc-
giào do Sereth superior muitas e importantes
alturas fortificadas e fizemos 13 officiaes etres• mil soldados prisioneiros. Capturámos
tres grandes obuzeiros e muitas metralhado-
ras, além de outro material bellico em abun-
VAlieis '*'

\ LONDRES, 8 (A NOITE) - Sabe-se que aItália enviou para a Rússia, onde já chegaram,um milhão de carabinas destinadas aos novosexércitos russos.
LONDRES, 8 (A NOITE) - Telegrapham deletrogrado annunciando que os russos, pro-seguindo no seu avanço sobre Lemberg, mette-

jRm-se como uma cunha no exercito austro-húngaro do condo de Bothmer.
DevAmsterdam telegrapham também confir-mando indircctamente esta noticia. Diz essedespacho que, segundo informações recebidasae Berlim, tonfirma-se que, devido ao avançooos nissos « ao recuo enorme do exercito deron jjothmer, o kaiser, de accordo com o im-

perasor Francisco José, nomeou por decreto dehontem o marechal von Hindenburg genera-Hssimo dos exércitos austro-aliemães de todaa frente leste.
«...Acredita-se que von Bothmer vae ser demit-
,tI(IO.
u$AT\l\L(A- !í0ITE) ~ Um «espacho rece-bido de riflis informa que os russos, devido á

mil prisioneiros o npprclicndcmos dous obu-zclros, depois do um combato renhidlsslmo.Numerosos prisioneiros teutoes continuam achegar nos nossos acampamentos.O Eslado-Malor do exercito do Caucasocommunlca que ns nosíns tropas em operaçõesnn Pcrsia. premidas fortemente pelos turcos,tiveram do sc retirar paru liste de Kerman-slinli.
uma solução a caso tão simples. E' por issoLONDRES, 8 (A. A.) — Segundo lelegrnm-
im. I,; ' ''''««rado, sabe-se aqui que o maré-chal Hlndcnhnrg chegou a Kovel, ordenando amudança inimcdiula c total da officliMdndeque constituía o estado-maior do general Uoth-mer,
LONDRES. 8 (A. A.) - üm communicadode retrogrado confirma que os russos, devidoá pressão dos turcos, recuaram um pouco ueste de Koriniiiishnli.
LONDRES, 8 (A. A.) — Informam de Pe-(rogrndo que n flotilhn russa existente no lagoMadziol çnlretcvo novo bombardeio com in po-siçocs inimigas situadas em suas margenscnusnndo-lhes graves estragos.

0 jogo deve ser
regulamentado r*

"KKo — Ttsmta.-T».Q8 o St- m\vvVs\T»'
Ci»Tv\i\o SaTaW— mas \i\xt\Uo
flvals st\)íramtT\\6.

0 Sr'JPr.' C(inut" Saratua, ministro do .Tu-**premo Tribunal Federal, proenrwlo por uht\de nosso» companheiros, teve a bondade d*

A PIRATARIA ALLEMA
«Sm»»

Parece que o «Bremen» anda pelascostas norte-americanas — O «Ré
d'ltalia» foi atacado no Mediter-raneo por tres submarinos, um dos
quaes melteu a pfauc — O extranho

protesto do conde de Bernstorff

.N0Y\ Y2nK> 8 (A X0ITK) - O vigia do
pliarol de Portland avistou hontem de manhãum submarino ao largo c (pie seguia na di-rceçao de oeste. Acredita-se que sejo o "Bre-
men . O submarino, vendo-se descoberto,submergiu novamente e desaniiareceu

NOVA YORK, 8 (A NOITE) - Chegou aeste porto o vapor italiano "Ré d'Il.ilia" Oconiniandantc declarou ás autoridades 
"do

porto, com o testemunho dos passageirosnorte-americanos, que ao cruzar o Xícdilcr-raneo fez fogo contra tres submarinos. So-mente o ultimo e que disparou contra o "Ré
(1 Itaha dous tiros. Os outros dous perse-giuram durante muito tempo o vapor Itália-uo. E' evidente que um delles foi allingidoc mcltidn n pique.

O embaixador aliemão, conde de Jlenrs-torft, logo que teve conhecimento destas de-claraçoes, protestou contra o ataque do va-por italiano a submarinos. Os jornaes com-montam este protesto e admiram-se de qneelle tenha sido feito. Accresccntam que sitodos os vapores fizessem fogo sohre os sub-marlnos que os perseguem, estes já teriamha muito tenipo deixado de at tentar contraas convenções internncionnes,
—i' «?»¦ i»—

A ITALÍA NA GUERRA
*»ni>

O suecesso dos italianos em Mon-íalcone — A oecupação do monte
Rasla — Os italianos perderam um

dirigivel

8 CA NOITE) - TelegraphamLONDRES,
de Roma:"Os jornaes exultam com a victoria alcan-
cada na região de Monfalcone. Os prisionei-r0n m tfa))ll"'luIos attingcm quasi a quatromil. Também está officialmcnte confirmada,
por um supplemenlo ao communicado do es-tado-maior, a oecupação do monte Rasta. Aluta foi renhidissima. Os austríacos soffrc-ram perdas enormissimas. Os cadáveres
davam pelos despenhadeiros e vinhamdentro das posições italianas "

PARIS, 8 (A NOITE) - Annuncia-se deRoma que sc perdeu um dirigivel italianonas proximidades da ilha de Lissa, no Adria-tico.

ro-
cair

responder á nossa pergunta — O jogo deviou não ser regulamentado? — do seguintemodo:
— Não.
No livro III, cap. III, sob a epigraphe -#¦'

Do jogo e aposta, o Código Penal define *qualifica a contravenção do jogo, estatuindonos arts. 3fi!) a 874 a saneção penal. A penamais severa, a não ser as dos ,-irts. .'172, em
que ha o emprego dn violência, c ,'17,'i —.
equiparado por uns no crime de furto e PO^outros ao de esteilionnto, é dc tres mezes do
prisão cellulnr e de perda para a Fazenda
publica dos apparelhos e instrumentos do
jogo, dos utensílios, moveis c decorações d.tsala de jogo, ,. multa de 20(1? a !>()<>$. paraas outras modalidades da contravenção. U<iue, porém, sc vc sempre e cm Ioda a partdè_ que essa saneção penal não impede a pra*tiea da contravenção.; suspende-se ou oçculíta-se melhor a sua continuação quando ffcautoridade volve suas vistas para o cftso, àrecrudesce a violação quando ella. por quajlquer eircuinstaiicin, afrouxa sua aeli\idauèr

O que se deve concluir disso c (|iic a pe*nalidade estatuída é incfficaz paru a vieláj
ção da lei; c, assim, parece-me que o podeipublico competente deve — não regulnmenv»tar o jogo, permitlindo conseguintemente»mas rever as disposições prohibitivas — cs*Intuindo penalidade mais efficaz aos coruIraventores, com melhor fiscalisação, desdo
que não se pôde contestar o enorme mal quodo jogo decorre pnra a sociedade em geral]convindo, por isso, procurar exlirpal-o o»<ao menos attenuar quanto possível sens per*;niciosissimos cffeitos.

paraiíste de Kermanshah, na Pérsia,ii:Na.Armênia, porém, os russos continuara a
WÍffiS9£y**L0 V£*110 «o Eufratcs.¦ PETRpORADO, 8 (Offieial) (Ilavas) -- Naregião do Stokhod, expulsámos o inimigo deuma scccap,de trincheiras da zona de Zarécza.Oçcupámos todas as posições e fizemos maisue cinzentos prisioneiros.'Na rutflín iL C/..*ll. ti

O

NO ORIENTE

novo revés dos turcos no Egy-
pto — As operações na fronteira

da Macedonia grega

ÍM« Z.í* SJ i""eiíos;. sos P°Iltos e conquistartiva-regiao; do Sereth, fizemos domingo tres | alguns pontos de impor

LONDRES, 8 (A NOITE) — Confirma-seolficialmcnte a noticia de terem os inglezcslimpado de inimigos o districto de Katin, noEgypto. Foram capturados até domingo demanhã 45 officiaes e .1.102 soldados turcos,incluindo entre estes 34 allemães. Foi toma-da ao inimigo uma bateria Krupp completa,com muitas munições.
Os inglezcs continuam a perseguir os turcos,

que se retiram desordenadamente cm todas asdirecçoes.
PARIS, 8 (A NOITE) — Telegrapham dc Sa-lonica annunciando que ao longo de toda afrente da Macedonia está travado desde hon-tem de manhã um violentíssimo canhoneio.
Os servios atacaram os búlgaros em diver-sos pontos e conquistaram ao inimigo mais

Pana que Ijaja eleí-
ções serias no

Brasil
9

Emendas acceitas e
rejeitadas

A

f 
' .'i^mÊS', MSM ¦. '¦¦¦'.¦¦ ':>S0M£m-'^W^^Sm^S.

LISBOA, 8 (Havas) — Informações offi-
eiaes confirmam que a 'infantaria; -ailema,
apoiada por tres metralhadoras, atacou re-
centemente o posto portuguez dò Naigadi. noregião de Quiohga, sendo, porém, rcpcllida
com grandes perdas.

. SEISCENTOS ASPIRANTES .IV-
RARAM BANDEIRA PERANTE O
MINISTRO DA GUERRA

LISBOA, 8 (A. A.) — Os jornaes publi-cam un» resumo do discurso que o coronel
Norton de Mattos,_ ministro da Guerra, pro-
nunciou por oceasião da cerimonia da aber-
tura dos cursos extinguidos da Escola dc
Guerra dcsla capital e cm que (500 aspiran-
tes juraram a bandeira nacional.

Irart I economia
9—

anciã militar.

f tipparellw construído nas of/icinas da hscola Nacional de Aviação />eloengenheiro Nicola Santo, o seu construetor, o mecânico e (tous alumnos
Ja cslá perfeitamente npparclhadn, prom-pia a ftmecionar, a Escola Nacional dc Avia-í»o, que terá a direcção do engenheiro Nicola,.<nto, de sobejo conhecido como provectò noAssumpto.

. '^'"'Jada em Santa Cruz, já dispõe a eseo-
)í \i 

aVa es nacionaes dum npparclho novo
1.»' nlòf ' .'llíin doutros couatruidos uor aouel-

Seu campo é reconhecido como uni dos me-
Ihorcs lio gênero. Das suas olfieinas basta
dizer-se que nella foram coiistruidos vários ap-
parèlhos de aviação pelo engenheiro Nicola
Sanlo, todos elles submcttidós ás necessárias
provas, dando optimos resultados. Tudo isso
leva-nos a crer qne a Escola Nacionr' de Avia-
ção muito poderá fazer por essa poderosa
«im* de giurrà D9 uosw» paúr»

Será possível ?
A vida irregular da celebre

Isadora Duncan
BUENOS AIRES, 8 (A. A.) — Está sendo

aqui objecto dc commentarios o facto de ter
a. empresa tlieatral que havia contratado a ce-
lebre dansarinn Isadora Duncan para uma"toiirníc" na America do Sul rescindido o
contrato, devido á vida irregular da referida
artista, Parece que disso resultará um pro-
cesso movido pela empresa á celebre artista.

¦ •«?*¦ 

Lamentável desastre na capi-
tal uruguaya

MONTEVIDE'0, 8 (A. A.) — Oceorreu hon-
tem, nesta capital, um accidenle que causou
dolorosa impressão. O Dr. Isidoro Rodriguez,
de nacionalidade urugunyh, que servia no
Exercito franecz e que aqui se achava em
goso de licença, devendo regressar agora á
Ernnça, na oceasião cm que examinava uni
revólver, aconteceu escapar-lhe este da mão,
caindo no chão. Com o choque, a anna deto-
nou, indo o projectil ferir mortalmente n Dr.
Hochiguez, qne momentos deooia velu a fallç-

i cer,.

A economia tem horizontes inéditos, inex-piorados ao .,commum dos mortaes que culli-vam essa virtude.
Os francezes acreditam que o ultimo grãonu escala- pertence aos que guardam e apro-¦vcttani os colos dc- vela. E' pelo menos o queia deduz da sua expressão proverbiul; assimcomo para nos o máximo da economia estáem poupar palitos.Os casos concretos, entretanto) excedem oslimites marcados pelos provérbios. Contaram-me, nao sei si-é exaeto, a historia de um com-mendador retirado do commercio com cincomil contos e que, tendo comprado uma "sabi-

na falsa de 200Í, tão desgostoso ficou com o
prejuízo quc[ resolveu dar cabo da vida. Com-
prou uma corda e pendurou-se na mangueiraita horta; mas um vistnho, que espreitava aoperação, saltou o muro e cortou a corda comum canivete, no ultimo momento. O pobreíinllwnario voltou a si — e cobrou do visinhoo preço da corda.

Ha poucos dias foi um casal (não sei si essecommendador é casado; si não, affirniaria
quasi que foi elle o protagonista do novo e/u-sódio) foi um casal alugar um predio em Co-
pacaoana. O proprietário o deixou barato, comcontrato dc dons annos e a condição do inqui-lino fazer á sua custa os reparos necessários
para tornar a casa habilaòel. O inquilino ac-ceiton, mas resolveu forrar apenas a sala devisitas e adiar os outros concertos. Comprouo papel mais ordinário que encontrou na ci-dade, e o mandou à mulher, que o devia ap-
plicar ((• parede, ella mesma, nor economia.
Quando chegou, á tarde, com as luxas, já en-centrou a-sala forrada.Onde achou você taxas ou pregos ? perguntou á mulher.Pregos para que ?Pois como foi que applicou o papel 7com gonima.Mulher sem juizol Então você pensa queuamos passar aqui o resto da vida ? Não sabeque fiz contrato »ó por dou» anno» ?,

Desastre na Mogyana
" 

CASA BRANCA, 8 (A NOITE) - Quandotrabalhava, na noite passada, o nianobrador
da Mogyana, Josó Ilheo, foi colhido pelas ro-das de uma locomotiva cm manobras, dece-
pando-lhe ambas as pernas. O estado de Joséllhéo é gravíssimo.

Duras verdades

—Atinai, mettem o páo no Barrett porquedisse as mesmas verdades qne os deputadosdizem todos os dias? E' boa!—Está regulando. Vocõ já viu o estranho
quo se mette em briga de marido e mulhersalr-se bem?

IMPORTANTES DELIBERAÇÕES
A commissão mixta encarregada da reformai

eleitoral reuniu-se hontem ua Câmara.Compa*'
rçeeram os Srs. senadores Bueno de Paiva, pre*sidente, e João Luiz, e deputados Augusto díFreitas, Christiano Brasil e Alberto .Sarmento.'
Tratou-se dns emendas apresentadas ao proje»cto da commissão, da qual é relator o Sr. dcpu>
tado Augusto de Freitas. Como tal, S. Es. pro»cedeu á leituru das emendas qne verbalmente
ia relatando.

Foram rejeitadas, logo no inicio dn reunião.,
duas emendas da bancada gaúcha: uma asBp.
gnada em primeiro logar pelo Sr. Joaquijfc
Osório, quo, entre outras indicações, mandaconsiderar que cada Estado, inclusive o Dis*tricto Federal, constitua um só collegio ciei»toral; a segunda, cujo primeiro signatário 4o Sr. João Benicio, que é uma longa emend»
modificando completamente o pensamento dSconunissão sobre o assumpto. A comniissacScontra os votos dos Srs. Augusto de Freitas IJoão Luiz, acceitou as seguintes cindidas <j|Sr. Francisco Bressane, assiguadas tnnibenl
pela bancada mineira:

Creando secções nos districtos dc paz;
estabelecendo mais de uma secção na sétffdo município;
resolvendo que a eleição comece á:; 9 horasídeterminando «fite as eleições paru seuadorcí

e deputados se effcetuem no primei ro domiiU
go de fevereiro;

diminuindo para um sà dia, em vez dc irc$,como constava do projeclo, o espaço de teim
po destinado ás eleições.

Foram rejeitadas — c rejeitadas unanime* '•'•
mente — as duas seguintes emendas da bau>cada mineira: •

Dando a presidência dns mesas c.lcitoraciaos presidentes das câmaras municipaes; oorganisnndo as mesas eleitoraes dos distrl*ctos dc paz de maneira a poderem ser estasnomeadas pelos membros da mesa da 1* seccáóda sede do município;
Quanto á primeira, ficou mantido o disVpositivo do projecto da commissão. que dá kpresidência das mesas aos snpplentes dos jui*.1zçs seecionaes; quanto á segunda, ficou resoí*vido que na próxima reunião fosse apresen,*tnclo, em substituição, um outro alvitro, A emenda do Sr. Dunshcc de Abrancb.cs*¦«¦atando dc eleições a bordo de navios brasiílçiros, foi rejeitada, como a da brincada ca-rioca, assignada cm primeiro logar pelo Sr.\I ercira Braga, creando trinta meras eleito-,raesi no Districto Federal. A do Sr. Luiz doujrvalho que admilte voto cumulai ivo, sem-

PleJJué houver duas ou mais vagas a preen,-.cher'Ã-.csta passou, o que não aconteceu á dftSr. Ayres da Silva, permittindo epie as netassejam lavradas cm cadernos dc papel, em veisdc livros rubricados pelo supplcille do julaseccional, conforme o projecto da commissão.Sohre as mesas eleitoraes do Dislriclo Fe-deral a commissão deliberará na próxima rc*união, lendo cm vista unia proposta dii banca*da carioca.
O Sr. Augusto de Freitas, relator dn com-missão, embora vencido nn creacão dc maior-numero dc mesas eleitoraes, vae suggcrir napróxima reunião, uma medida tendente a gallantir quanto possível a verdade eleitoral.
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Êcüs e novidades
Velo meno» por ngora, omiiuanlo o go»

Vcino chi'icn o seu nrojeeto de — ieffundo
a ixprcsN.o do órgão offlolnl do ultuaclo»
jilsmo mineiro —- "Arrancar n camisa ilo
.povo", si ria de nltn conveniência que se lo-
tnav.i'1» verias medidas pnra ilm a etin opc»

.ração crudellsslnin, un. pouco dc Minvlili.de
,(slc), 'roda a genlc, com cfleito, ante a,
liviuendii ameaça, grila quc kcrn um esrau-
doloso crimi. o nugiueulo de imposlos, cm»
«liiniilo não sc cortur fundo nas despem..,
principalmente uns verbas "pessoal", 

quo
consomem quasi dons terços ti., orçamento
ordinário. O governo c o Congresso, porém,
i.chani que uno devem o não podem reduzir

fniiiviniiallsnín, por um hnndno do razões,
u primeira dns quaes é o respeitável 100»
liiuciiío du quo 11A0 podem deixar im do»-
ninharo pnrenles, amigos o protegidos. A
razão pôde não ser muito feliz, mas nem
j.or Isso deixa de ser uma ra/.io. O (pio mio
é justo, porém, o quc se oseaudnllso o povoameaçado, com cspcclaeulos ipiu só podem•agg.avur o .seullmi nio dc cólera que cllc
iiiiliiralnienlo vae ler nn momento de sc lhe
tirar a camisa, prlncipalmcnlc cm umn épu-
ca dc frio o dc cnrcslia como a actual.

Umn dessas medidas tlovo ser uma ordem
jgeriil para (pie o interior de certas repar-
lições publicas nAo seja, como nlé agora,
devassado pelos transeuntes, que por ein-
«liianln podem rir com o que presenciam, mas
(pie depois do nugiuci.to dos impuslos min'acharão com ccrlczn multa graça no espe-
ctnculo, .\a rua de SiintMuu.i l.a, por exem-
Ido, un.a repartição subordinada A Inspo»
floria de Águas c Obras Publicas, cm cujas
.iancllas deve sc pflr unia grade, uma cor-
tina, um vidro fosco ou qualquer eousa que
impeça quc os passageiros dos bondes ve-
jjitni o quc se passa lá dentro, c que c nnda
mais nada menos quo algumas mesas, junto
a cada uma das quaes está rcfcslcladn-
mento rceoslndo um funecionario com um
grande jornal aberto. Aquclla gente deve
üosar unia vida deliciosa c regalada, o nln»
guom teria nada com isso. si não fosse n
ameaça do ciicarccimcnlo ou dn impnssibi-

idade da vida, para que cs-es dltosos fun-
rcionarlos continuem a ler trnnqulllamcutc
o seu jornal cm commodas poltronas.

Arniil(|uc-sc n camisa do povo, mas pou-
pc-sc-lhe ao menos o desgosto de saber que
i. sua cai.lisa vae ser vendida para quc meia
«luzia dc felizardos continuem a gosar vida
alegre e folgada.

• ?
. Dcfcndcndo-se na questão dc honorários
médicos que mantém com o Sr. commcndu-
tlor Gregorio Seabra, escreveu o Sr. Dr, Ha-
rio Salles, cm artigo hoje publicado: "Ac-
clonistn, membro do conselho fiscal c chro-
nistn judiciário da A NOITE, ( pelas colu-
umas do popular vespertino quc o Dr. Astol-
pjio Jtczii.de, clc." Isso nos laz lembrar o
parecer de Huffon sobre a definição dc ca-
3'angucijo dada pelo autor de um diccionnrlo
tlc historia natural: "(iarangiieijo — peixe
vermelho, que anda para trás'. Buffoii de-
clarou que gostara iniiilo da definição, sim-
pios, precisa, syiilhetica; lamentava apenas"quc o eai-.iiigucijo não fosse peixe, não fos-
se vcrincíl.o, nem andasse para trás". O Sr.
Dr. Aslolplio Rezende tanibem não pertence
ao nosso conselho fiscal, nem é, com grande
jiesnr nosso, chronista judiciário da A NOITE.
Apenas não aecrcscenlamos quc lambem não
& nosso ncclonisla porque, sendo as nossas
acções ao portador, ignoramos si o illustrc
iiuri-.con-.nllo já adquiriu alguns desses tilu-
Ios (aliás cxccllenlcs, digamos como preito
á verdade). Si, portanto, o Sr. Dr. Mario Sal-
les tem. quanto a outros aspectos da questão,
informações idênticas a essas, a sua causa
deve estar perigando. O Sr. Dr. Astolpho lie-
zende, cumpre-nos tornar liem claro, man-
tem ha longos annos as melhores relações de
nmlsade com o director principal desta fo-
lha; tem sido por nós entrevistado varias
vezes cm questões cm que a sua competência
pode falar de cadeira e é mesmo o advogado
desta empresa na questão de indemnisação
que movemos-contra a União. Mas é injurioso
suppor que S. S. fosse capaz dc pedir c nós
cie publicar qualquer nota ou commòntario
quc pudesse servir á sua advocacia, que dis-
pcina, de reslo, com Ioda a certeza, o nosso
insignificante apoio. :

Para que fabriquemos aco
Oma visita ás minai
rte torro do Ipanama

_ Conimlsslonndos pelas nltn* autoridades do
l.xercllo, estiveram l.a pouco tempo cm vlsl»
In ilc.nor.id.i As minas de ferro de Ipanema,
110 Iv.tado dc S. Paulo, o capitai. Aloillm.
Pliilt. lli.ndclra, como chefe da comiiiIssAo,
1" tenente Antônio Medes '1'clxclra, repre-
scutante dn directoria du engenharia, e capi-
lão lllcardo Ferreirn, rcprcscnlanle da dirc-
Clorln do material l.clllco,

Esses tres offlcines estudaram demorada-
incide, exi.mlnaiido-os, os fornos nli montados,
as minas, u.i.iu-., etc, hoje lamcntavchnontc
paradas.

Dessa visita cada um dos officiaes fez um
relatório que será entregue no general Mui-
ler do Campos, Inspcclor dc engenharia.

Prende-to essa visita no desejo quc lem o
ministro dn Guerra de Impulsionar o mais
rapidamente possível a exlracção do ferro
em Ipanema e nprovellol-o para a fabricação
do aço no Arsenal dc Guerra do lllo de Jn-
iiclro, onde já foram insinuados os fornos de
alia pressão.

Ao ipie pudemos saber, no seu rcbilorio, o
Ici.cnlc Mendes Teixeira lembra n criação du
uma repartição em Ipanema c alguns outros
melhoramentos no gasto de 1BO:ÒOO|000. Es-
clnroce cm seguida esse official quc, além
desse auxilio governamental, nciihiim outro
miiis será preciso, pois n fabrica, uma vez
iniciados os trabalhos, não só pagará essn
quantia como viverá por si mesma o com
bastantes lucros.

Os relatórios dos officiaes serão cslndados
c comparados, tirando dclles o Ministério da
Guerra o que houver dc melhor para apro-
vcilar na sim idéa da fabricação do aço pejo
nosso Arsenal dc Guerra,

1—»—- •

A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA»vwwvv^<w

Novas notícias da guerra
|F preciso olhar para oi ^;^j£»j***

futuro..,

NA FRENTE OCCIDENTAL,

Os nllemficH conlrn-alncnin cm Ver-diui o no Sommc, mas por toda a
purlo mio balidos — Grando ndivi-dade aerca — O fracasso dc Vcrdtinenvelheceu o Itroripríiu — Os ulii-

mos communlcndos officiaes
• ¦¦¦

1.0NDI.E8, B (A N01TK) - O commüntcailo
lio iiiiicriilisslnio Hir l>..iu;hm Jlnlg, rerrl.ldo
peln iiiiuilifi, i.nn.inclu quc im Irop.-.a l.rVani.l-
cns repelllram diverso» ataques do3 nU«mic«

JDBBSLHttp

"Silo as cousequenclns do fracasso de Ver»
dun. A roniiricnrln ncciisR-o de ter sarrlflri»
do contonsN di. n.llh»rt-n de vldaa de l.inorra-
(rs, de paiM, dc Irmilos o de filhos queridos,••ii.i|iu.i.io as prcrogatlvas rrnw conservam a
vldn dos i.Tu.idci crli.iliioHiii.."

I.ONDIlliS, 8 (Official) (HnvÂi) H Ao norte
o nordeste de Poxléres, depois do violento bom-
l.ardcio, o hiluilgo atacou ns nossas novas II»
nhas, -conseguindo penetrar em dous m.iitos
das trincheiras, donde, ullát, foi Imiiu diala-
iiT.iif expulso com graves perdas. li/ei.i.t
nesse momento bastanlcs prisioneiros, Pouco
di pois, os nllci.ules levaram a cffelto mais tres
i.laques, lambem dc resultados iiullos,

Nn fronte do Soucbez, o Inimigo ter. expio-

OOLLYKI©cuiaaslní,amninc5csc,0J
MOURA BRASIL Rlia Drttyan«, 37

Ssclarecs-se nm cas©

Foi mu assassinato c não
áccidciitc

Foi já noticiado um caso que sc revestia dc
cireuinslancias myslcrlosas, occorrldo In dous
dias na casa 11. .'Ili da rua Gurgel, cm
Thomaz Coelho.

Abi appnrcccu gravemente ferida a bala, vin-
do a faílecer na Santa Casa, sem fazer ncnliu-
ma declaração, Maria Alzira da Silva, que sc
dizia ler sido victima dc um accidcntc, ferin-
do-sc mortalmente, quando atirava num gatoA policia entrou cm averiguações sem nada
conseguir aclarar. Afinal, compareceu á dele-
gaein do Ii.1" districto Antônio Ângelo Adcna,confessando no cnmmissario Pessoa que foracllc o autor da morle de Alzira, quc era suatia. listando caçando 110 terreno da casa, fc-nra-a casualmente. Como o facto tlvcjje oc-corrido na zona do 20" districto c não no ISs-lado do Itio, como se disse, foi Antônio envia-do para ali, onde foi aberto inquérito.

core <* - V/ <M.r-y • ¦ v'^%iÍ^^^^S^ Í^'1|J

Mapbq panorâmico da rc,j,ão da margem direita do Mosa, do sector dcI enlim, onde os francezes tomaram a contra-offcnsiva com o maiorsuecesso, reconquistando a aldeia de Flenry c o forte de Tliiamnonl

(,C
-«a*»»»

yfleccbcmo; já tarde a scjíiiiole carta do Sr.
Dr. Fábio Sodré, secretario do prefeito:"Ao illuslrado redactor dos "Ecos c Kovi-
nades" ila A NOITK saúda muito allcnciosa-
mente n abaixo assignado c informa quc é
absolutamente inexacto haja sido encostado
quem quer quc seja na Limpeza Publica 011 a
ou Ira repartição municipal, por ordem do Sr.
prefeito aetual, O.ulrosim não foi nem po-dia ser nomeada pessoa alguma para cargo"quc não existe". Tendo sido rcalisada peloantecessor do actual prefeito uma grande, re-fornin ua fnslrueção Publica, da qual rcsul-
taram o restabelecimento dos inlernntos nos
Institutos Profissionncs, o desenvolvimento
<lo ensino nas escolas tcchnicas existentes e
a creação de mais duas escolas profissionaes,força era preencher os cargos creados para ai-
lender a esles novos serviços. Mas, neste par-limiar, tem p Sr. prefeito agido com a maior
prudência, só nomeando pessoas estranhas dc-
.pois de esgotado o quadro dos addidos cmcondições de aproveitamento,

Quanto nos "cxtrànnmcrarios", o Sr. prc-fiilo, tillendcndo ás difficuldadcs financeiras
tia Prefeitura, dispensou todos os que podiamser dispensados, sem damno para o serviço,so conservando um na Directoria dc Eshlis-tio, e alguns na dc Fazenda, a pedido insistén-te dos respectivos dircclorcs. Na Directoriade Obras, bem como nas dc Hygiene c In-slrucçao, 11.10 cxislem extranumerarios c siminterinos, que substituem funceionarios do
quadro impedidos c percebem os vencimentos
que esles perdem. Sem mais, subscrevo-me
ali, mim. obr.— Fábio Sodré, secretario"

UílivPrÇíiPft" cifiarros cspcciacs para 200tLiii.u!-j.ji.5 ríjscon, Vl,|ios03 brindeSi
Lopes Sá i: C,

*——»»— •

Um roubo de jóiasapprehendido
A Ç delegacia auxiliar npprchciidcu eslamanha, na casa dc penhores Situou EtllngcrUm alfinete de ouro c brilhantes c anel .'gua1roubados de Maria Pacheco por Heilor da Sil-va Cabral.
Esta 'npprchcnsno foi requerida nela policiado G° districto.

conlra as novas posições dos Ingleses cm Po-zlércs. A linha IiiRlcza está completamente in-tactn. Em outros pontos da sua frento cg Ia»
plczcs fizeram novos progressos.

PAUIS. 8 (A NOITE) - Na frcnlc de Ver-Min os allemães contra-atacaram hrátem, du-runte o dia, por diversas vezes, as novas nosl-
çôcs francezns deante dc Thlaumont, 110 norledc Flcury e no bosque de Chnpltru, Pôr todaa parte ou allemães foram repellidos, depois dcterem soffrido enormes baixas. Em certos pon-(os, 03 cadáveres dos nllcmãcs ficaram ac-cumulados deante das posições francezéüw.E.-n
lodo o sector de Verdt.n prosegue con» jr.uiiuIntensidade a luta de artilharia. D

No Somme, nada houve dc grande ínifSrtan-cia. Em todas ns acções locaes, as tropas fran-cezas saíram trliimpl.anfes.
Em toda n frente houve grande netividadeaerca. Os francezes derrubaram tres ipparc-ll.os allemães, dous dos quaes caíram nsw suas

próprias linhas.
PAUIS, 8 (A NOITE) -. Um jornal, suissodiz que uma pessoa que conhece desde ha mui-tos annos o Itronprinz vlu-o, ha di:..., em MctsO herdeiro da Ailemanha está abai: '.-animo eenvelheceu extraordinariamente. E o- iornalcommenta: ,

dir umn mina c penetrou numa trincheira
através da cratera aberta pela explosão. As
i-ossas tropas contra-atacaram c expulsaram
03 allcmãcs á força dc Lombas.

A artilharia inimiga esteve muito activa nas
proximidades dc Bcthuiic, I.oos c do canal dcLabasséc. O bombardeio, no qual respondemos
vigorosamente, teve conseqüências iusignifi-cantes.

IV.ltIS, 8 (Official) (Havas) -. Ao noíic do.Sommc t- a leste da herdade dc Monacu, ent-eo bosque, clc Mem c o rio, tomamos uma Unhodc trincheiras allemãs, capturando umas dezmetralhadoras c cento c vinte prisioneiros.
Ao sul do Sommc, a nossa artilharia elevecçtivlsslma. Fizemos com pleno suecesso va-nos tiros contra as baterias inimigas da re-

guio de Lil.ons.
Na margem direita do Mosa, progredimos nosul da obra dc Thiatinioiit c capturámos cincometralhadoras; Os allemães deixaram nos ele-mentos conquistados grande numero de cada-veros.
Occupámos na parle oeste de Fleury variascasas.
As nossas linhas na região dc Vaux-Cbani-'re-Chcnois foram violenta ' '

üiii projecto do Sr, Paiisto
Vcvraz sobre o gmlo

jiacioual
0 Sr. Pauslo Porra*, deputado por Minas,apresentou hoje o i.cgulntc projcclu /. consU

dcr.içilo th Ciiniai.i:"Conildenndo «jue n criação do gado lio»
ylno 110 Itrasil constitue uma dns maiores
fontes dc riqueza e merece, por todos os mo-
Ovos, especial cuidado c attenção dn nação,
flscallsação c protecçf.o dos pudores publl-cos;

Considerando quo-n nossa Industria pnslo»rll, iludas as condições cspcciacs do merendo
dc carnes no estrangeiro, está cvldentemcii-
te nniençnda dc alnrmauto crise cm sua foulode reproducção, peln matança do novilhos ovocens quo são abatidos cm grandes massasnos matadouros públicos o particulares dointerior do palzj

Considerando quc esse faclo, nsslm pralica-do scili flscaüsaçáo c critério na escolha ousolecção dos aiiimncs roproduetores, trará fa-talmcnle uma formidável diminuição dos rc-banhos c conseqüente carcslla na alimenta-
çno publica;

Considerando que, na falia de oulros meios
quc cornj.im láo grande mal, 6, entretanto,
urgente um remédio prompto c de caracter
geral:

0 Congresso Nacional decreta:
inanL V ~ 

VCa ^^"iHleclilo o Imposlo dc•HiíliOO |ior cabeça dc novilhos c vaccas <lemenos dc 10 nnnos, quc forem abatidos cmmatadouros públicos c particulares.Paragrapho iinico — iLxcontuatn-so os anl-maes defeituosos para a criação, bem comonqticllcs que forem reconhecidamente cs-tereis.
A,' '•,~° T, ° Rovcr/10 regulamentará a prc-scntelci, fixando o meio dc fiscalisação semcreaçao dc despesa.
A.1'1' ?\.— Pcvogam-sc as disposições cmcontrario,"

A policia descobriu o as-
saltante da casa do 1

Sr. Lauro Müller? f
Pol assaltada pelos ladrões a vivem!. <T. !;?'Muro Müller, em Jacarepatfua. Usio anulijfieu-so ha dias e u6s o notlclômos mJoooiou, • Iuientc, *]i pApoiar dos ladrões terem sido presoiiliJaia tempo polo vlgU o por isso nada terem fM

IQucrcis 
apreciar liom o puro caíó?Só o PAPAGAIO
¦ ^»^—. __^

ious reanerlmestos de

das pelo inimigo. tamcnle bombnrdea-

NOTICIAS OFFICIAES

fi uliimo communicado alletnão

naaottmmm i JtawBaEWaagagn

Or. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e das
çreançns. Consult. Carioca 4 <. Das 3 As 5 horas.

«1 comparacesse mais um...
_l'or falta de um senador uãc houve hoje sesmo nn nossa Câmara Alta.

Ali, na rua dn Arcai, nnquelle palácio ouc,segundo o Sr, Kllis, está para desabar, cõm-
pareceram apenas vinte senhores padres con-'.triplos,

0 Sr. Urbano Santos, restabelecido da umaleve enfermidade, ás 18 horas chegava á Cai.;;iva que preside. Olhou, viu, desanimou...
,? haveria numero, percebeu para logo..-,li foi o que aconteceu, tal qual...

Escola de Pliarmacia e Odontologia de Alfenas- Esia"
abortas, até o dia 20 do corrente, na secrelari,,1"!(..Viiinasii. S. José de Alfenas, as inscrlpçSòs para «vnmos ilo admissão. ' m"

- P ?unrtel-genernl allcmão cominunica cmdata dc 6 do corrente:"Frcnlc oeste — Continua a luta nas pro-xinndadcs de Poziércs. O inimigo cmprchcn-deu, durante a tarde, vários ataques locaes110 bosque dc Foureaux e ao norte dó Som-me sem obter resultado algum.
^n região do Mosa, especialmente na mar-gem direita, grande aclividade de artilhariaDesesperados combates dc infantaria nas cer-camas dc Tliiaumont. Fizemos novos pro-

?i'cssr°r? .no bosque de Chapilcc. Aprisionámos
11» officiaes c 803 homens não feridos.

A nordcslo dc Vcrmcllcs e na altura dcCombres realisámos com exilo explosões dcminas. Pequenos encontros de patrulhas 110Somme, nas proximidades de Craoiiville c naaltura dc Combres,
Abalemos dous acroplanos, um perto deiTomelles e outro a noroeste de Bnpnume
Frento leste — Exercito de von Hindín-burg: desalojámos o inimigo das posiçõesque ainda mantinha ao sul de ZavzoCze rc-

pcllindo os contra-ataques è aprisionando
quatro officiaes c oOO homens. Os russos oc-cuparam a margem occideutal do Serctli anoroeste de Zaloczc. '

,7iNlF. 
d,á' -^íj16 -wte e nos Balkans na-da de ímporlaiilc."

• n> «i»n» ¦»,
EM TORNO DA GUERRA

^ ¦ nli

Um accordo anglo-russo-persa — Pa-rece que caiu o ministério turco —
A prisão do jontalista Meyer ""

Câmara
0 Sr. Maurício dc Lacerda enviou boje á

mesa dn Câmara dos Deputados os seguinte*
requerimentos:

¦ "Ilcquciro 
quc, por intermédio da mesa oMinistério do Exterior informe qual o críte-rio para a distribuição da revista ou oulrosmeios dc propaganda usados pelo Hureaii dasllcpublicas Americanas em Washington".

Ilcquciro. por intermédio da mesa, quc oMinistério da Fazenda informe:
ajqual o valor e quantidade do "stock" decarvão e outros gêneros nos depósitos e ai-moxarifados do Lloyd Brasileiro, em janeirode 1915 e no mesmo mcz de lillG; 

'
b) si para a acqtiisição desse carvão e ge-ncros houve concorrência;
c) não se tendo rcalisado a concorrência

quaes as compras effeettiadas nomes dos ven-1 odores, quantidade dc carvão ou gêneros ven-didos, preço da venda respectiva e dala damesma".

S 
¦ '¦¦ '•*'•'¦ >f?,- '"-¦ -y*."í".'-.'7v

-^•í»-

CA-FlJi' Í^SÍ.ORO choc°l'-'a .bonhon;
. . r"103 e ,:,,ltasi'' de

çhpcolaie, só de Xiherin- & Comp. rua Seto dcielenibro u, 103,
-*—*»»>-

LONDRES, 8 (A. A.) _ Ainda não se sa-e como sc deu a queda do ministério turco,
TnXm5Cií,S«C^,Sas.T,c a motivaram.

a0L?S?^.i- M - I'or lelcgrammas

Mey
PETnOGIlAD07"8 (líâvnT) - Os governosda Rússia, Inglaterra e Pérsia concluíram

^B¥^A,Mzssr^.

Os descuidos
Era gente de fora

accümylaçoes

uma convenção que reforça os laços dc amisode entre os tres paizes c resolvef satisVa o riamente para iodos os problemas financeiros amilitares concernentes á Pérsia"

as
remuneradas

'Às melhores gravatas
A LA GAPITÃLEé a casa que temmelhor sortimento de jrravatas.—RUA

IDOR, 161.
»35«ÍCB——*-

O carvão naciona!
O Sr. .lose Azeredo Costa vciu ao Rio fa-«r experiência o pôr cm exposição produ-da rica lurfeira esistente 110 districto

das Torres, municipio de São

plctnmcnl
d cri a 111 Io

elos
dc S. ,1o
Pedro (Io Iiabapoana, Espirito Santo.Ja tivemos oceasião de fazer referencias a¦essa .íazida, quc, como outras dc cgual ini-

iporlancia, são desconhecidas (fiiasi que com-
2 c quc, uma vez exploradas, po-niar-sc grandes fontes de renda.

_As condições geographicas dessa turfeirasao as melhores possíveis. Situada cm uma7011a onde abunda cxcellcnle madeira dc'Jci, a pouco mais dc oilo léguas do litloral* a menos de quatro da via-ferrea, a con-sli-ucçan de estradas é facilima, dadas as fa-cuidados que para isso o. terreno apresenta.
Wnní'gC"llcn'0r,SF-, Rmilc LÍC0<I f"> na Al-lemaniu, P na Bclfiica, experiências dos pro-'"', 

í!s ,"«sa turfeira, sendo cxeellcntes os
nfln T Ç,olW-â?s',° (,isso "0,,em dar altes-as bcllas "hriqucllcs" 

que o Sr. Aze-retio l.osla possue.
ccãEnSSí,,.,;!fZÍlt! pódf t,!,r ^indante produ-™ ' espaçode quarenta annos, poistem 1,1 a extensão de 24 kilometros com
E' ai ,, ? a1gUI? e U dc Profundidade.
a ,fle propricdado dos Srs. J05o C. CabralAnlomo ltolim e .Toão 1'acs ^anrai,

O Exercito vae receber tresmil voluntários especíaes
f'ièhno'de';,l4r'f,1,e S<! fC, C'.n 1910' ° R"10^i.aa.1110 dc I-aria, vae anlorisnr a . cceitacãoe( conseqüente incorporação dos chamados vo-col.' rios, ou sejam voluntários especiaes naspróximas manobras quc sc deverão rcSr na

o l?!I,ra,dc selembro r>vox\Z a
vni,„,i 

" ° dc^ cI;u'0S a Preencher por esses
oS£ííoSvI^|dC •!,'f,°0' t,C »«ordo com ò
dS^Vccfiido!' luunero cssc <lW Híí0 po:

Esses voluntários só servirão por oceasiãoa manobras em quatro annos sL.Svos

Segundo determinação do general m!«'st»
obras da" 5°» Wro 

d° Yoinntarlo. pTra na-
Uaí JA do 4nn£0' 

t]"e ¦"Lrisd1^-na esta ca-

l Dcm maior do que o exigido.

Btômí!

¦^»

ELIXIR DE NOGUEIRA
do sangue.

Para Impureza

-**{*- Assembléa Fluminense
Presidida pelo Sr. Francisco Marcondes,rcal.sou-sc a sessão dc hoje, da Ass3mbléáHuminense.

lr^í!r°1Vadn " ncta' • Sr' Juli5» a« Castro
ríi,A r 

° clnPrcfi° d« turfa existente em l.!a-cane. Jmti seguida, falou o Sr. Teixeira Leite
pKo^JT,^0 -Para» n ordcm d° Sto ó
o Covorno^n Fd,1SC,"Ss50' dd 1C15' ««tori»andoo governo do Eslado a contratar o serv.ço dc
nlano^,^ 

t0'd°{0U 
ini parte *3 toSíSirte

ft fa^ de C<'mP°s. S- João da

,.STÍ«n Brasil e Gabrid de Andrafc 
"" * 

S^fü^T!^
/ Oculistas. Largo da Carioa 8, sobrado. J Nfteffl»»*-^ IfiS SJ&5L*.í^™» PE

Dous médicos militares lios
liospitaes de sangue na

Europa
./O general Caetano de Faria antorisou a pe-. rimo, os médicos capitão Alpheu Bica de Mo-
|ciciros c primeiro tenente João Ayard a nper-
1 ««Soarem 0s seus estudos nos hospitaes desangue dos exércitos ora em campanha.U tempo determinado pela imtnrisnpS,
tiE anno.

inado pela áutorisação 6 dcsendo os vencimentos os mesmos

Xarope efficáz para curar bronchite.
coqueluche, asthma. rouquidão, ca-tarrho, resfriados e

qualquer fosse

O Dr. Primitivo Moacyr, movendo ninaficção conlra a União, pelo juizo federal da1" Vara, pedia lhe fose reconhecido o direitono cargo de G" promotor publico do DistrictoFederal, cm quc allega ler sido convertido o
cargo dc procurador dos Feitos da Saúde Pu-blica.com a incorporação do respectivo jul-zo a justiça, local, c de que foi exonerado pordecreto dc 15 de fevereiro dc 1911, pagando-sc-lhe, com os juros da mora e custas, os com-
potentes vencimentos, a contar dessa datalia sea va o autor seu pedido cm que fora dc-clarado seu cargo, cm 8 de janeiro de 1910,equiparado, para todos os efreitos, ao de pro-motores públicos deste Districto.

A União, intimada, contestou o direrito in-vocado pelo autor, dizendo, primeiro, que nstuneçoes dos órgãos do ministério publico sãotemporárias c, portanto, a permanenesia cmtnes cargos fica dependente do critério do go- processados- ,mim . ... ""' -"""¦• "< '*
e no; e, segundo, que o autor fora dcmiltido proécssadosí £' 

2 l)roccssados; sexto, 5
radas 

l,mUl"r f"nC50CS P"blÍCaS *$™$ Wocessndn"; í?fe 
l1,.,™.css;lrtoi oitavo,' 5

Foram os autos conclusos ao juiz Dr. Raulãlarlins, c este, em sentença de hoje anre-ciando os argumentos da União, rejeita oprimeiro, pois que é doutrina firmada nuo ni

Os ladrões em máos
ienço^s...

—§—

@L@>K?ni

n ^ÍJ01"ada, pe,a po,icia- coll,o se propaloua resolução dc, eomo medida preventiva sè-rem processados por vadiageni, todas s vezes
ommZ7, P"S°f fC-m fíl,c rss« ser!'iav,acoo ii.igi.nte, os ladrões conhecidos.

Durante a semana passada, a 2* d-Iee-iciiauxiliar processou cerca de oi o ladrões tonetosido hoje enviados aos juizes competeúles os
?nÜÍP» .C^'en. Çf. aos d0 llomc•¦' Manoe dos San-" * "PV-Bn Fogo»; Manoel Rodnffl
íiò,gCapiSca ; J0S& a" siUa WrfKã. euJu5:

As delegacias dislrielacs, sob a s-iperlnfenden-
auxiliar, apresentaram r

cia do 1" delegado
seguinte estatística:

Io districto, 5 processados; segundo 2 n.-ncessados; terceiro, 8 processados- ou.rtnl:processados; rmlm,, io ....;„_ U6i Quarto,

"«!••-

, -, -. . madaquo osmembros do ministério publico que, quontoas suas funeções não têm sujeição alguma aoMinistério da Justiça, mas tão somente noprocurador geral do Districto, serão conserva-dos nos cargos "emquanto bem servirem"oceorrendo a demissão quando o procurador
geral ou os juizes que têm inspecção legal so-bre os octosjdos promotores, Informarem aogoverno quc não se conduzem elles devidamente
que commcttem faltas no exercício dos seuscargos. E. no caso, o procurador geral e dc-mais autoridades informam que o autor sempreexerceu suas funeções com grande zelo, idonei-clade e capacidade.Quanto ao segundo argumen-to, considera-o o juiz irrecusável, visto que oautor exercia c ainda exerce outro cargo pu-bliço remunerado, o dc funecionario da secre-tana da Camnra dos Deputados, e também
porque o Supremo, em caso recente, unanime-m>nole..decldní man,tcr o acto dc 3 de março de190á, do ministro da Justiça, quc demittiu daserventia vitalícia do official de partidor dajustça local, cm que nem ha vencimentos pa-gos pelo Ihcsouro, um redactor de debates doSenado, por ter continuado nesse cargo quedc muito oçcupava, apczar de haver a senten-
ça nppcllada sc fundado a favor desse fun-ccionario cm quc, não sendo vitalício o cargocie redactor de debates, devia a iucompatibili-clade se ter resolvido em prejuízo do mesmocargo e nao do officio vitalicio.

E, nestas condições, julgou o Dr. Raul Mar-Uns improcedente n acção movida pelo Drlrimitivo Moacyr, coiideinnnndo-o nns custas'

Processados; décimo, Ú proce v do ..'Jdiagem e 8 pelo jocó do S'hffidM P»? va-

Outro roubo
Si a falta de policiamento dá ensejo a queos ladrões operem á vontade, lambem os au-xiham os descuidos quc em geral se obscr-

vani nas casas dc familia. Uma janclla, dei-
xada aberta pela criada, dcscititlosamcnte, éuma entrada aos ladrões especialistas, qucaproveitam logo a opportunidade.

Jla ladrões quc não fazem outra eousa si-nao andar de nariz no ar, a espreitar uma
janclta ou uma porta aberta.

Foi assim que oceorreu o 
'roubo 

de joinsda casa do commandantc Galvão Areias, ãrua Felix da Cunha, de que a policia do 17"districto entrou a tratar com empenho. 15 tãobem a policia do 17" andou que prendeu o
pulador de jancllas conhecido por "Capen-

fa,'- q".e /malmente o 6, conseguindo desseladrão informações precisas sobre o roubo,de modo a poder apprehcnder as jóias dasogra do commandanto Galvão.

Também aproveitando estar aberta uma jn-nclla do palaccte do Dr. Barbosa Romeu, árua Conde dc Bomfim, os ladrões ali pene-trnram, a noite passada, por meio dc umaescada.
Percorreram todo o interior do magnífico

prédio e revistaram muitos moveis, conse-guindo carregar apenas com alguns objectosdc valor e com um tapete de pelle 
'

Algumas garrafas de "chanipagnc", comque os ladrões pretendiam fazer o brinde dapraxe, não tiveram elles '
deixando-as no fundo da

A policia do 17
gadas dos ladrões.

João Marinheiro, o ladrão
v.ido sinão duas carabinas que estavam n un,canto da casa, a policia embrenhou-so em di-ligcnc.as diversas para os descobrir

Havia umn pista. Na fuga os assaltantes
haviam perdido os chapéos. Por abi chegar-
se-ia a um resultado: era esse o "plvot" dotodas as pcsquiz.is. Depois dc alguns dias dutrabalho, os agentes da Inspectoria dc Segu»rança Publica conseguiram fazer o reconhe»
cimento dc um dos chapéos. Diversos dos me-limites conhecidos, após terem o: agentes féi»to uma peregrinação por todos os pontos sus»
lícitos, indagando dc uns c dc outros, reco»ii icceram um dclles: — Er.. de Juáo Maii,n beiro.

Foram cllc, portanto, e um seu companhei»
ro os assaltantes. Bestava prender João Mari-n hei io.

Esta manhã foi eífectunda a prisão c ia-lerrogado o ladrão.
—Não, senhor. Juro por minha mãe quenao fui eu, disse João Marinheiro.
Foi enlão trazido o chapéo c experimenta-

do ficou como uma luva na cabeça do là»drao.
João continua a negar terminnntemonte

mas a policia está na convicção de une ou-tro nao foi o iissaltador da casa do SrLauro Müller. Dr.

¦>«©»»-

Os contratos escriptos a ma-
china serão legacs

Sr, filais.»
çssives Wá~â'i%

0 Sr. Gonçalves Maia apresentou hoje. »consideração, da Câmara dos Deputados, o se,giiinte projecto de lei:-- •:"O Congresso Nacional resolve:
Art Io — E' permittido, nas repartiçõescompetentes, o registo de contratos escriptosa niachma, uma vez feitos e assignados ousomente assignados,-. por quem esteja na dis»posição e administração livre dc 

'seus 
bensC&A,.t 

oo 
u'sU;l,,u,l,has c í-rnwa reconhecidas:

contrário.»- 
ftevo«ni°-ae »s disposições em

Á magistratura e p

OS SRS. ARTHUR BERNARDES
E ÁLVARO BOTELHO TRATAM

DA REFORMA ELEITORAL
Dous:, representantes de Minas occoparani)je a tribuna protestando conlra os coneci»S^2»5 Peiò Sr. Leão Velloso c, Uraos deputados (|ue se

hoje

encarregada tia

tempo para levar,
chácara,

districto já está nas pc-

tvxmiIa ,i„ •",- -" oPPuzeram ao pensmento da comniissão mixtareforma da lei eleitoral.
lar 

'i;;- Al'U!'"'I'^'-'.ardcs, o primeiro a fa-ai, depois de ler um tópico escrinto peto
fcprcsentante dn Bahia, defendeu sua oPl"ni o contrarm a intromissão de juizes napre ciência, das mesas eleitornes, bem comaa suppicssao das mesmas mesas nos distri-
„,;V Pnz'.° C|l,c eqüivale, na phia.se dooiatoi, a privar do direito cie voto graiidòpaite das classes pronuetoras do paiz. Sio ar. Arlhur Bernardes protesta contraespécie de confisco '

'.nsees3,Z,,C'nr^'llÍ C cm P«neh nno'res^ndo a BaVra 7%Ot
;^Í' " °"i?,".c? ,lcnhu«» «Preito > quaes- Inscrevcram-s,Siicr outros auxílios.

Usae ELIXIR DE NOGUEIRA,
sangue.
¦ ' ' ¦—» 

e Fora o

TABELLAS
F..zem-se á maebina com perfeição.«Escola llcmin^ton», rua a d« £*p-m-

bro, 6j* ¦ "'

8a Exp@siçã© die
A vieiagf ura

Leilão de cxcellentes aves de pura raça

Leiloeiro VIRGÍLIO
fará leilão amanhã, 9 do corrente, aomeio dia, no recinto onde funecionou aA L.xposição de Avicullura, no terreno doantigo Convento da Ajuda, no fim da ave-nida Rio Branco, dc; lindas e cxcellentes
gallinhas de raça, marrecos, etc, muitosdclles premiados, pertencentes a vários dosmais importantes expositores, o que tudoali estará no nelo do leilão.'

Actos do ministro da Guerra
Por acto de hoje o general Caetano de Fa-

rmwand.S"r.pôrJa £isposiSri° do director doCollegio Militar de Porlo Alegre o 1" tenente'2* Eugênio Marinnte, dispensaXodo logar de auxiliar do serviço dc engenha-ria do commando da 7* região e nonWrtno 1» tenente Alfredo Jadcs -ã\l Carvalho'Ne-
ELnaAsisícntc ,do rncral Tlinumaturgo deAzevedo, inspector dos corpos de infantaria.

A policia persegue os curan-
deiros

Tendo denuncia de que na rua Assis Carnel-ro n, 22, o indivíduo José Teixeira entreaa-va-so A pratica do charlatanismo, "farenflo
curas maravilhosas», o delegado do 20' dis-tncio. ali foi hoje, prendendo-o em flagrante.Teixeira foi autuado e vae ser ?«òiovidoMt» a Çasji.de Deteníão.-.-¦- ~ ! 

,

As commissões úa Câmara
frJí?. fecs5°Adf h.°Kãci Câmara dos Dcpn-..dos o Sr Antônio Carlos requereu subslitu-to para o sr. Moniz Sodré na commissão efinanças daquclla casa do Congresso.O £>r. Astolpho Dutra, que presidia a ses-sao, designou o Sr. Arlindo Leoni para sub-stit-Uir o Sr. Moniz Sodré durante o seu im-pcdimcnto, por ausente desta capital

Pela rneíade
Os acadêmicos de direito

os bondes
NOVAS SIOSflLIDADES

Está de pé a questão levantada w ,s 'cstti-
dantes da Faculdade Livre de DirMtn «««„

Éáasssüf ja tííy :,g*i.mesmo sentido...ao qual não deu ainda so-
á tarde 

':"Ul° fnZCl'0' x>or&m- M «AS,
rJ.,Z ,SS°' v's csiu[li'ute-''. que haviam já pra-licado tropcl.as, como foi noticiado, vol aramA calma e esperavam o praso marcado í,vIa

aiínnhã Ir'1'!'0 C"CS U,Ma "mmissRo1 pára
LiÀf nl 

°ni>-'"for-™ com o advogado da
™„,, 

'• - Ç.lanc,sCO de Castro Júnior. Essa
m r«l ra° 

f-'co" ™n>PosIa dos jovens i cade-
Rn^LFraí\C,S1C0,Cavnl<i«lltc tle Souza, MiltonBarbosa, Abelardo de Mendonça Simoej, Pe-
c!;y?,,CC1' A'y Vieira, Sergla Azevedo, Álvaro-ViiitAnna e Bodolpho Ramos Brito. A essacommissão ficou de incorporar-se pelo divcclo-no da Escola Polytechnica, o acadêmico .T.Junqueira Botelho c pela Aliiança Academi-ca,().o Sr. Syivio Ayrosa, iicla ,;Vida Academi-ca , o Sr. Oswaldo Souza e Silva.listavam as cousas neste pé. quando correua noticia, de que vinham sendo dc novo recis-
Jadas manifestações hostis, contra a Liglit pc-
Jos acadêmicos, cm frente á Escola dc Direito^ assim de novo intcrvlnha a policia para "Xrantir a ordem e a propriedade. '
t.erL ?i'U,eS d',S Jlin,ias ««entadas n-iquelle
rom,M«a "rafa á? RcP^jí^ foram inter-rompidos, passando * trafegar por outras

y_4»»?Ue-'^' 
n&M»'n»»>* tsUva aggra

i c.ila
ás garantias conslilu»

çionacs, uao e porque julgue n niagislra-iiira indigna de resguardar a verdade eleito-rai, e sim porque não ignora a naturezados perigos que decon-em do faelo dc ieconferir scmelhanlc «llribuicão aos juizes.JNcm pode dei vai- dé ¦¦¦fisurar o eslado la-mciilavcl a quc ficaria reduzido o direito dovolo cnlre nos quando algum juiu cuii/csscso arvorar em chefe político, iuiilando assim
|t sua competência de conceder e de negarhabeas-corpus", bem -orno dc resolver so»lire tantos recursos jurídicos, o prestigio da
presidência dc mesas eleitornes.

Ci_ta então, a propósito, factos quc leve oc-casiao de observar no interior de Minas, eoulros passados na Bahia, demonstrativostodos das graves perturbações oceasionadas
pela intromissão da magistratura na poli-tico... Concluc dizendo que foram eslas as ra»zoes que o levaram a combater aqueile pontoHa reforma eleitoral. Não é nenhum ma-nipulador dc eleições, como insinuou o Sr.'
Leão Velloso, cm palavras dc pouca eorlezia,e, muito menos, um larlufo.

O Sr. Álvaro Botelho pediu a palavra
para fazer um protesto no mesmo gênero,salientando que o escripto do Sr. Leão Vel-
Ioso só poderia ser jusliifeado pela falta
de assumpto, mas quc, nem por isso. poderiao orador calar a dcscoilezia de seu collcga,
descortezia tanlo maior porquanto feita num
ataque verdadeiramente pessoal, visto ser
notório que os Srs. Arthur Bernardes, Maciel
Júnior c o orador, foram os únicos quc pro-testaram contra o projecto de reforma eleí-
toral. O orador, como seus collcffas, não
pódc ser acoimado dc tarlufos ou cie rnar.t-
pulador de eleições, sobretudo depois cio»
escândalos do uliimo reconhecimento dc po-deres, c desafia os quc entraram como re-
presentantes da Bahia a lhe virem falar dc
manipulações eleitornes I

E' contrario á intromissão dos juizes cm
matéria eleitoral por um sentimento de !'•'-ti-iolismo e por estar convicto de que lão
grandes males advirão dc semelhante lei
que a própria magistratura será a primeiraa se empenhar pela sua revogação dentro dc
pouco tempo.

Aqui o Sr, deputado Arlindo Leone, que
foi juiz na Bahia, com nome já incorporado
á historia pátria pela penna do oscriptor
dos Sertões, rompeu cm convulsivos apoia-
dos, e exclamou que era verdade tudo quanto
o orador dizia, que cllc, o apartcanle, falava
coni experiência própria, quc a lal reforma
seria a desmoralisação da justiça, o dominia
dos soldados nas mesas eleitoraes, o espe-
ctaculo de tres ou quatro praças rctlrandl
os juizes dc suas cadeiras a mando da po-
litiea.

E, agitado, entre duar. bancadas, vermelltl
de indignação, disse que protestava d" noml
da magistratura séria do paiz, emquanto °
Sr. presidente ficou soando os tympanoji• reclamando silencio,,«
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â volteia esto®" ©O

. roí negada a concessão
O; ftcoiitcclmonlos ile hoje, de (|tic donos'ns 

primeiras infiinniicõcs noutra pagina, niíp
foram no extremo, como se julgava pudes-
sem vingar. Conslnvnm elles de- marchas c
ctnitnunnrclins 'entro a corumlisfio a.-.itlnnl-
cn d u (llrcctorlo un Liglit, dn n-cfm de dons
011 trcs estudantes, cjup estragavam uniu
clinvo do trilhos, c dc oíilrns manifestações
hostis praticados por nliiinnos dn Academia
dc ("omnicrclo,. n rua Primeiro de Mnvço,
contra os bondes (pie passnvflhí lib trecho
dn prnçn Quinzo de Novembro, entro S?le de
Setembro o Assclríl/loiV.

A cbnvc ipic soffrcu n ricefio foi n da os-
<liiinn da rua Constituição. Dous ou Ires
acadêmicos levnrnm pura 11 umn caçamba'cheia ile c-.tnnlio c derramaram na abertura
tia chave, soldnntlo-n aos trilhos. !•'«"• i por
Jsso (pio n l.igbt suspendeu o trafego de"bondes nnnnello ponto.

A eommissão de- acadêmicos dc dlrolto"rompnrcccu, porém, no escrlplorlo ela l.ighl.
jiara declarar que não estava dc accordo
com Ini procedimento e- que cs .-.eus colle-'fia», numa grande maioria, estavam C3pcran-
iln alé amanhã a solução do ciso.

Os alumnos dn Academia do Commercio
procuraram mnnifcsinr-sc solidários com
seus collegas dc direito, promovendo ns nu-s-
jnns depredações ha dins praticadas, ()tic-
jbrarido lãholclas, arrancando chaves e im-
•pedindo nssini a refiúlaridade dor. bondes
dns linhas da praça Quinzo dc Novembro,
afugentando os passageiros c assustando os
jU-nusountcs flãquelle iogar.

Quer nn praça da Republica, quer nn pra-
ça Quinze de Novembro, com pareceu a po-
licia, agindo com prudência, nté epie os ani-
mos serenaram,

"Não sc sabia nlé então qual n rc-spoatti
Ha Light ú solicitação elo:- ncademico.*. Era
ile esperai- que, sendo n resposta uegativa,
¦ps ânimos voltassem a conturbar e de novo
[ornassem tensas ns relações onlre as çoller
ttividndcs empenhadas nn acçuo e n l.iglil.

Parece oue esse juizo foi feito pela Liglit,""titic, antes dc tornar conhecida n resposta
»or, estudantes, resposta negativa que já ti-
nha prompta, quando havia marcado pnrn
nmanhã, pediu garantias no chefe ae po-
¦Assim, o edifício dn Light, á rua Larga,,
foi guardatlb por uma numerosa força etc
{avaliaria. Depois de guardado o cdiii.-io da
Lipht" foi enlfio enviada no presidente da
JommissSo acadêmica, Sr. Francisco Cavai-
íanli ile Souza, n resposta, constante dc um
líiie-io, acompanhado ele umn cnrlo assigna-
fia pelo Dr. Francisco dc Castro Júnior.

A eommissão tonieni conhecimento ela re-
«posta, contida cm termos irônicos, e re-
íolveu eximir-se (In responsabilidade que
jssumirn, assim como convocar uma grande
reunião nendemien para tratar do assumpto.

Parece, pois, que o cnso dos acadêmicos
com u Light vae assumir maior proporção.

A Liglit, nn sua resposta, declarou que, co-
mo os estudantes, cila soffro as consequen-
cias ela crise, augmenlnndo ns suas despesas,
ao passo que ns rendas baixam. Diz que o
numero dc podidos para reducção dc 51) °|
sobe até agora, só de estudantes das escolas
superiores, .1 1.301), havendo também dc ou-
jtros estabelecimentos dc ensino.

]•; conclue a resposta:
"VV. SS. dizem que vão tentar obler 0

finatlmcnto de 50 °;° ria R. ele !•'. Central do
JBrnsil, nas outras empresas ele transportes e
nas casas de diversões. Si isso conseguirem
é signal dc que o governo, as pessoas juriui-
ras ou privadas conccderitcs estão cm opli-
pias condições dc prosperidade c que podem
fazer o beneficio de parle da sua renda.

À Light, infelizmente, não o pode,' Por íaes razões, relevem-mc não poder cou-
tordar com o pedido elos Srs. csliitlsiite-s, cuja
classe me inspira a maior sympáthin e rc-
njic-ilo."

!¦' O Dl-, chefe ele policia, recebendo a com-
missão 

'acadêmica 
e tendo com cila trocado

ííléns sobre o assumpto, pediu calma c ordem,
pois cm hypolliese nlguma S. Ex. praticaria
.•outra os estudantes qualquer neto violento,
preferindo dcmiltir-se elo sc-u cargo.

A Liga do Commercio
esteve reunida á tarde

Em sessão dn directoria, pnrn o fim de ser
Ida n representação sobre os novos impostos,
jiclusive o augmento da quo'...ouro, esteve reu-
iida a Liga do Commercio,

O fim exclusivo dn reunião nllutlieln foi n nyi-
provação dnquellc documento, elaborado com
extensos detalhes pelo presidente ela l.ign, o
Sr. Ramalho Ortigão, que não sú obteve o
apoio geral da ássembléa, mas ainda um voto
ele louvor lembrado pelo Sr. Conrndo Nic-
íiieyer, indicação appí-ovada por unanimidade,

O Sr. Bcrtiioldo Thcnicr apresentou ainda
¦um delicado trabalho demonstrnlivo dos «irei-
tos baseados sobre a quota ele L'3 °|0 c 4Ü °\",
ouro, ao cambio de 1C el„ comparativo á quóla
j-rojee-tada de: f>5 °|° ouro ao cambio ele 12 ei.,
çujn discussão resultou un sua apnro.vaçíío
cemo nnncso áquélla representação,
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O caso das meninas OJga
e Esmeralda

A propósito do caso das menores Diga
t Esmeralda que, recolhidas ao Asylo
Gonçalves de Araújo, por sua mãe queas reclama agora para seu convívio, foi im-
pclrado «Iiabeas-cofpus» ao Dr. Cesario'Alvim, juiz da Quinta Vara Criminal.

Este, declarando-se impedido, passou
p julgamento ao sen collcga da Primeira
iVara, Dr. Auto Fortes. Também este
fce declarou impedido, e o julgamento foi
«tííccto ao Dr. Costa Ribeiro, juiz da
Scxla Vara. Hoje o Dr. Costa Ribeiro,
considerando que da questão já tomou o'Üluz cie orpííãos, Dr. Angra cie Oliveira,
0 necessário conhecimento, declarou in-
.¦competente o foro criminal.

A conisnissão mlxti?) concluo
os seua trabalhos

Hoiilein, conformo publicamos noutra loeal
desta folha, 11 cuíumíssão iiiInIii cdiistituldii
juira tratar da reforma eleiloral, rcunlu-sc
na ('.ninara paru acce-llar ou rejeitar as emeu-
dns nprcsenlndas 110 projecto Já elaborado peln
mesma eomniitisuo, Hoje, tumbciu nu Cnmn-
ra, houve, com o mesmo fim, uma sctiumla
reunião, a que compareceram (n> Srs, sena-
dores Iltictio de Piiivu o Alcindo (inanaharn,
a deputados Augusto dc Freitas, Chrlstlnup
Brasil c Alberto Snrmoitto, AI6111 dc multas
outras enu-ndas (|ue foram objeclo de deli-
bcraçílo, a commlssíío nccclloti ns scgulnloa,
de aulorhi dn Sr. Francisco llressanc:

Determinando que ò fiscal que for eleitor
de oulro município, districto de paz, ou secção
eleitoral, vote onde estiver exercendo ns suas
fiincçOesj

reduzindo n dous, cm vez dc quatro, os li-
vros (lo nelas;o

resolvendo que o juiz dc direito da sede da
comarca, logo que receba os livros eleitoraes,
destinados n eleição, reinelta-os pelo Correio,
c. en> tempo, dous 11 cada um dos tabclliãcs c
officiacs do registro civil designados para
servirem de secretários dos mesas eleitoraes.

A' emenda do Sr. llressanc, sobre a orgnnl-
sncão das mesas, ficou resolvido que o Sr.
Augusto ele Freitas apresente um substitutivo,

Ainda outras emendas, sem grnndc impor-
tancia, do mesmo Sr. lircssnne, foram objeclo
dc discussão, sendo umas a ceei ias e outras rc-
jcilndns.

Sobre n organisação das mesas eleilornes do
Districto Federal foi ncccltu a emenda da
bancada carioca, de autoria do Sr. Pereira
Braga, com insignificantes modificações.

Depois dn eommissão deliberar sobre mui-
Ias outras 'emendas; dc pequeno interesse, fo-
rniu suspensos os trabalhos. Dentro de pou-
co? dins o Sr. Augusto de Freitas apresenta-
rá o parecer da reforma eleitoral .redigido de
accordo com ns modificações provenientes dns
emendas ncceltns, sendo pnrn isso convocada
umn oulrn reunião, que será .1 ultima.

Mais carvão para a Central
Procedente ele Norfolk, chegou hoje no nos-

sc. porto o cargueiro americano "Califórnia",
com um grnndc carregamento de carvão pura
n Flslrada de Ferro Central elo Brasil.
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O concurso de pintura
na E. B. À>

O Sr. Maxlmiliano negou pro •
vimenío ao recurso do

Sr. Belmiro
O Sr. ministro do Interior, no requorimcn-

tu dn csculptoi- Belmiro ele Almeida, qu-i rc-
corria 11 S. Fx. dn decisão do conselho dn Es-
cola ele Bellns Artes, que o desclassificou no
ultimo concurso ali renlisnelo para a cadeira
dc pintura, deu o seguinte despacho:"O regulamento do E. de 11. A. ndmillc o
concurso iiulirecto, isto é, dc obras anteriores
do candidato, e o directo, ou dc provas effc-
ctunelas perante a CoiiKregnção.

No primeiro o Sr. Belmiro dc Almeida obte-
vc onze voteis contra quatro: por um voto dei-
xou ele alcançar os dous terços exigidos pura
n inveslidurn.

No scguuflq, á visln dns provas executadas
na Escola, diminuíram os suffràgios f.ivorn-
veis: baixaram dc cinco, tendo sido dez os
contrários.

Lugo, o que sc deve presumir, não é má
vontade dn parle da Congregação, e, sim, nl-
gum descuido, excesso ele confiança cm si, por
porte do artista, que, ú vista dos collegas, não
executou trabalhos nu altura da capacidade
que ns obras anteriores denunciavam,

De fneto, o quadro pintado nn Escola não
foi julgado bom. Além disso, havendo uma
prova para apurar a nptielão elidactica elo fu-
lino mestre, n sua facilidade ele transmissão
(le idéas, o seu melhodo ele ensino, julgou pro-iluzil-o o candidato, lendo liras mnriuscri-
ptns.

Si, cm boa hora, foram bnnielas dos cursos
(•.científicos as lições escriplns, que se não dirá
cie quem pretende ensinar pintura lendo nlgú-
mas tiras cm aula?

Sei um novo concurso, cm que o ài-tülá sc
esforce por apresentar uniu obra dc arte lia
altura do seu talento c revele nptielão para o
ciisjno, justificará a sua nomeação,

Nego provimento no recurso desacompanha-
do ele provas c destruído pelas informações
que esle ministério colheu no esluelnr o pro-cesso. 8—8—910.— Carlos Maximiiiniio. "
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A responsabilidade dois'funecionarios 
públicos

!.. O Sr. Gomercindo Ribas, estando em eles-
ia CVA,?r,.Çom as declarações hontem, feitas a

. " .'i1 ^ I)cl° deputado Gonçalves Maia, teveocensmo dc nos declarar que responderá da«'iinma da Cámnra ás objecções hontoin, fei-ms pelas columnas dcsla folha, nn sua rjnáli-
giiiie elo relator elo projecto sobre ;e responsa-
(V "nane dos funecionarios públicos.
|, """—-¦ 1 <!?>»"< . ILO roubo 110 Archivo da

nua grande vi-
cforla do Exercito

tusso
PCTROGRADO, 8 (Havas) (Official)— Batemos os austro-allcmãcs numa li-

nha dc quinze milhas do extensão, 00
sul do Dnicstcr c na direcçâo de Tys-
zienca. Occupamos a cidade dc Tlumach,
assim como o sector a leste do Dniester
c uma cadeia dc posições elevadas. A
cavallaria persegue os austro-allcmãcs ao
longo da linha férrea a stiestc dc Ko-
lomca c Stanislau.

©3 Itallasios também
mm^seguem um esplen-

éMo Irlumplio
TROAiA, 8 (Havas) — O ultimo cem-

municado do generalissimo Cadorna an-
nuncia a conquista completa dos mon-
tes Sabotino c San JVlichcle, centros da
defesa inimiga cm frente de Gorizia. As-
sim, a cabeça da ponte dc Gorizia pode
considerar-se em poder dos italianos.

O numero dc prisioneiros eleva-se a
oilo mil. Muitos outros continuam a che-
gar.

Os italianos capturaram onze canhões,
umas cem metralhadoras e grande quau-
tidade dc outros artigos militares.

A lula em torno de
Thiaumont

PARIS, 8 (Havas) (Official) - Os ai-
lemães conseguiram tomar novamente pé
na obra de Tniaumont. A luta nesse pou-
to, cada vez mais renhida, continua.

O ataque dos turcos ao
cnnal de Suez

LONDRES, 8 (Havas) — A» tropas brilnn-
nicas em operações na sona do canal de Suez
aclium-se cm contado com a retaguarda tur-
eu a seis milhas a leste de Katla.

Recolhendo os despojeis do campo de bata-
lha de líoniani, os inglezcs encontraram grnn-
dca quantidades de material bcllico e enter-
raram 200 cadáveres de turcos.

Os ncroplanos inimigos bombardearam
Suez e Tort-Said, fazendo algumas victimus.
Os prejuizos mnteriacs são insignificantes,

A batalha deMonfalcone
ROMÃ, 8 (Jlaras)—O "Messaggcro" refe-

re-nc detalhadamente ás operações na zona
dc Monfalconc e diz qnc a batalha travada ali
não passa do prólogo de importantes acções.
O combate continua encarniçado e todos os
contra-ataques austríacos têm sido rcpclll-
dos. Tudo faz prever, accresccnta o "Mcssag-
gero", grandes acontecimentos que assegura-
rão novas vantagens aos italianos,

Os francezes conservam
as Iniciativas dos

combates
PARIS, 8 (Ilavns) ¦— Foram Imslnnte sntis-

fntorins ns acções de hontem no Somme c no
Mosn, onde os francezes conservaram a ini-
cialiva dos combates, .progredindo lenta mas
seguramente. Reina grande nctividndc ha 24
horas na reíiião de Clmulncs, no sul da frente
atacada a 1° de .inibo e onde a artilharia
francczn faz cfficazcs tiros de destruição.

As próximas neções provarão ao inimiejo,
rojas tentntivas e reconhecimentos dc avia-
dores "demonstram inquietação, que n resis-
lencia frniicczn cm Verdun, transformada cm
offensiva, não impede os francezes ele conti-
nitarcni nas suns operações no Somme.

O "Mnlin" lembra a crenção de uma meda-
lha com a inscripção "Verdun", destinada
no.-i heroes que contribuíram cm lão grande
escala para s-.lvnr a civillsnçfio.

03 jornaes referem-se á nova offensiva iln-
linna e manifestam a maior satisfação pelo
brilhante suecesso dns forçns do gencralissi-
mo Caclornn. A ncção italiana, concluem, è um
novo testemunho da união intima dc todos os
nlllndos.
- ¦¦ « *•+• .11..
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Um desordeiro dá que
que fazer á policia

Cerca dns 17 horas a praça da Republica,e.e, lnelo ela Prefeitura, esteve cm polvorosa.Lm-desordeiro; nn ocensião cm que pretendiavender uma jóia ordinária, empenhou-sc cm
luta corporal com o respectivo comprador, por-
que este- llie disse- que ns pedras eram falsas.

Ospolicines que acudiram na oceasião fo-
ram impotentes para subjugar o terrível des-
ordeiro, que a todos queria nggredir, ora pas-saneio rasteiras, ora dando formidáveis cabe-
çadas, Vieram mesmo diversos soecorros poli-ck.es, affluindo no local iiinumerns pessoas.O ii" ilelegiitlo auxiliar, sendo informado do
tiianele tuinullo cstabelf-ido, e julgando quefosse alguma patuscada dos êsttídftíStes parao local sc dirigiu cm automóvel.

A custo foi o desordeiro levado para « dc-legnein do 14° districto, onde sc recusou a
dar o nome. A sua primeira victima, aprovei-
lanelo-sc ela confusão, desapparcccu'.

Um chauffeur tem uma syiiocpe
e o seu auto perde adirooçüo
A's 18 horas, na rua S. João Baptistn, oc-

correu um desastre lamentável. Um auto que
por ali passava, devido a. uma syncopc do
respectivo "cliniiffcnr", foi ele encontro a
um poste-, espntifnndo-se. Do elesnslre rcsul-
tnu ficarem feridos o "chnuffeiu-" c duas
creanças, sendo que uma) dellas apresenta
trnclurn do crnneo.

¦ wma» »
O CAFÉ'

O merendo ele café, devido ao movimento dei
nlín na Bolsa dos li. Unidos, àpresentou-sc
mais firme, eom negócios ura pouco des-; > oi-
vidos, cm sua maioria no preço ele 9?200. En-tretnnto, pcln manhã, prira 2.818 saccas vnn-
elidas, houve também alguns lotes que, nlcan-
çnram apenas 9?100. Os preços do dia, entre-
lento, foram os de Í1Ç100 e 9-"í200, c a esses pre-
pos foram collocndos no correr do din, innis
d.758 saccas. Hontem, entraram Í1.4ÕS) .necas,
embnrcnram (i.28-1 saccas c o "stock" ficou
elevado a 207.147 snCcns. O nict-caelo fechem
mnis ou menos firme ao preço £3 ÍIJ20U, para a
arroba elo typo 7.

 -i*r 1

Caei mara
Foi jDS'»ejudieasSü o «habeas

I- cor>pus»" '•• .Raul Martins, juiz federal da 1« Va-
iiac-fnin1"". ^ wcunr preso preventivamenfe (,;" <". .íulgou prejudicado o "hnbeas-cor-
fjlri'--i-l ViBna-° cm ,ftvor d*í ¦Francisco-Ro-

8"L?a 
'dos D5uVtâdoTUm,° d° n,'ChÍ-V0 d*-CB-

Com a bocea na botija
Foi preso, á tarde, no cães do porto c re-

movido para a policia marítima, o citrneiro
Francisco Cardoso, Com clle foi nppreh:ndido
um cnbo de uns cincocnla metros do coniprl-
meu to, desses geralmente usados n bordo dos
grande nnvios. A policin, indngnndo de Cnr-
doso como clle hnvin obtido esse cnbo, riccla-
rou elle qnc foi o fnluciro Antônio Bcrnayelo
([uc o havia mandado para terrn, pjiele iria
bitscnl-o.

A policia ainda não encontrou Antônio Rer-
nardo, mas está crente de que Cardoso '.1 ven-
Acr o cabo «a Saneie e juslamcnle nes?» OC
casfRo foi preso» --'- - 

A conferência original
de hoje

*-— 1

Unia serie de inventos e a revelação
de uin produeto nacional

O Club de Engenharia teve hoje original
nspeclo: uma exposição de artigos dispa-
ralados, desde um -chapéo de sol até uma
helicc, uma conferência illustrada de exa-
mes e observações dos circurnstaiitçs e ainda
uma assistência de muitos engenheiros e
curiosos — sem falar cm representante do
Sr. presidente da Republica c na pessoa dc
S. Em. o Sr. cnrdenl Arcovcrdc, que tudo
ouviu e examinou.

Foi o caso que o Sr. conde de Frontin,
presieiAiiio do Club, deu n palavra, ao con-
ferencista inscripto, O commcndador Cnndi-
do Costa, inventor do que se segue: urna
helicc dc duas pnlhetns, spiras; 

"outra 
(lc

uma palhela, de um snlva-vida Amazonas,
dc oulro chamado salva-vidas Pernambuco,
de uma mnln insubmcrsivcl, dc um salva-
vidas Providencia, ele uma cadeira de em-
balar, fluetuante; dc um chapéo ele sol da
mesma espee-ie, de um cofre de ferro pnrn
jóias, dc Uma mala postal que não vae no
fundo e, si 6 que não nos esquece outro
invento, ele uni colchão bnptisntlo com o 110-
me de Brasil.

O couferencista começou por tratar de in-
submersibilidade dos navios de helices do
systema exposto e dc vários nppareihos dc
salvamento, ou, jp'iii« empregar expressão
dc voga, dc "sauvclngc". Em [Seguida fez a
eloscripçno minuciosn do todos, elizenelo que
in 'offerccer á Prefeitura desta cnpitnl c á dc
Nictheroy snlvn-viclns Amazonas, crendo
que assim ficaria resolvido o problema dos
banhos dc mar, com o dcsapparccimento dos
riscos, ou melhor, dn nspbyxia por submer-
são. Tivemos curiosidade de examinar o
novo salva-vidas, c vimol-o composto de
duas armações em fôrma de r-emi-circulo,
de madeira c nlmofneiadas, presas ás cxlre-
íiiielndés dc um.i barra, tninbem de madeira,
tendo no centro umn nlçn destinada n pren-
der o pescoço dos que forem tomar hanlios.
O apparcllio 6 cinco vezes menos portátil
que nquellcs do cortiçn, nctualmcnte usados,
ele maneira que, A primeira vista, parece não
prometter triumphos industriacs. O invento
porém do snlva-vidns Amazonns, como de
todos os outros pertencentes ao commcnda-
dor Cândido Costa, apresenta a parliculari-
dade dc evidenciar o valor dc um ¦produ-
cto vegetal do norte, qunsi inteiramente des-
conhecido: o nlgoelão mongubn, que floresce
no Amazonas e no Pará, nhundnntemente.
E' por esse lnelo, sobretudo, que se distin-
guem os inventos do conferencisln, ou me-
lhor, pela circumstnncin de não possuírem
uma grammn dc borracha ou de cortiçn.

O Sr. conde ele Frontin, depois dc tudo,
nomeou o Dr. Conrndo Niemeycr para rela-
tor dos inventos do commcndador Cosia.
Cabe a esse lechnico avaliar dr> alcance dc
tnes inventos, que, segundo prometteu seu
nutnr. serão exhibldos em experiência, na

4 pra^gé Botafogo,jdentrojde poucos diasí

A reunião da hoje na 8. N. de
(Agricultura

Os novos impostos e a
pecuária

Ilcallsou-sc, A Inrde, na Soclctlndo Nacional
<U- Aitrlcullurn, a habitual sessão das terças-
feiras, cm que, como nus anteriores, foram
discutidos assumptos bem Interessante».

O Sr, Dr, Miguel Calmou, abrindo a sessão,
ívr. um breve resumo do que lem feito a So-
clediidc na questão dus uovos Impostos, lem-
brando que foi quando fuiirclonava a Con-
ícreiicia Algodoéira quo cila teve oceasião do
obler do jSr. presidente da, Republica a reli-
rada dn parlo dn proposta do orçamento que
taxava os gêneros de primeira necessidade.
Tratando dn taxa dc transportes, S. S, disse
ser preciso a Sociedade Nacional do Agricul-
tura lançar também o seu protesto, «compa-
nliando a altitude justificada do Sr, Dr. I'e-
reira l.ima, que jú teve o apoio da directoria
ila Associação Commercial. Terminou o Sr,
Dr. Miguel Calmou propondo que uma com-
missão da directoria da Sociedade Nacional
de Agricultura procurasse o Sr, presidente da
lti-publica e o presidente da eommlssün dc
finanças dn Camara dos Deputados, «fim (Iu
pedir a neccitação, como cmcJdns no orv'a-
mento, dns conclusões dn Conferência Algo-
doeira, que, embora não tragam nugnicnlo dc
despesas, tmo fnrnm ncceitns pelo Sr. depu*
tado Vcspucio dc Abreu.

Lido o expcdlenle, que conslou de alguns
officios c cartas tratando dc assumptos in-
tercssnntes o Sr. Dr. Eduardo Colrim fc:: uma
importante comrriiinicàeãri sobre pestiarln.

Tomou, depois a palavra, pnra falar sobre"O xnrque c os frigoríficos no Hio Grnudi
do Sul", o Sr. deputado Ildefonso Pinto.

S. Ex. começou sun conferência expondo a
siluação commercial do xarque, cuja exporta-
ção diminuiu consideravelmente em qunuli-
dado e valor devido ao nllo prejo nttiugido
pelo produeto, cm conseqüência dn vnlorisa-
ção dos gados.

Cita, então, o conferencisln, d idos esln-
tisticos que demonstram ter n exportação bni-
xndo de 81.751 :Q0Ü3 pnrn 23.712:0008, do lülil
pnra 1914, e n quantidade dc (il milbõcj e'.c
kilos pnrn 117 milbõcs.

Argumentando com ns estatísticas do ulli-
mo relatório do Sr. ministro dn Agricultura,
o Sr. Dr, Ildefonso Pinto mostrou que o mes-
mo phcnpmcno se deu com a exportação do
xarque platino.

A' vista disso, os poderes públicos estaduacs
supprimirnm todos os impostos de exporia-
ção do .produeto, que não comporta nenhum
tmlmlação nova,

Contiuunndo, disse o confcreuiUta qnc fi-
cou patente o declínio da industria do xar-
que, 'COjiÜando-sc no Estudo da fundação dc
frigorifieos.

Por umn lei antiga, as empresas quo se in-
slnllnrcm no Estudo pnrn a exploração de fri-
gorificos-, estão dispensadas de qualquer im-
posto pelo espnço de 30 nnnos; nlém disso, a
Ássembléa votou nutorisnção ao governo pn-
ra conceder o auxilio pecuniário de. 2.000 con-
tos. Mostra o orador que a preoecupação de-
vc ser no sentido do desenvolvimento dev-ih
industria, com os indispensáveis mc-lliornmeu.
tos dos campos e dns rnçns.

Entende, porém, o Sr. Ildefonso Pinlo que
a exploração commercial deve evitar o sncri-
ficio, sobretudo, dns vncens novas e dos rc-
prodiictorcs, conservando as regras indispen-
saveis o hnbitiincs, destinadas á procrenção..

Verificando-se, pelas estatísticas officiacs,
um augmento extraordinário das matanças até
1912, nnno cm que o numero de cabeças «ba-
tidas nas xarquendas c matadouros públicos
nttingiu a mais de 1.200.000, e no facto dc se
verificar grande exportação de couros de
bovinos, a Ássembléa estadual votou uma lei,
taxando pesadamente a matança dc vaccas uo-
vas e prenbes.

Depois o conferencisln disse que o commer-
cio mundial da carne nugmcntn nnnunlmcntc,
no pnsso que pnizes exportadores, como os
Estados Unidos, sc transformam cm impor-
tadores.

Nenhuma outra região pastoril do globo
poderá competir com a America do Sul no
commercio dns carnes c ria Republica Argen-
tina, npeznr do extraordinário progresso dn
pecuária, a .agricultura vae reebassando a
crenção do gneio, e os campos dc pnstngcns
sendo subslituidos por terras de culturas de
cereaes.

Ao Rio Grande do Sul e no Brasil, portanto,se offerecem perspectivas de nm frutuosissi-
mo commercio do exportação de carnes.

Os esforços dn iniciativa privada, a cuja
frente se colloca a patriótica Sociedade Na-
cional dc Agricultura c os justos auxílios dos
poderes pnbiicos elevem convergir no sentido
de favorecer o progresso da nossa pecuáriac da sua conveniente exploração eommercial,
terminou, entre npplausos da assistência, o
Sr. Dr. Ildefonso Pinto.

—I »—na». —~_.
O Sr. Ruy Barbosa já faz
parte da Liga da Defesa

Nacional
Segundo « quo nos declarou cm palestrahoje, á tarde, o Sr. Dr. Miguel Calmou, o Sr.

conselheiro Ruy Barbosa ncecitou o convite
que lhe foi feito pnra amparar a Liga dn De-
fesn Nacional. S. Ex. fica, portanto, fazendo
parte do conselho director, no qual pertoucemos homens mais cm evidencia em nosso paiz.

Um lenteda Faouicladie tle
WSédicâna acsioBia a

União
O Dr. Tiburcio Valeriano Peccgneiró do

Amaral, nomeado lente dn cadeira do clinica
medica dn Faculdade dc Medicina, por dcere-
to dc 9 dc dezembro dc 1901I, moveu pcln 2"
Vara Federa], uma ncção contra a União, pnrno fim dc receber do Thesouro o accrcscimo so-
bre seus vencimentos de 20 'j0, por contar mais
de 20 annos ele exercício nnqucllo cargo, por-centnsem tlc que se viu privado por força ela
chamada Li-1 Orgânica", eieevelü IttViTalô Cfí

O juiz julgou a ncção improcedente, rislocemo, extinguindo a tal Lei Orgânica essa gra-(menção, resalvou nos lentes ela Faculdade
que anteriormente á sua publicação jú èxer-cessem seus cargos o direito ele, abrindo ninoelas porcentagens, receberem ns quoias elascoinpetentcs taxas dc ninti-iculn, tendo o autor,então, optado pcln percepção dessa ultima vau-lagem.

Os que se mafamiA sessão da Camara
Um novo deputadoUm que se enforca

——> —»
Outro que meHo uma bala

no ouvido
Otinixlo ni pessoas da casa dc Angiilínp

Francisco \entura o procuraram, foram eu-
coiitriil-o peniluradn dc umn curiln, pcudcutl-
dn um rnibi-o, K-iliivn morto o bumem c «
sun pli.vsiunoinln dava bem a Impressão do
torrar qnc no ultimo Instnnlc teria delle se
«piidcrndo. Convttlso, olhos n saltar das orhl-
lus, língua estendida pnra fórn, o pobre ho-
mem causava horror,

Deram parle it policia local, que d- a do 21'
tlistrlclo. A auttiridatle comparec-u, consta-
tou o acontecimento e fez remover o cadáver
para o necrotério, para o devido exume, npc-
r.nv dc ficar patente lratar-.se- de um suicídio,

Não sc sabe-, enlretunto, qual o motivo tio
sinistro neto do Augclino. ('!uimnvn-sc clle
Angclluo Francisco Ventura, era de cor par-
da c casado, morando com sun fnmilin nn casa
sem numero iln rua Iviuilln, Marco Quatro, <la-
cnrí-pagii/i, próximo fi praça Secco. !

Moço nimln, pois tinha trinta c dous nnnos,
Alberto Costa, de nacltiunliilnde portugueza,suicidou-se hoje com um tiro dc revólver uo
ouvido.

O faclo passou-se nn própria residência do
suicida, nn Fazenda Velha, estação de Cor-
(lovll.

O commnndnnlc do dcslncniucnlo de policin
do 2!"" districto; em Iloinsuccesso, snrgciiio
l-rcsciliuno, compareceu no local e provideu-
ciou dc modo que pudessem ns autoridade,
constatar no local o sinistro.

Não liuhn sido npuradn a causn de tão vio-
Unia resolução de Alberto Costa, que era eu-
südo e trabalhador.

Uma representação da A. C.
contra o augmento da

quoteouro
1\ (lirecloria du Associação Commercial di-

rlglu hoje A eommissão de finanças da Can.a-
ra dos Deputados um extenso memorial de
protesto contra n elevação do i—posto-ourb
de 40 pnrn 05 "j", quotn ouro, sobre os direi-
tos aduaneiros.

A representação da Associação Commercial,
a pnr do confronto dn reforma dos impostos
a cobrar sobre a importação, que vem sendo
fcíta( desde o tempo do ministro Serzcdello
Corrêa, demonstra o excessivo dos impostos'
ora cobrados, os quaes o Sr. Dr. Carlos Pci-
xoto pretende elevar n mnis dc 20 V, entre a
quota maior ouro o a menor papel;

O commercio reclama c protesta contra tal
elevação e para isso fez umn demonstração
estatística, provando a iniqüidade da medida.

¦ m6»> —

PORTUGAL NA GUERRA
A COLLABOKACÃO "ATS DIUI-lcTA

DE PORTUGAL NA CONFLAGRAÇÃO
LISBOA, 8 (A. A.) — Toda a impre-ius

applnudc ns declarações feilns pelos mem-
Bros do governo nn sessão de hontem do Pnr-
lamento nacional, nccordnndo nn neccsiiilale
em que sc encontra Portugnl em nttender á
nota que ao seu Ministério das Relações líx-
teriores enviou o governo inglez, in.inifcs-
laudo o_ desejo dos portuguezes coliabora-
re-in mais dircclnrncnlc na actual guerra eu-
ròpéa.

AS MANOBRAS NAVAES DE AMA-
NHA

LISBOA, 8 (A. A.) — Renlisnr-se-ão ama-
nhã os projcctntlos exercícios dn divisão nn-
vnl commnndndn pelo capitão de 'tragnla
Lcoltc do Rogo. Assistirão ás manobras, dt;
bordo dc lim dos vasos dc guerra nicio-
naes, os ministros de lislatlo c alias nulo-
ridacs elo Exercito c da Mariuha.

Conflicto e morte em
Santos

SANTOS. 8 (A. A.) — Os porluguczesManoel Dias e Luiz Paschoal, operários ela
Companhia de Pesca, ele Santos, emprega-vnm-se no serviço ele partir linha, ria baciatio-Mercado. Luiz Paschoal. um tanto cm-
bringnelo, iCVe uma discussão com neuielle
seu companheiro, e, aproveitando um mo-
mento ele distracção desle, vibrou-lhe vio-
«çntn machadada no braço direito, produ-zindo-lhc profundo golpe. Este, sentindo-se
ferido, armou-se-de um encete e descarregou
forte pancada nn cnbeça do nggrcssor. pro-strnndo-o no solo sem sentidos. Manoel
Dins foi directamente removido pnra a Santa'Casa, cm estado grave, e Luiz Pnschonl foi
recolhido A endein; porém, momentos dc-
pois, em virtude da pancada recehidn na ca-
beca, foi ncommettido rle tinia commoçâo ce-
rebrnl, sendo removido pnra a Snnta Cnsa,
vindo « fnllecer pouco depois.

MONTEVIDE'0; 8 (A. A.) — Um subdilo
ilnliaiio apresentou-se no juiz criminal,
dando queixn contra n politia de San
Itanion, no depnrlnincnlo dc Cnneloues, que
aceusn de perseguil-o. tcnelo-o preso e sub-
r.ie-ltielfi a castigos, por suppor que clle per-
tença á ppposição política local. Corre aqui
que o ministro ela Itália, marquez Maostrj
MoliiVnri, npre-sentará no governo uma re-
clamnção n respeito dc-s.-e faclo.

» «<o^ —. .
OS CASOS políticos do

ESTADO DO RIO

iislenaras em na
Resolvendo sobre a dualidade dc câmaras

municipaes c-m Santa Maria Mngdalcna, no
Estnclo elo Rio, o Tribunnl dn Relação, cm
sessão ele h.ojc, reconheceu a presidida pelo
Dr. Tudo Portugal, dcpulado A AssombleVn
Fluminense.

O recurso foi apresentado P"r Joaquim
Rodrigues Corré-n, te-ntlo sitio um dos recoi'-
ridos Vicente Caputo, ejiic se dizia presidente
de uma Camara Municipal.

Foi designado para redigir o áccordãb o
desembargador Arlliur ^mos.

Presidência Aslolplio Dtilrn, SocrclnrloilC.nsin Rlbelrn e Juvenal Laiuiirtine. A actafoi apprirvntla sem debate.
Lido o expediente, fnlrirnm os Srs, Ar.thur llcrnarilcs c Alvavo Uolclho sobre n rc-forma cléltornl, replicando os conceitos door. Leão Velloso,
O Sr. Paulo de Mello trnloti da hiluaçãono Lsplrllo Santo, onde foi cmpnslcllndoum «periódico do seus correliBlonnrlos. üdcpulado espirito-snulenso referíu-so aonclual estado de eousas tio lüslailo qiío repre-senla, pedindo providencias no governo dallcpublicn no sentido de- garantir n proprlt-(Indo e a vida daquella tniltlinle- da federa;-

çao, orphã dc governo, sem leis e sun ordem,
A ordem do dia foram volnilos vários rc-

querlmentos dc InformiiçDes do £r. Mnurl-.cio de Lacerda, que falou sobre todos elles,
o caminhando a volnçflo. A propósito do
que pede Informações sobro o Duronu d.isItcpublicns Americanas, cm Washington, o
dcpulndo flumlhensu ndtluzln os conceitos
que nos proporcionou, em entrevista, sobre
o americano líabsnu, ci.-e cmilliu opiniões
falsas c maldosas contra nós.

Um requerimento sobre o Lloyd rcllroii-o
o deputado fluminense, pnrn poder funda-
n.cntnl-o amanhã, A hora do expediente.

O Sr. Vicente Piragibe requereu a inclit-
são cm ordem do dia, independei.Iciiu-iilt. do
larecer, do seu projecto n. 2, do corrt-iilo
anno, que manda o governo dispor tins villas
proletárias. O deputado carioca declara quo
funda o seu requerimento cm expressa dis-
posição regimental, que lê, adduzludo varias
considerações n respeito.

O Sr. Cineiuntò Braga cxplira os motivos
porque ainda não deu parecer nn projeclo ¦(
quo «Ilude o Sr. Piragibe: pnr não lhe- le-
rem -chegado ainda As mãos ns informações
que pediu no ministro dn Fazenda. Essas in-
formações não foram retardadas por culpa
do ministro, mns pelos affnzcrcs epiu n ela-
boração dos orçatuentos determinou ás rc-
p:.rliçõcs subordinadas Aquella ministério.-
Como — relator, o Sr. Cluclnnlo Brnzn diz,
quer nprcscnlnr um substitutivo mais amplo
no projeclo tio Sr. Plrnglbe, São estas ns
razões por que aluda não apresentou o seu
parecer, o que espera fnzer dentro de alguns
dins. A Cantara que resolva o epie julgar
ncerlndb.

O Sr. Pirngibc declaro que, A vista dn gen-
lli explienção que ncnbn ele dnr o Sr. Cin-
cinnto Iírnga, retiro o seu requerimento,
com o que concortln a Camara.

U' então votada uma parle da ordem elo
din: parecer reconhecendo deputado poí
Pernambuco o Dr. Fábio ela Silveira Barros'
c proje-ctos dc credilo pnrn pagamento n ller.
culnno Alfredo de Sampaio, Manoel Ignocia
dn Silva Teixeira c Heitor Hugo do Moines
c Frederico Ferreira do Oliveira, todos cm
2* discussão.

Os Srs. Bento dc Mirnndn e Juvenal La-
marline requereram dispensa tle interstício
para dous desses projectos figurarem na or-
dem de- elia dc amanhã, o que foi concedido.

Não houve numero, o que se verificou a
requerimento do Sr. Maurício do Lnccrdí,
pnra n votação elo credito ele mil contos
para despesas dn neutralidade c pnra r. es-
Inbelecimcnlo (le bases militares uns ilhas
dn Trindade c de Fernnndo de Noronnn.

Encci-rntln sem debate n discussão dc ura
projecto dc credilo para pagamento n Joa-
quim Vieira dn Silva, foi a sessão lc\:'.n-
tada As 1.r> 1|2 borns.

COMMISSÕES DA CAMARA i
!"..-uniu-se hoje, a c -e finanças - e

Camara dos Deputados.
•O Sr. Justiniano ele Serpa leu pnrece;-e> nu-

lorisnnelo créditos dc 1:2008199, pilo MJnlstCJ
ri da Vlnejão, pára pagamento n Eugcn o Vi-
dal I. 'Vo Ribeiro; de 8009, i -lo Minislei-io el.i
Guerra, para pagamento n 1-Vanclsco Paes Par-
reto; ele Í157:717tf7íiti, pelo Ministério elo lute
rior, para pagamento dc dt—"is dn Vn<ultln-
ele- tlc Medicina da Bahia, c tle 15:12Rí3G5, para
pagamento a D. Constnnçu Alves Bramo ele
Mello Barreto.

O Sr. Augusto Peslnnn leu parecer l'i - ra-
vel no projeclo da Iinncniln pernambueann (lc-
terminando a pçrmutn de terrenos federnes
necessàí-ibs para deposito de oleo comhusllvel
j r.ftnçfio de esgotos por terrenos eslnJitnt-s

O Sr. Barbosa Lima leu volo ern sopirntln
«bre o ca",o do Espirito Santo, nêccilnndd o
substitutivo do Sr. Mnuricli- dc Lacerdn, que
manda nomeai- nm interventor.

1 ^Ma—¦

Â sessão do Conselho
Na sessão elo Conselho falaram os Srs. Fon-

seca Telles e Pio Uulrn, o primeiro rccln-
mando contra os constantes dcsnslres nns
cnnccllas dus estradas ele ferro, c o segundo
requerendo n publicação elo eliscurso limitem
proferido pdo Sr. Mendes Tavares. A onlc-m
do dia foi npproyndn.
BmmnmimÊÊamxiaswKitasB^aiaaaxmmiMmmíMtíjamuxxsir*

G0MMUN1CADOS

§ prédios ès funce>onarios
rüüieires

Um requerimento que provoca
escândalo

BELLO HORIZONTE, 8 (A NOITE) ^ Os
funecionarios públicos que 'construíram casas
a prestações pcln empresa Zona ela Malta, a.
conselho desln, requereram ao Congresso nu-
torhltção para o governo encampar suas divi-
das. Essa pietcr.ríío os;!á provo canelo grande
escândalo, visto representar bife mais favores
Aquella empresa particular e uma SRltrcçarga
pnra os cofres públicos, Vae ser nrchivado
esse rct]ucrimenlo.

Está barato o beef em
Nictheroy

Os açougueiros dc Nictheroy resolveram ven-
eler a carne verde n 600 réis o kilogrnmína.

Essa medida foi toinadn cm vista ele ter um
ninrchnute adquirido cerca de 500 cnbeç..s de
gado a enfrentar um outao que mjioj. numero
ahAtU ¦ naqucll» tàP**r-" 

~
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O DIA MONETÁRIO
O cambio abriu e fiincciouou, nté ao fíchrt-

mento, ás taxas de 12 5|8 o 12 2t|"2 et., i-nelo
que esln ultima só era dada nas ncgol-inçõe's
com os Bancos do Brasil c o Ultrnmai-in í, Não
constaram negócios cm esterlinos: os vcnfledo-
ics pediam Í9-SG50 c os cor,ii...ielores .ffere-
ciam 19^500. As letras do Thesouro foram,
nimln hoje, ncgociaelas com 8 °i° de rebate, A
Bolsa (lc Fundos Públicos esteve bem movi-
íhehtnda para pequenos negócios^ em apólices
dn União, estntliincs ("Minas e Rio) c das e!c>
Districto Fcélcrnl. As acções das Minns '.o São
Jeronymo estiveram bem movimentadas, teu-
elo sido vendiÜris 2/000 n 291700 c 29*3500 «e
¦com egnnl preço pnra mais 500 a praso. liou-
ve, egnalmento, um negocio para 150 eli/bc-ntu-
res da Luz Sleaíica a 1039000,

. 'emprego se perfíe...
O 5®te de tes*a*'a fica e üp seca

was©'}* aian*r^£eita
••"

Os melhores terrenos peíos menores prc.w
.Su- Cü:vi /\

Companhia Territorial do Rio dc Jan'e'i'í
Rua da Ássembléa, 123, 1- ancaí-

Telcphorte Central 2.351•»
RUA DA ESTAÇÃO A2.

Tefeplíone Villa 1.05.-1

liOltaS ? ia ttíoacia Souza
Curam hemoimhòkles, maios do uicro,
ovarios, urinas e a própria cystiíc,
/",1»I^. r. 13'riHn'i-r\ VCsliileis cm nlinnclliiLSisc e baiato pm,a (lilssci0Si „\lim „„.
da. Sob mceliilaO.jSc CSy'00'Ò',coiifeci;íio ile "Mine, Vargas
Ollirir.n ilo Palncib tins f"'oi\"ns. rua tírii.quayaiin K'.

Em Copacabana f
¦** mmmm t"

As construcções da em-
presa Saboya

Uma aceusação do «Diário
de Minas»

DELLO riOItlZONTF., 8 -(A NOITE) « O,!I)inrio do Minns", numa nota lioje publica
dn, aceusá a empresa Saboya, contralnntc das
oi.ras das officinas de Ilcmieiue Galvão c <1"
construcção da linha dn Estrada Õãstts de Mi-
nas, ele estar prolongando indefinidameide as
re-cridas obras. O "Diário" lembra n nornea-
ção ele uma eommissão, a fim de verifi-ar . ver-
dade. O'director da Oeste, cm conversi com-
rosco, disse estar de accordo com aquellq nl-
.vilrto--- *"

Iflá-ugüía-se no dia 10 do corrente egrandi

AMERICA DO SUL), podendo com-
portai* 2.é>bo logares e reunindo no mes-
mo "tempo todos"os preceitos exigidos p'els
ííygiene, merecendo especial riietísiíp traü
existir um só ventilador. Funecionando qua-
si ao at" Hvrc. A Empresa è brasileira,

as õ emnrehendimcnto c americano.tn

CiOllStrilCÇOeS civj5 p0|0S cngthircTrc
Nuno Czorio tte Almeitía o

SeraetleSio Beniíes Menffe»
'iJjn-at elo Brasil. 5- andar

11 1 PminPP - Vosltdinhas pnm nieiunns.
lUcl l UlljltL lin"xovae3'pnra narilisnílos. —

,Modd3 f-ara senUofiW. Rua da Assomblca n, 100.
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LOTfcRlA FEDERAL
Resumo dos prêmios da loteria da Capital

Federal, pluiiii ii, _!lll, cxlmlilda Imjci
iH.iuii ir, miiiii sono
:ih .!'••' 2 illOOi. mio
2IHHI niiiiii-iinii
BBII83 ItOOÜÍÕÕÕ
.'1888 BOOJQOO
¦tllHKI 5001000
«ftilll 5004000

Deram hajn
Antigo  .'100 Águia
Moderno  111) (i.illn
Hio  120 Curiu^o
Siiltcnilo Cubra

Para timunhálm ^
•h>_ :ir,l :i:)i

V13I«
r.iiiríiiii.úo artística de ilusluvo Cios Vendai a di-

uhclio a a |irísi,i(.iii!>.
t_i|iai pura inclii uiolilliii, íl pcçai, 0O$0OO. Volu-

D10KI >tili_ do tupcçuiíilt,
— pniiços i:..i>:i'i HiNAr.s —

9, Largo da Carioca, 9
'- ... Souza l>;i|)tis(a & C. =

Oi1. !ai a g da òilva
Moleslias do pulmAo. i\, Uruguayana ii

IV U 4

O L.jpes
1'.' quem -lá n lortnnii intui- rn|iidil ua- l.olenas oolle-

ece niniorcs viuiliigen- no publico,
Oisn matriz, rua Ouvidor 151 — l.liaes Ouvidor,

iHi Oiiiiuii In, 7ll; Primeiro da Março, fiU, L. Esluclode
Sá, HOj General Úiniuru, .103.'— S. Puulo: ma Quinze
ilciNoieinliio, 50.

^cirürçiaodehtístaJSi0;
nuiiloii o seu con.uilorin da .v. Rio Branco, 181, pura
. rua dos Ourives, 27. lei. 3.817 Norte,

O que vae por Matto
Grosso

CUYADA», 8 (A. A.) — Tem causado Indi-
Kiia.An o faclo dn policia, segundo ko nfflr-
mu. niíiiiii-i- n_.nliiriiidn 'im Inillvldiio «ine
itiida iicIiik ruas da cidade, usamlo de língua
geiu tloarospoltosn As famílias, Tal Indivíduo
rica cm frente uo edifício du Assembléa LckIh-
lativii, offondoildo us deputados «inundo estes
snem, sondo iippliiudldo pelas aulorldadcs pn-
llolnos, que se conservam nus Junollns da elie-
futura, «in frciilu uo referido edifício o es-
ipiliui da residência do presidente do K. tndo.

GUVADA', 8 (A. A.) — Apezur de ler sido
proposto um accordo pelo denotado Pereira
Leito o pelo Dr, Antônio Correu uo deputado
Anionio Curiós, os cclrstlnlstns alflriiiiin) iiiiii
somente <iuc o «onerai Caetano do Alliiiqucr-
iiu«- não ncccllurrt «piuhpicr combinação, sob
pena dc ser assassinado, como liiiiiliein quo u
Força 1'iiblii'u, o seu coituniuidaiito, ns torças
patrióticas o Iodos os chefes ilus ropnrtlçOei
olicdcccm exclusivamente às Inspirações do
eiuiiiiel Celestino.

Qualquer accordo . ú será possível depois
tia chegada do general Campos a U lo-.\ baixo,
o com (ssa autoridade o general Caetano do
Albuquerque poderá ler a liherdnilc dc nego-
ciar um accordo.

CI.YAHA*, 8 i.\. A.1 O governo do U.tado
offlclou a Assembléa Legislativa, dizendo mio
haver pntfo o subsidio aos deputados por fui-
tu de numerário, >in.indo »'¦ sabido quo, Im 15
dins, o Thesouro recebeu MO contos. Os fim-
ivioiiurl.is nào receberam os seus vencimentos
atrasados, estando tudo o dinheiro entregue.; particulares, pura pngninento «Ias despesas
dns forças do coronel Celestino, quo também
nfio receberam ns respectivos salários.

O coronel Celestino tem tclcgrnplindo h to-dos ns iniiiiicipios, inundando organlsnr mais
forças, afim de partirem para a capital do lis-
lado, no Intuito, segundo corre, dc atacar aforca federal.

O deputado Pitaluga pronunciou um discur-•o, na Assembléa, protestando conlra Os vio-lendas e abusos do governo.

|)R. ALCÂNTARA (Í0..1KS. Tuberculoso
Itutliigu Sllvil, d. Du 3 As fi — Ros, lolep, "00 .Sul

Luiz Celestino dc Figueiredo
Virgínia Simns de Figueiredo, .loán.

Josd (ausente), Carlos. Edith, Carlos
Monorlo dc Figueiredo e filhos lausen-
tcsi. Francisco da Costa Lima c familia
(ausentes), Custodio Pereira da Costa e
familia c Serafim brites tonfessam-sc

rcconhecidisslmos a todas us pessoas nuc :>. .,-
guarani acompanhar o restos mortncs de seu
cxlremoso marido, pae, irmão, tio, cunhado c
compadre c amigo, LUIZ CELESTINO DK FI-
GUEIREDO, c participam que quinta-feira, 10
«lo corrente, inundam celebrar, ás 9 horas, no
ftltar-mór dn egreja dc São Francisco dc Pau-
Ia. a missa de sétimo dia pelo seu eterno repou-
so, antecipando os seus agradecimentos a quem
comparecer a esse acto dc religião.

Luiz Celestino aeFiguei<euo
Figueiredo, Marinho & C., imniensa-

ruenie penhorados a todos o.s seus ami-
gos que se dignaram acompanhar os
restos mortncs do seu nunca esquecido
amigo e sócio LUIZ CELESTINO DE FI-
GUEIREDO, participam que quintn-fei-

.0, 10 do corrente, mandam celebrar, na egre-
jade São Francisco dc Paula, ás 9 horas, mis-
sft de.sétimo dia pelo seu descanso eterno e dc-
dc jA.hypothecnin os seus agradecimentos a to-
dos. aquelles que assistirem a esse acto de rc-
ligião.

Está saneada a ilha do
Governador

Estão terminados os trabalhos de sanca-
mento da ilha do Governador, ainda não ha
muito assolada pelo impaludismo, hoje com-
pletamenle extineto, graças ás medidas pos-
tas em pratica pela Prefeitura c pela Saúde
Publica. E assim, a maior ilha da nossa ha-
hla, cheia dc altraetivos encantadores, está
em condições dc abrigar, sem perigo algum,
os veranistas qne a procurarem, de préferên-j
«áa, para os medicamentosos banhos ehloro- j
phospho-iodudos. A par do saneamento, a i
Prefeitura cuidou ainda dc dotar a ilha de
outros melhoramentos, sendo para asslgná-
lar o tocante á sua limpeza. E com a ilju-
minaçíio ulectrica que a Light se propõe a
lazer, não ha duvida dc «pie a ilha offerèeerá
náo só aos veranistas como a seus morado-
ics todo o conforto desejável.

¦ ¦«*.» 

A fallencia da caieira de
Paquetá

U Sr. Manoel Comes de (Insiro MoillilllC, so-
cio commanditnrio da firma Teixeira Rodri-
gues & C., de Pnquetá, requereu pelo seu ad-
vogado ao Ur. juiz da .'1* Vara Civel o seques-
Iro dos hens daquclla firma, como medida
preliminar da fallencia, sob a allegaçiío de
que os sócios solidários estavam alienando
hens du mesma firma. Concedido o seqüestro,
ii advogado do sócio commnndilnrlo fundnnicn-
lou u sua petição de fallencia, tendo o juizconcedido as IM horas aos sócios solidários
liara embargos. Estes oppuzcram os embar-
r.os, sem provas, o que motivou que aqucllc
juiz deterininnsc «pie os embargantes pro-vassem o que allcgaviini, no triduo. Estes, po-rôni, confessaram a fullenein requerida, tendo
aquelle juizo decretado a mesma C nomeado
s.vndicos os Srs. Belmiro Rodrigues & C.

MODISTA
Confoúcioiiiiin-fc vestidos sobre oi últimos modelos

... Paris. Una Pedro Américo n. 0, easa 3,
-*•»¦

POLÍTICA DO DISTRICTO

Convenção do Centro Repu*
blicano

Eslá convocada a convenção do Centro Pe-
pnbliciijio do Dislriclo Federal para reunir-
so no próximo dia lõ, ás 17 horas, na rua da
Alfândega n, 22, Ia andar, afim dc proceder
A*, escolha dos candidatos desla agremiação
partidária an Congresso Nacional, nas vagas
dos Drs. Sá Freire, Irineu Machado e Thomaz
Delfino.

A referida convenção será constituída pe-ios membros da dircetoria, dos directorios
districlaes e sócios beneméritos.

¦ ^+fci I

Drs.LealJuniore Leal Neto
Especialistas "ra doenças dos olhos, ouvidos
nariz e garganta. Consultas de 1 is 6 —A»
sembléa n. 69-

¦ *9»9» ¦

íoi assaltado ou suicidou-se
—t—

Em S. Paulo
G"-i.u_sf) -ttli'respüi:ík'_:k- efií Franca esere-

ve-nos com data de nnte-hontein:"No dia õ do corrente, nn Chave das Pitas,
distante desla cidade, tres hilometros, acha-
\a-se estendido, ao lado da linha mogya-na, o corpo de uni homem de côr branca, tra-
jado de roupa preta, cabellos mivos, estandocom um ferimento na nuca. Verificou-se, en-tao, tratar-se de Augusto Vieira, de 34 innos«íe edade, mais ou menos, brasileiro, natural«le I indnmonhnngnbo, c representante da CasaOdèon, de S. Paulo. Augusto Vieira era o uni-co arnmo de sun familia. A' Casa Odeon e ásua familia foram transmittidos despachos te-egraphicos noticiando essa tristíssima decur-

Síoenças do api.arelho dJges-huo e do sistema nervoso. —
Kalos A. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 59, de 2 ás 4,

Os cobradores malcriados
Apaga dos renitentes

m Por que na casa lhe devessem certa quan-tiú, o que os moradores negam o quitandeiroentendeu de cobrai- de modo brutal e insul-
luoso. Os moradores não estiveram pelos au-loa e reagiram.

O qnitnndelro Antônio Soares, morador árun do Aqueducto n. 122, saiu da rua Jnnqni-•Jho, onde recebeu umas bcngnladas, para a Ae-
sislencia, onde recebeu soecorros. A' policiadisse elle que não sabe o nome do oggreeeor,
mas que fora um seu cx-freguea.

Cabaret Restaurant I^l w» l.
I i Inb Tenentes do Diabo

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE - cias 9 ás 4 horas - HOJE

Successo incgualavel do MIHK.0, enigmático ceie-
bre imitador de cantoras _ traiisforraaçlío.

Contratado directamente em Iluenos Aires.
Êxito exlraordinurio pelos artistas sob a dirc-

cçuo do cabaretier GEO-LYDIÍOH.

MIHKO linitiidor do Bello Sexo.
.IF.NNY CONSTANCB Cantoia Halo-Francoz.
ESTHElt CASTII.L0 Cantora Internacional.
LOLA DE IlESPAMIA. Coupletista licspaiiliola
CHI0LLITA. . . Cantora criolla.
CAnMEJi DEL VILLAH Coupletista hcsnanbola.
LOS MlNKllVLM . Ihietto italiano
OLG. IlUANDIM. Cantora italiana.

Variado corpo de bailei sob a direcção do profes-sor ano. 

Successo pela 1'HE-DI.VU0L1K'S i/.ICANE 011-
CIIESÍBH.

Brevemente novas estre'as
Contratadas directamente em Buenos Aires

¦ «—9». ¦

Uma aposentadoria no
E. do Rio

Ao «pie constava hoje em rodas forenses de
Nictheroy, solicitará a sua aposentadoria den-
tro dc breves dias o desembargador Carlos ,1o-
sé Pereira Bastos, presidente do Tribunal da
Relação do listado do Hio.

O illustrc magistrado, «pie conta 77 annos
dc edade, já completou 45 annos de serviço.

A sua vaga será preenchidas pelo desembar-
gador Ferreira Lima.

LISA DO COMMERCIO
GRANDE REUNIÃO DO COMMEttCIO

A dircetoria da Liga do Commercio con-
vida todos os Srs. coinmerciantcs desta pra-
çá para uma reunião plena, quinta-feira pro-sima, 10 do corrente, ás 1-1 horas, na sede
social, á rua do Hospício u. 130, esquina da
rua Uruguayana, e na qual se tratará da
questão dos novos impostos aventados na
com missão de finanças da Câmara e que af-
fedam direetameiitc ao commercio de todo
0 Brasil.

Secretaria, 5 dc agosto de 1910.
i ^)Q^i i

Um m 11ar recorre ao Juilioiario
para reparar uma injustiça

do gwerno
David Luiz da Ctiiííia, Io tenente do Exer-«lo. Jjfcpõz, perante o juiz federal da-•' vara, Dr. Pires e Albuquerque, uma acçãoconlra a União, no sentido de lhe ser reco-

nheeido o direito á contagem dc sua anil-
guidade da data cm que praticou os actosde bravura constantes dc sua fé dc officio,
vislo como o poder executivo, pelo ministro
da Guerra, lhe negou tal direito. Cita o au-tor vários feitos que praticou pela revoltade 1893, que lhe valeram elogios dc seussuperiores — por actos dc distíneta bra-vttra,

Veiu a União o oppoz excepção, allegando
que o autor deveria ter recorrido ao forofederal do Rio Grande do Sul e não áo
daqui, porque lá foi que elle praticou osactos que lhe valeram os elogios.

O juiz, cm despacho de hoje, julgou a
excepção da União improcedente, soh o fun-
damento de que o autor quando no sul não
exercia funeção ali permanente.

««»-
THEREZOPOLIS

Pequena fazenda
Vende-se unia com magníficas arvores frutíferas,

vaecas leiteiras, aves de raça, etc, Tratar com o Sr. Se-vero Dantas, rua Saehct n. 20.
-««_»»

Tentou só...
Maria Cnrlotn Gonçalves, de nacionalidade

portugueza, com trinta annos, viuva, residon-te á rua do Núncio n. 21, por questões d.' 
çarOBtla" tentou contra n vida, sujando o.

lab.os com iodo. A AsBÍslencla e a polida doi" districto íorõm iiicommodadn..
¦ «l»»—.

Pé d» Ar™* LftDYtJ a°^0f

na partilha do amou

Um sargento ferido covar-
(leniente a bala pelas

costas
—?_

Aquclla ligação aciibnva mui, A r.ipurlg.i,
typo volúvel, som laços «pie a jirciutc.scni,m mostrava ás vc.es muilo amor pelo sur-
genlo, ás occultns recebia u e«.rto du quuiitomoço bonito lhe iipnn'roco.«ç, IC, além de lo-
dos, ajuda tiiilui mu velho iiliiilriuilc «pie
corria com as despesas. Uni ítllii, porquebrigasse com o siirgenlo, deiiuiK|ou-.o á po-

mm,-..:. <
Rp #'mm™***-"*—^ mKy *:.
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O sargento Manuel Laise, que foi feridoa bala, petas costas
licia como seu explorador; Correu o pro-cesso c nada ficou apurado, lilla pediu, o
sargento perdoou, ficaram uns dias assim
ainuados; cila, fingindo-sc arrependida, disse-
lhe que o que fizera fora pelo muito amor
que lhe votava, e continuaram conio dau-
tes. Ficou o sargento noivo. i"Vou casnr-nic c dci.io-tc. m-'—¦ Morrerei.

O sargento riu-se. A rapariga bebeu uma
cousa qualquer, gritou que morrjri, chama-
ram a Assistência e o amoroso saj&cnto vol-
tou, máo grado o noivado, ;*

Esperarei ate o dia.
Continuaram ainda como dantej, oinquan-

to o almirante concordava com Indo...
_ Num club conheceu cila um rapnzola ita-

liano, desses (pie conhecem mais .o jogo do
que outra qualquer cousa. Acccilou-lhe os
galantcios. Ha tres mezes que se revezam o
almirante, o sargento e o jogador, fora ou-
tros avulsos.

Hoje o "ínénagc.. & plusicurs" teve um
fim a bala. Pela manhã, no «iiiarlo que a
rapariga. Maria Joanna dos Santos, oceiipa,
á. rua Moraes c Valle n, 15, estavam o ita-
liano José Macedo, que reside á rua Ria-
chuelo n. 124, e um seu amigo, Guarino José
dos Santos, brasileiro, residente á travessa
da Mosqueira n, 20. tlhegou o sargento Ma-
noel Laise, ama imenso do Departamento da
Guerra, o velho amante dc Maria, que cn-
controu os dous. Discutiram á porta.

O sargento Laise ia entrar no quarto, já
tendo os dous outros saido, por sua ordem,
quando um tiro ecoou, indo n balo feril-o
pelas costas. Macedo e Guarino saíram a
correr, cmquanto Maria, no interior do
quarto, segurava Laise, a gritar por soecor-
ro. Acudirnm güardas-eivis, que foram pren-
der os fugitivos na rua Augusto Severo. Não
foram encontradas armas. A Assistência foi
medicar Laise, que, depois, foi palia o Hos-
pitai Central do Exercito.

Na delegacia do 13" districto o: commis-
sario Dr. Vieira do Amaral tomou todas as
providencias, fazendo abrir inquérito. Ma-
ria não poude affirmar quem dera o tiro:
si Macedo, si Guarino, sendo todos os Indi-
cios contra aquelle, amante delia e: que fora
expulso do quarto por Laise.

Ambos ficaram presos, negando, porém, o
delicto, do qual não lia testemunhas de
vista.

Maria, a causadora do crime, ficou sem
saber si acompanharia Macedo c Guarino na
delegacia, o sargento no hospital, ou si tcle-
phonaria para o almirante... I

i +»m> i
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A NOITE
-m —

Já está funecionando esta secção das
officinas typographicas da A NOITE,
apta para a impressão de livros,
folhetos, avulsos, etc, em boas con-
diçôes de preço, nitidez c presteza.
As cncommendas e todos os nego-
cios relativos a essa secção devem
ser tratados exclusivamente com o
Sr. J. Scveriano de Mello, gerente,—.árua Júlio César (Carmo)n. 29., —
v»L. _Y !"•

-MM»»-

Dinheiro houvesse!
Reminiscencias tristes do

governo passado
Durante o quatrienhio passado o governo,com a sua grande libera)idade, mandou con-struii- cm Gerieinú tirn elegante edifício", éfntórma dc quartel, para nelle ser iustallada

a Escola Pratica do Exercito. O quartel fi-cou promplo, gastando o governo na suaconstrucção 150:0001.000.
Verificou-se, então, que a insiallação alida escola iria acarretar uma grande despesa

para os cofres do Exercito, um grave prc-juizo para os alumnos, visto que. sendo
longe desta capital, neni sempre lá iriam osdocentes c, finalmente, não satisfaziam ascondições requeridas para a adaptação daescola.

Resultado: a Escola Pratica ficou ondeestava, isto é, no Realengo, ç para lá foimandado um batalhão de artilharia.
Assim a cousa estaria muito bem. Mas,não se snbe por ordem de quem, o batalhão

de artilharia foi dali retirado e, como o edi-
flciç que tão caro custara não poderia fazersimplesmente o papel de adorno dc Geri-
cl.iip, foi enviado para gunrdal-o uni desta-eainenlo do 3° corpo dc Irem. Com a" idadesle destacamento, a guarnição ficou des-falcada e o edifício, oòcupado apenas einuma pequena parle, eslá a estragar-se. De-mais, não morando lá nenhum official, fi-cam os soldados multas vezes entregues asi mesmos e não concorrendo com os seuscollcgns da guarnição a nenhum exercício.

Pois então, tendo, como tem Gcricinó,campos esplendidos para manobras e exer-
eieios de qualquer ariiia c sendo o edifíciotão amplo, o ministro do Guerra não pode-ria aquartelar ali um dos nossos regimentos
dc cayallaria, que estão no centro da cidade,
um delles alé num velhíssimo quartel?— i -^1>- ¦

CIGARROS
OLGA

sátíseaze^ogoÍto

Os bairros
clamam!

O QUE E' PRECISO QUE SE
PAÇA COM URíiENCIA

S. CHRISTOVÃO
rcuarnr o reduiido calçamento do niinpo

de S. UlirlstovAo, do ludn do Asvlo .ruiijo,
iiilru tis ruas José dc A -ncar c tit-iicrul Ar-
Sello.

CENTRO DA CIDADE
iirnliiliir que 08 iiiorudorcH du rua iari.o

do Mio Branco us. 21. 2ii o !lo continuem fu-
/endo o escândalo «ine praticam illnrla-
mento.

MEYER
sanear os prédios ns. .">ii. .">n «• liO da rua

(.arollnii Meyer, os quiics nio huhitiidos .. m a
(lõvlda licença das autoridades sanitárias do
respectivo dislriclo.

CIDADE NOVA
-- nioraltsàr a rua I). Laura dc \ruiijo.

onde, dc corto tempo ti esla parte, fixur.iiu rc-
sldencltt ris mnis terríveis decaídas.

MADURÈIRÀ
ciuiulisar as uKitits que descem dn rua

Caniplnlio enchendo a rua Lopes, abi fluindo
c putrefiizendo-sc.

ENGENHO NOVO
policiar a run l.lti nnrbosa, onde ora se

praticam assaltos c roubos, em pleno dia,
mesmo.

¦ *9*9* 

Morreu fulminado
Km niu.i MV..U.) dit Llglit, de tlbilriliulvAo

do iu/ <-i«.'iii.M. InalallÁua im "gare" da
companhia Jardim llolitnlco, uu nvciildu lllo
Branco, oceurreu na noite pnmndfl mu iituu-ii-
lavei deiflRlro <|iu' tirou a \lila a um linnieiii,

Como distribuidor <la referida se«\Ao esta-
vu de ponioilo o elsotrlclsln AJvnro Itondüill,
i|iic por illvi-ii. V0I01 deixou <le ulleinler
nos cha mudos que o chefe do servido fr/, f Is-
onllsnndo-o.

A' I l|3 linr.i. um seu COlIegn, Indo lubüll*
tiill-n, estranhou onconlrnr n imila fecliada,
itcpclldiis voío. bateu ri portu, nfto tendo a
menor resposta, Suspeitando algo «Ic nnoi>
mui, o companheiro de llouili-lll chamou um
guarda civil e, foiçando u portu, urroniboii-u.
O quadro que i-ulúi) se apreSi-ntou cru im-
prossloiittiilo, Hi.iuh-lll. espichado, encostado

ii uma parede, estava morto. No peito «prc-
sentava uma cnorma queimadura, pelo quo
su deduz que o pobre liomoin tculia sido vi-
climii dc um formidável choque clcctrlco tiuc
O fllllllillllll.

lliiiulelii era solteiro, «Ic côr branca, tiulm
uu annos c residia om Jacnropnguá, O sou eu-
davor foi removido para o necrotério no-
lidai,

¦ 9)99 ¦

UOHDH Olhos, ouvidos
.nariz o gurgun-

(a. S. José, !>,
U iis õ

Câmara Portugueza de
Commercio e Industria

A Câmara Portugueza dc Commercio e In-
«lnstria do_ Hio dc Janeiro rcalisará, depois
dc amanhã, uma sessão solciiine coinmemo-
rntiva do 1" annivcrsario da sua fundação.
Por essa oceasião será também Inaugurada a
sua nova sede, no edifício do "Jornal do
Commercio", il1 andar. O discurso official se-
rá pronunciado pelo Dr. Pinto da Rocha.
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Exames de sangue, analyses

de urinas, etc.
Drs. Bruno Lobo o Maurício de Medeiros, da

Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
lyses o Pesquizas : ROSÁRIO 168, esq. praçaGonçalves Dias. Tel. do Lnb N 1334.

Ruy Barbosa vae ter o seu
busto em bronze

Renne-sc amanhã, ás 1(5 1]2 horas, no salão
do "Jornal", a commissão promotora da
construcção de um busto cm bronze do se-
nador Ruy Barbosa,

O busto será eolloeado no jardim da resi-
dencln de S. Kx„ esforçando-se a commissão
para realisar essa fesla no próximo mez de
novembro, na data natalicia do homenageado,
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Audaciosos Jadrôes assai-
tam um armazém na rua

Visconde de Sapucahy
Pela manhã o proprietário de um armazém

de seccos c molhados, á rua Visconde de Sa-
pucahy n. 208, quando ahi chegou paraahril-o, notou que uma das portas estava
aberta. Exnminando-a, verificou que não
apresentava nenhum vestígio de arromba-
mento. Era fora de duvida, porém, que o ar-
mazeni fora assaltado por ladrões, pois o Sr.
Alves Pires, é este o nome do proprietário,havia nn véspera fechado todas as portas.Dirigindo-se para o interior, viu elle que dotelhado, onde havia um grande rombo, peu-dia uma corda. Numa rápida revista averi-
«iiou que pouco haviam roubado os ladrões.
Faltavam nas prateleiras algumas latas dc
conservas, caixas de charutos c de cigarros.
De um dos lados externos do prédio haviavestígios, provavelmente de alguma escada de
que se serviram os ladrões. Estes, depois dc
estarem uo interior, abriram a porta, saindo
para a rua.

O lesado foi á delegacia do 9o districto,apresentando queixa ao commissario MarioNogueira.

A moda e Mme. Guimarães
Grandes ateliers dc alta costura. Especia-lidade cm costumes tailleur. Caprichosa exe-cuçao cm robes soirée, promenade e man-leaux. Lutos. (Grande Prix Paris 100 Lou-dres 1914). Próximo á avenida Rio branco.

Não ha dinheiro para os
reservas da Guarda Civil ?

,"Sr. rcdaclor da A NOITE — Xão é pos-
vKr™.V!lssaí' (lesal)t;i'eebido á redacção da AM>ll'b, o jornal que desde o seu appareci-mento nada mais tem feilo sinão se col-locar ao lado dos pequenos opprimidos pelos
(fraudes, o que actualmcnte passam c sof-irem os guarclas-civis reservas da Inspecto-ria dc Vehiculos. De março do anno correu-le ate agosto aclual os referidos guardas Dãorecebem um real dos honorários a mie l-.o
çstoicamenle fazem jUs. Como se compro-neiide, br, rCiiactor, semelhante desleixo,<!".£ importa ¦também mima in justiça ela-morosa?... Enlão estes infelizes que, ao solca chuva, zelam pela .segurança publica,nuo tCm família, mulher e filhos a quemestremecem, como os seus chefes e dirigeii-tes?! h. uo entanto, ha um remédio paraeste mal. Ja que não é possível cavar-se oarama para o devido pagamento do. guardascomo se cava para as altas representaçõesdos potentados da torra, que ao menos oSr. cheio de policia mande fazer o referido
pagamento pela verba secreta, que não foiereada para oulro fim. Emfim, Sr. reda-ctor, A NOITE advoga udo a causa dos guar-das uno fará beneficio somente a elles: hc-neticiará porque lhes mata a fome e lhescobre a nudez de centenas dc creancinbas
que nao tem culpa do desvio dos dinheiros
x,«rJ]íoso,UV0, }:'' em llome dclles que ANOI1E advogara a causa dos guardas reser-vas da Inspcetoria dc Vehiculos."

A Saúde da Mulher
cura todos os iiicommodos de se-
nhoras, taes como : hemorrhàgia,
regras dolorosas, regras escassas, fio-
res brancas, males da edade critica

¦*».-

Concerto Barrios
E' amanhã que o violonista e compositorparngunyo barrios dã 0 seu primeiro grandeconcerto, transferido de 1» do correnteI ara essa audição, que. se rcausa ás 20 112herae, no salão nobre do ".íorual do Com-

-nV_n°_' ? v,r uose Paragnayo convidou ocorpo diplomático acreditado junto ao nosso

H o Petróleo que r:i-
ran te a hygíctic
completa da cnbc-
çn, produz cabellos
Fortes e sedosos.
Vidro US, N.is pei liiiiini lai
c.i rua Uriigiiaynna n. OU.

0 lars o üa Cancella
esfevenlt^oresco

A falta dc policiamento... liontem, cerca
das 20 horas, por unia causa fnlil, um Jpven,o Nelson, que namorava uma bclla residente
á rua Uinbclllnn, teve a cabeça rufada a ben-
gala por um "lambary" que, segundo diziam
os "habitues" do largo d.i Cancella, era cs-
trangeiro na zona, viera do Matloso nus
agnas da pequena do rufado. O Nelson apn-
nhoii porque qne rio tomar n flor que o ex-
namorada deu no novo eleito, diziatii uns,

0 apanhou, diziam outros, porque não havia
policia nn oceasião.
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Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — _.p. moléstias das senhoras

o partos, (.'uns. II. Carioca n. W, :i ás 5.—Telonli.
00ÜC—Itosld., Av. Mem de Sá, 7-2. Tclop.OMC.

Chamados a qualqunp hora.

\ commissão dc saúde pu-bl ca da Câmara visitou
o Gabinete Medico Legal

Agora, «pie mais se tem falado na refor-
ma da policia, nos projectos que estão na Ca-
ninra dos Deputados, o D. . Moretzon Barbo-
sn, director do Gabinete Medico Legal da Po-
licia, achou opportuna a oceasião de ser
aquclla dependência policial, com todas as
lacunas que ainda possue, visitada pela com-
missão de saúde, da Câmara.

liontem a commissão, composta dos Srs.
deputados Palmeira Riper, Domingos Masca-
renhas, Gomerclndo Ribas e Affonso Barata,
visitou todas as dependências do Gabinete
.Medico Legal, sendo recebida pelo Dr, Moret-
zon Barbosa e os médicos legislas dc dia.

Os deputados percorreram tudo, deoion-
striindo o Dr. Moretzon Barbosa as necessidn-
des imprescindíveis, ainda não attendidas, do
Gabinete. Percorreram o laboratório, os ar-
chivos, o necrotério, o museu, numa visita dc-
morada.

 ¦ ^t» i

O movei barato resulta»
lhe sempre mais caro

Adquira artigo bom e solido e

evitará muitas contra riedades

LEANDRO MARTINS A C.

OURIVES, 39-41-43
OUVIDOR, 93-95 an

¦ 9*9" 
O caso do vapor allemão"SanfAnna"

CURITYBA, 8 (A. A.) — O commandante
do vapor allemão "SanfAnna", que se acha
fundeado em Paranaguá desde o inicio da
guerra curopéa, requereu uo Juizo Federal,
.justificação para interpor a preseripção deter-
minada pelo Código Commercial, afim de ser
valido o protesto por avaria grossa, para o
processo a cuja distribuição procedeu-se em
Hamburgo, assegurando assim os interesses
da companhia proprietária do referido va-
por.
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IZYDORO MARX
Joalheiro

Pérolas — Brilhantes
-138- OUVIDOR - -138

Um eonflicto na rua Major
Ávila

Depois de andarem bebendo pelos bote-
quins travaram-se dc razoes, na rua Major
Ávila, bontem, ás 22 horas, Alexandre Mello,
Manoel Agostinho de Souza c Epiphanio Ne-
ves. Dn discussão passaram ã luta. Um dei-
les, armado ,le faca, fez um pequeno feri-
mento cm Manoel. Este, por sua vez, com um
cacete, quebrou a cabeça dc ambos. Afinal,
todos foram presos e autuados em flagrante
pela policia do 17° districto.

1 -^»» i—

Prnfeccnr marío rezende,r i uicdMJi Escoia Normal e (la
da

a Es-
cola de Aperfeiçoamento, prepara para
exames parcellados no Collegio Pedro II,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. — «As-
sembléa n. 123.»—De i2ás.j. Telephone
2.053, Central.

A policia do 15' districto
vareja varias casas de jogo

A policia do 15" districto .letivamente cn-
trou a perseguir o .jogo do "bicho". liontem,
o próprio delegado Dr. Olegario Bernardes,
em companliia dc outras autoridades do dis-tricto, varejou varias casas de .jogo, inclusive
a da rua Mariz c Barros n. ÍOõ.

Ao retirar-se dali, a policia prendeu indis-tinetainente alguns transeuntes, qne nada ti-íiliani com o caso. Entre outros foram
Tobias Marques e os pedreiros João
ta e José Leopoldo, que trabalham
trucção dc uni prédio próximo.

presos
Baptis-

na cons-

-«»•»•
TOLUOL SOEL

Infaihvel nas tosses mais cruéis
——. 1 ^»_». 

A Liga Brasileira Pró-Germania apresentou

Sueixa 
na 1» delegacia auxiliar contra Luiz

urgmann, residente á rua General Polydoro
n. 98, allegando ter o aceusado negociado a
fila cincmütográphica pertencente aquclla Li-
ga, "A Allemanha na guerra", e não aprestu-
tado contas,

irei «berte fix_ueritc

J laüMDUl CAM VEHUE
No malatlouro d« H_nU Crui
Abiitldos hojeI MM rc.Oí, UU porcos, _o CftWneiroí 0 15 vltollos,
Maicliiiiilcs: c.iiiiliilo I.'. du Mello, .,_ r, o-I |i,; Durli.li & C.i Ti', r.i A. Mendes .. t\

U« r.i Mina & MUíoi, '*l r., 10 p. o 7 v,t
Frnnel»eo V. Ooulnr», 100 r., I!» 1». c l-l v.j
.I11A0 1'lincntii do Abn-u, 03 r.i Oliveira Ir-
nulos & ÍJ., 134 i'., '.'. p„ 3 o, e H v.i n_-,i;_
Tavares, 1 r„ 7 p, o 7 v.j Castro »1[ C„ 12 r.i
C. dos lt«-i.iilii-,iii'., II) r.; Pertinho & ('.., 22
r.i Kdgitrd de A/evedo, ;i!t r.i Norberto II11I/,'» r.i I-'. I». Oliveira & C„ 53 r,; FcrniiiulcH
A Marcondes, D p.i Augusto M, tia Moltn, aj
r„ 20 o. e t) v.

l-oriim relellados: 2t .'18 r„ 3 p. e 1 v.
foram vendidos: :ni 1 i r.
Stock: <:iintlldo K. «u- Mollo, !H r.i Durlsli

ti C„ 12.; A. Mendes .t C„ llil; Lim» &
Pilho*, 317; I-Yiinclsco V. Ooulni'1, M78; C, dos
Heliilhlsliis, "ii; ,lo,"io Pimenta de Abreu, IU:
Oliveira Irmãos & t;„ ;t80; llnsilio Tavan-s,
10} Castro & (},, I: Porilnho «t C... !H; KiN
ffurd do Azevedo, 71; Norhorto llnlz. _.;
AV gusto M. dii Moita, 103} !¦'. P. «Ic Oliwk*
«S C., 117. Toliil, 1.905,

No entreposto de S Diogo

O Irem chegou i't hora.
Vendidos: fi_3 II 1|8 r., (i.i p„ 3_ c. e ri i»
Os preços foram os soguliiles: rezes, «Iu

íãHil a I? .30} porcos, do IÇ000 n 19200; car-,
neiro», de l-^iU a l-Hmi; vllellos, du §1100 4
ÇS00.

No matadouro da Penha

Abatidas boje: 23 rezes,
Carnes congeladas
Por ordem de Caldeira & Filhos foram

abatidas honlem «132 rezes, sendo .'1 para a
consumo publico,

> ««»f 

liiinpiitlor o polldor universal
EM TODA a PARTE

CAI 10 «IS
0-

MISSAS

Rcsam-se amanhã as seguinte*'.
D. Jlllia Paula de Freitas, ás 0, nn inulriz

do Engenho Velho; Manoel Ernesto dc Bor-
ges, ás 9, na matriz da Candelária; .loa-
quim Maria dc Bulhões Pedreira Ferreira,
ãs 8, na egreja do Santo Affonso; Alcxand-c
Dins de Rezende, As 11, na egreja dc Sãu
Pedro; João Nunes da Costa, ás 9, na egreja
da Immacnlndn Conceição, á rua General
Câmara; Craciano José Machado, ás 10, n.l
matriz do Engenbo Novo; Alfredo Martini
Fontes, ás 9, na mesma; Oswaldo Ermida,
ás 9, na mesma; João Muniz Barreto, ás 9,
na egreja de Nonsa Senhora da Conceição,
no Engenho de Dentro; O. Alzira Garcia
(Zica), ás 8 1.2, na igreja de Nossa Senho-
rn da Piedade; D. Maria Miranda Lemos de.
Magalhães iNhanhã), ás 9 12, na matriz do
largo do Machado; Francisco Antônio .Ma-
rinho Bueno, ás ',), na egreja dc Nossa Se-
nhora da Saúde; D. Maria Anua Franca, A»
9, na matriz dc Santo Christò dos Milagres;
capitão de corveta Ernesto Guedes Alento-
rado, ás 9 1:2, na egreja dc S. Frnnciserç
de Paula; Alulzio da Silva Torres, ás !) 1|2»
na mesma; Paulo Kroenleiii, ás 9 1|2, na
mesma; coronel Oscar Magne Curly, ás \\
na mesma; João Pacheco da Cunha, ás 8 1;2|.
na mesma; Manoel Alves Soares Filho iZi-
nho), ás 9, na matriz dc Santa Rita.

ENTERHOS

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

tonio, filho de José Neves Ilibeiro, rua Sei
nhor de Mnttosinbos n. 7-t; João de Souza
Baptista, Santa Casa de Misericórdia; Nelze»
filho de Emestina Pereira de Castro, ru_i
Frei Caneca n. 3.2; Armito da Fonseca, Hos-
pítal S. Sebastião; Ignacio dc Almeida, mil
1). Marciana n. 9; Maria, fflha dc Joaquim
(Martins Ferreira, rua Paula Brito n. 31; Mu-
ria Augusta, ladeira do Russell n. ..'): Can-
ccicão das Dores Lanihert, morro dn Provi-
dencin, s|n,; Luiza da Silva Vidal, necrotério
da policia; Álvaro dc Souza Neves Filho, ruaGeneral Silva Telles n. 60; Diogo Carlos Dins
Netto, rua Ferreira de Araújo n. (10; Arnian-
do Noites Oias, run Dr. Pessoas de Barros nu-
mero 26; Maria, filha de Anionio da Silva»rua da Egrejinha n. 2; Álvaro ltodelli, ne-
eroterio da policia; Eduardo, filho de Ediuu--
do Veyssirio, rua Presidente Barroso n. 127;
Maria Ma .daleiia, filha de Albortino Barbosa,
ma da Babylonia ti. ;); Leovi.ilda Martin*,run Leopoldo n. -19; Manoel Nunes de AUmeida, Sanla Casa de Misericórdia; Franeéíjlinn Maria de Jesus, Hospital S. Sebastião:José Delvcchu, Santa Casa de Misericórdia;
Olga, filha de Anna Mcira, rua Itnpngipc mv
moro 239,

— No cemitério de S. João Baplisla: Rosaslina, Jilha dc Maria Augusta, rua do Calte*.ii. 11/; Maria dos Reis, rua do Amparo n liliiAugusto de Souza Dardeau, rua Dr. Matto!Rodrigues n. 27,
—No cemitério «Ic S. Francisco de PaulaiFrancisco da Silva Mello, Hospital dc S Fran-cisco de Paula.
—-Effectuou-.se hoje o enterro do Dr. Tini-maz Mana Pieruccetli, advogado
O feretro saiu da rua Sanla Alexandrinan. 12\), lendo sido feito o scpultnnienlo en»carneiro a praso, ua necropolc de S Fran-cisco Xavier.
—Rcalisou-sc hoje o funeral do capitalistaSr. Manoel Joaquim Corrêa da Costa.
O cortejo fúnebre saiu da rua SaiiCAnnan. 217 e o enlerrarnento foi feito

perpetuo no cemitério do Carmo.
_ --Do Hospital Central do Exercito saiu ho-
je o atando do major reformado PraxedesAugusto de. Araújo e Silva, que foi sepultadono cemitério dc S. Francisco Xavier,

cm carneira

José Alves Martins, ex-socio da extinet.lirma Andrade & Martins, participa a esla
praça, amigos e clientes, que se adia cslahc-lecido com negocio de moveis c (..peç.n-ias iirr.a da Carioca n. 07, onde espen merecer _mesma confiança que até agora lho tom dis-pensado.

-«r»a»-"A lllustração Po-"tUÍ?Uezâ"-"SéculoCômico" e Modas
e Bordados"

Dos Srs. José Martins & Irmãos, agente*
da empresti literária que explora "O Scf
culo", recebemos os últimos números tia"lllustração Portugueza". "Modas e Bonhi'-
dos" c "Século Cômico", publicações estaj
que, como de costume, apparecem ricas do
matéria escolhida, de illustrações, de crili-
ca, de modelos modernos dc vestuários c de
literatura feminina.•-—11'tlT"

m\. (*oiíoy— :.- nstlltorio: rua
Setembro n. !ii'..

Ilcsid. rua Macliadp .le Afsí . :i:!, (iittelc.

Em pouess linhas
A policia do 12" districto prendeu estn

madrugada, nas irnmediações da Escola Tir.i-
dentes, Arnaldo dc Faria, servente dnquelln
escola. Faria, complclanienle embriagado, em
companhia de um iimulber no mesmo eslado.
promovia escândalos.Vicente Anilugc. agencindor dc vinho:-,
morador á rnn D. Manoel n. 22, queixou-se ii
policia de que José Arminzol c Joaquim
Clapp, sem a -.uo devida autorisação, recebe-
ram cm seu' nome ecrea de 400?. dc vinhas
vendidos ao «Uuin do botequim da rua !tia-
chuelo n. A07.s O queixoso desconfia que <
dous espertalhões tenham recebido c.n «-u
nome outras importâncias. Foi aborto iu-
«picrito. • •
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NOTICIAS

IVmiim ler um» Brande companhia hespanho»
, Ia no Itupiililiiu

f Os emprcHiirlo» Josd l.uuruiro e JoSo do
Oliveira reehnram hontem contrato puni Un-' xun-ui no lli-i e S. fniih» uma grande couipa-
•it.i. hcspniiliolii do oporotns e revistas, quu

fbr» eslá ii.iliillniiido com ciiormu suecesso
cm liuenos Aires. E' a "Iroupc" do maestro
l'l»i-1In. Quando > iii-in, ã noite, ncabarain
ilo u IM in.ir ns negociações aipicllcs empresa-
ilus, filiámos au representante u sócio du
companhia Plnrllo, o Sr, José Rodrigues Mar-
Une/, «pia aipii :,e. acha ha (piatro dias, vindo
da Argentina pelo "Hollundiu". Procurando
«btee inforniiiçõcs sobre a nova companhia
Itospnnholn que nos vem visitar, disse-nos
clle: "A companhia de revistas o uperotiis de
nuo sou Mieio e rcprcsenianti- fui formada om
Mail.nl cm mulo do nnno passado, especial-
«nnule pnra unia "lourneo" pela America do
Üul. Orgtililsuda pelo maestro Piiu-lla, que è
nutor musical dc quasi todas ns revistas quafazem o seu gr.inile repertório, essa "troupe"
fionsuc elementos artísticos (pu; a tornam a
iiiilcn im gen oro, Pode dizer, sob fninlia pa-lavra, nu seu Jornal, quo aluda não vciu an
Drasil companhia hcspniiholn nus condições
dn nossa. O elenco da companhia compÕo-SO

70 pessoas. Como primeiras tlplos comi-
vim Ulaiica Pozn, llosario Pacheco 0 Ellii-
Mio; I' llple c.iiilor.i. Elenn Serra; I"

rlonu, Manoel lloiTOll; 1" leiior, José San-
:; primeiros iiclores cômicos, Junnllo

iliiiuz •.- Vicente Mncerl. Ha ainda 12 se-
guiidns llples e outros artistas, além dc .'Kl
corlstus, o conjunto artístico é numeroso c
bom,

- E o rcperlorio? perguiilánios,—Opllmo. A nossa companhia traz, além
de multas operetas vlcmicscs e zoraiclus lies-
jjaiilinhis mais «pphiiididas aqui, outras peçascompletamente novas para o Itio: as revistas"l-i isli de lo-, Plnceres", "La Rspnnn dc
Pou.l-.-ieta", "I.a sucursal dc Ia Gloria", "La
guitarra dei amor", "El ainor dc los amo-
res", "An grand reclame", "P. B. T.", o as
operetas "Galop dc amor", dc costumes hip-
picos, e "Lu inuíiccn dei ainor". de costumes
japonc/cs. As nossas revistas são verdadeiras"feérjes", Montadas com muito luxo, pos-Sllindi) muito graça c boa musica, pelos tlica-
lius por onde tèm passado, essas peças ai-
cançam normalmente de 100 a 300 represen-
?ações consecutivas, não se levando cm linha
de çoutii ipie a revista "Musas latinas", eme
.o Rio já conhece, obteve cm Buenos Aires 800
representações consecutivas,

—Quacs os theatros onde a companhia tem
trabalhado?

¦ O "Avenida", de Ducnos Aires, onde co-
meç.nnos a nossa "touriice" a 7 dc maio de
Ifllü, fazendo oli, então, sele mezes de espe-
etnrulos diários, Estivemos depois: mez o
meio, no tlieatro "l!l de Júlio", em Montcvi-'deo; quatro no "Polythcnmn", "Sanliago" e"Victoria", no Chile. Inaugurámos em segui-
da. em Mcudozn, onde estivemos mez e meio,

Martin", Agora nossa compn-
imcnlc e-in liuenos Aires, no

vão quasi Ires mezes.
ahi nossa palestra com c
que eslá de partida para a
vae buscar a companhia
estar no nosso paiz cm meia-

nos ,|„ iiiez vindouro. Essa "Iroupc", que Ira-
liai ha em cspcclnculos por sessões, occiipará
Aqui o llepublica e em S. Paulo o S. José.
A primeira de lioje no Palace

NOITE — Terça-feira, 8 dc Agosto do 1916
¦0|^p__M_^_M_M__b->_-- m ¦_-__ m _w-_u_^_M_k n— m —-¦-——_^-i ¦ ¦

n llicalrn "S.
Iiliia eslá novi"Avi.-iiida", já

Tei niináiiios
Jo-.é Martinez,
genlillii, onde
liciln, c|iic deve

Sr.
Ar-
Pi

A companhia Vilnle dá-nos hoje a primei-Ia representação, em recita de assignntura, daconhecida, mas sempre interessante opereta'\Mum'sclle Nitouchc". Os principaes papeisda magnífica' produeção dc Hervé estão a car-
go dos.artistas Nilcle de Miehicle, Angelina
llubile,' Maria- de. .Maria, ítalo liertini, Edoar-iio Tornar, Alfredo, dc Torre é .Liilgi Gal-•tardi....
Uma eslrca no llepublica

No Republica, onde agora se rcalisam cs-
pcclnculos cineniatógraphicòs populares, hahoje uma eslrca attruhcnle. E' a dos baila-riiiós americanos "Quatro CibsonV', que seexhibirãu donlro cio excellente programma dcfitas, honlem ali estreado.
Uma revista nictheroyenso

No Cinema Rio, dc Nictheroy, eslá sendon-cpresciilada, cmn .suecesso, a revista de cos-lumes locaes, "O Phocá", original dos irmãos
(juintiliano, A peça foi ensaiada pelo velhoíiçtor Machado Careci, bem conhecido da nos-sa plnléa. Está bem posta c representada dcontento 'do publico pelo grupei que estreoulia "'ias cm Nictheroy, Sem excepção, todosos artistas se esforçaram em agradar, o queemotivamente conseguiram.-—Acabam de entrar para o elenco da compa-nina lyrica italiana Rololi e Ililloro os co-
Jihecidos' íirlistas Agdslinclli c- Giroldonc Es-sa '¦ Iroupc", cpie ora eslá cm Buenos Aires,lio seu regresso á Europa dará unia série dcespectaculos uo llio e S. Paulo, por conta doempresário José Loureiro.- O beneficio do actor César de Lima, 110Apollo, será a 17 do corrente.—A companhia Ruas, que regressa a Por-tligai pelo "Desiia", despede-se depois deamanha d,i publico paulista. Sabbado e do-nnmgo vmd -e:f; essa "Iroupc." portuguczaimi-h especlaeulos 110 Republica, com a rc-vista porlugucza- Reulisa-sc a
um festival em
Villa.

-Dos arlislas

A Picarei,'. .
18 do corrente, no Apollo,

beneficio da aclriz Mercedes

... ,. (,;i companhia do Éden, dcLisboa, Carlos Leal c Elisa Santos, recebemos
gentis cartões dc cumprimentos.~ Especlaeulos para hoje: Recreio, "A lindaluiiccionarin"; Palace, Míim'se]|c Nilouche"'-'Apollo, «Stá salva a pátria"; S. José, "Amo-
res dc apache"; S. Pedro, variedades; Rcpu-Jilica, variado; Carlos Comes, "Diabo a ema-tro .

->—«30ÍM—.-

CACHORRO
Fugiu mu cneliorro folpudo, epio dá pelo nome dcJiipy, domingo de lardc. A ipicm o encontrar podo-se oespcial Ia cor de o entregar á rua Uruguay u. 124 ipieserá gratificado.
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Footbail
O seralili c-urlurn

Amanhil, As III horas, nn eauipn dn rua PI-
«iK-irn du Mello, determina 11 lahcllii «li Me-
trupulllaiiii, o i-i.iieh representativo enrloo»
diiiá o seu iilllinu Iraiuing lontra o teiiiu dn
S. Cbi'1-.lovAo,

IM.i.-i, iieiii ha KCIVlIMl «liliiiiliiaiiii nle foriiiii-
du. eom as suceosslvns IrnjisforintitflQfl que
ainda nilo pararam o eom ns fiiitns coiiIIiiiihk
('os cleineiilos escalados ncui «'• o ultimo trai-
uiiii! pela simples razão, iiltOlldondo-SO ii" Ir-
ivgulaiidadcs que se vcem observando, dc que
ellc nào se rvallãarn e si se rcalisar será o
prlinclrn.

S, Paulo, eiilretniilo, já enviou em resposta
mo offlclo ncci-iliiiido o dia llt deste mez,
que «'• domin,.o vindouro, para n disputa do
torneio liitorcostadiial.

Estamos, pol-,, (llslauti- desla dnla apenas
quatro dias. li o que se não fez uns .'III dias
(juasl que nos separam do torneio dc Tu-
cuiiiaii, dias eslcs occupailos 110 goso de umas
victorias pui-cliios, dc nus elogios quo não fo-
ram feitos iipeiias ao llio, mns a S, Paulo,
lambem, o dc uma saudade quo nmolloceu to-
das as energias o lodo o orgiillio dos rcrpon-
savi-ls peln unssn representação 1111 visiuha ci-
dnde, certo não se faiá nestes quatro quo fal-
Iam.

Não snbomnfl mesmo (|iuil a nlliludo mais
d -ia, mais crllicnvol e menos digna:.si a d 1 Liga
Mutropolltnna, quo tudo vé, sento «- ouve- in-
sensivelmente de braços cruzados, sem um
geslo coustilorador pelos créditos do fo itball
de quo é ella rcprcseiilanto o dirigente nesla
terra, onde leve seus alicerces, iniciado- nos
salões do Miliislcrio do Exterior c consolidados
cm torno da mesa de um banquete no Assy-
rio, a Federação Brasileira dc Sporls, ou si o
dos nossos playcrs. repudiando com 11 sua in-
i'i: eipliiia as collocnções no scratch, fugindo
vergonhosamente aos ensaios c Irriianlcmen
te não dando satisfações* das suas IvSolll-
(t'»*ll'S,

Sem duvida o papel de ambos é triste e
ilcsaiiiiiiiidor, mas, .si é dc cima que parle o
exemplo, si é do centro para n periphcrlu queos costumes se irradiam, cnláo, não ha lal-
vez. a Metropolitana, ou seja a commissão do
footbail, é a única responsável pelo fracasso
quo porventura se venha verificar, e tanto
mais responsável quanto mais for esse fra-
casso.

Quoirnm os manes do sport que estejamos
errados, para cpie estendamos espalmada anossa mão, afim do receber a pnlmntondn mais
doce- c mais mcrei-ida da nossa vida.

Fluminense F. C.
Para o Iraiuing que se realisará amanhã, ás

l(i horns, 110 esplendido groiuul deste club, en-
Ire o_ seu terceiro team e o primeiro do líu-
mnylá, o captain do Fluminense escalou o
seguinte leiun, pedindo, por nosso intermédio,
o coinpnreçinicnto elos seus componentes,
hora marcada;

L. Rocha
Anlonico — Ziziiilm

Primitivo — Durão — Georgcs
Coelho Esteves — Pina — COstn — Guará-

nys
Reservas: Heraldo — Maranhão — Mon-

leiro.
Secção Infantil

Nn próxima (|uhilii-fcirn, ás lã horas, have-
rá Iraiuing, cnlrc os leams desla secção.

Salvador de Sá versus Matloso
No bello encontro rcalisado domingo ulli-

mo, enlre os primeiros e segundos leiinis des-
ses dons clubs, logrou ser vencedor em ambos
o Salvador de Sá, sendo que nos primeirosleams por _ X 1 e nos segundos por 0 X 2.

No jogo dos terceiros teams verifico^-sc o
lindo empate de U X 0.

Sport Club Everesl
Correm cm plena nclividadc os preparati-vos da grande fesla spbrllva com que esta

sociedade çò'mmcmÓrnra,j no .próximo domin-
go. o seu 1" anniversario, O programma do
festival, eslá sendo elaborado pelo conhecido
sportsmn Xavier cie Recitas presidente elo
Everesl, ipie de certo não medirá obstáculos
paru í|lie o'mesmo possa, nesse dia, revestir-
se de lodo o brilhantismo. Para melhor nva-
liül-n, b.ista dizer que cm seu programmndesiacar-se-ão duas importantes provas: a dc
11111 m.itch dc footbail "Inter Clubs" entre
dous scratches do Norte e Sul, e outra, a dc
um encontro do mesmo jogo, enlre os teams
do meninos do America e do Everesl.

BaskeibaSI

51S -'.'-jji—.-
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America F. C.
.Sob a direcção do sportsmnn Salvador

vente, iiniaiiliá, ás _ü horas, 110 espaçoso
deste, club, ii-cnlisiiin-sc vários Irainings
os diversos leams iufanlis.

Pedem, jior nosso intermédio, o
parecimentò de todos os plnyòrs desta :
a hon! marcada c 110 campo acima.

JOSÉ' JUS

Cal-
ficlcl
entre

com-
lasse,

TO.

Tendo nnpnrecido no mercado iniiumcras imitaçflos
c falsificações tln nossa conecitunda marca dc Charutos
llollanilezes, íiyisiunoã ao publico quo exija sempre a
dita marca coin aiiiieis próprios, impressos na fronte:"Siicnliecl;- llnliin" o cóm a conlra-ninrcq "HOI.I.AN-
Pli/JiS", 1'uciUncil'lo a distinguir ile qualquer imitação
pelo seu

Hftãstti.avei sabás*.
SUERDIECK & COMP.

«Tiflaifagogâps -- üaliia
1 «8»»» _

ZA-LA-JVIÜRT CAbQUED'OR

Ti fsi l

Voluntários da Pátria
Duzentos c scssenln c seis voluntários da

latria, veteranos do Pnraguay. officiaes. offi-
ciucs-inferiores c praças, legalmente habilita-
dos o anno passado pelo Sr. ministro ela üueivi
rn para cerebér o soldo vitalício, cpie lhes foi
concedido pela lei 11. 1.ÍÍ87, de 11) de agosto
de 1!)(I7, pedem n nossa intervenção perante o
Sr. ministro dn Fazenda, para que responda
á consulta cpie lhe. fez o Sr. ministro ela C-uer-
ra, em aviso 11.. Iiii, dc 14 de juiihò'ultimo, si
podia abrir o -credito especial dc r>7ü:554Ç787..
nutorisado por lei, para pagamento do soldo
desses voluntários. K'-11111 pedido justo (pie
fazem esses velhos voliintiirios, servidores ds
Pátria, e que devem' sei' 'atlciididorfrpclo Srji
ministro, da Fazenda, não só por que é uma
divida sagrada que a Nação tem para com cl-
les como tambem porque a maior parti está
esmolando a caridade? publica, porque hão rc-
cebo o soldo.

1 -aa-B* •—-

PAQUETA'
*—

Festa de S, Roque
ADVOGADO CONTflA A TESTE

No domingo, 20 do corrente, realisor-se;á
na pittoresea ilha dc Paquetá a tradicional'
festa de S. Roque, padroeiro da ilha.

A commissão dos festejos, composta dos
Srs. cel. Thomaz Pereira, major Agostinho
Ribeiro, capitão Antenor da Silveira, Camillo
Guimarães c Pedro Corini, organisou o se-
guinte programma: misso solemne ás 11 1|2
horas, procissão ás l(i lioras, Te-Denm ás 18
horas, siirprchcndenlc fogo de artificio, ás 2.
lioras; bandas dc musica, lcermcssc. Ifeira-
franca, leilão de prendas, corridas de bieycle-
Ias, regatas, ele,

A commissão dará 11111 prêmio á barraca
que melhor aspecto apresentar em sua; orna-,
mcnlação. '.;; ,. JHorário das barcas , .;

Da cidade: \ . .
7,15, ÍI.IIO, manhã; 12, 4,30, 6,30, tarde. '
Dc Paquetá:
0,30, 9,15, 11, manhã; 2, tarde, 7,1,5, 11

lioile.
Haverá barca para a cidade depois do fo-

go. A Companhia Ca 11 tare ira dará barcas ex-
Iraorilinarias si houver affhiencia de rp-
moiros,

1 <<»»»—c ¦ ¦

Grêmio Paraense
-Rcalisa-sc ainanliã, ás 10 horas, uma reu-

nião do Grêmio Paraense, para a eleição ela
nova dircclorla.

liste acto cffccluar-sc-á na sédc do Grêmio
Paraense, á rua do Rosário 11. 108.

QUEM PERDEU?
O Sr. Álvaro Conde achou na rua um en-

vcloppe com cartões postaes e o entregou
nesta redacção. -•¦ •

1 -<«»» ;

Dr. Dantas de Queiroz^J^S:
tliorax e outros nietliodos modernos du tratamento. Con-
soltas das H ás 11 du manhã, Him Urjiguayánn, n. 43.

¦ 0 fruto da imprudência
Üm conduetor esmagado pelas

rodas de um bonde
A's 10 lioras oceorreu 110 boulevarél , São

Ç.bristovão, em frente á estação du Ligbt,
,111)1 triste desastre, ele cpie resultou a morte de
um infeliz.homem do trabalho.

1. linpriideiilcnicnte, o, coniluclor Rcynnldo
Pereira Sarmento, ní 1.0_ 1, residente á rua dá
Piedade, n.. 31, pretenden ali tomar Mim bonde
0111 movimento. .Palsenndo-lbe. o j)é,. caiu, jus-
Uimentci eutrç .0 carro motor c o jellofiuc, sen-
do colhido pelas, j-odas, (lestes. ,Ení gravíssimo
^stado foi o infeliz removido para a' Assisten-

,;cin, onde ao ser medicado vciu a fallecer.
i O motorneiro do bondo causador do elesns-
Ire, .losé l.uiz Niiylcn-, foi detido pela policia
do 15" districto, sendo, porém, posto em liber-
dade, por ter. ficado qnurada a sua nenhuma
culpabilidade 110 caso.

. -«¦*> 1

iBr. -Edgar Abrantes %£;mento da
lorculose

pc:o Pnèumotliorax — Riia S. José I05 ás 2 hor.is.
r— ¦ -a» ¦ .-¦

ICC
(Só sc responde- a carias assJgnadas com

iniciacs.)
0. X. A. — Explique-sc melhor.
A. B. 1!. E. — Envie informações sobre o'seu estado actual.

,M. O. P. .— Não é caso de medicamento esim de um pouco dc boa vontade, pois não é
o primeiro nem. será o ultimo que tem cónsc-
guido livrar-se ele tão máo "habito", A gy-

Jninaslica e os banhos de mar são muito úteis:.P, C. -r- O seu caso não permitte uma in-clicuçiiò sem exame.
A. Z, L. li. — K' impossível o que pede.O. H. — O sublimado corrosivo e o bi-io-durelo de mercúrio são bons medicamentos

para tal. fim; porem, n escolha desse molho-do, deve ser i;eservacla para os casos em quehouver necessidade de obter resultados muxi-mos cm ura tempo mnximo.
£' a1' 

— Tome Peptonalo dc ferro Robin.• R, A. O. — Iiavb o local com água c sabãoe applique com uma escova grossa, uma vez
por semana, o seguinte medicamento: ácidoíicetico, 1 gr.; hydrato de chloral 3 grs.:cther, 30 grs.

K-.~ Applique a pomada de Willeinson,modificada por Hebra, durante três noitesconsecutivas.
J. C. RI. — Está cm uso dc algum medica-mento em que entre o mercúrio l
X. Y. Z. (.liello Horizonte) — Lave-se comagua-ilc Colônia e applique o seguinte pó: sub-nitrato ele bismutho, 45 grs.; permanganatode potássio, 3 grs.; salicy.lato dc. sódio, 2 grs.

Dr

'ANoilé Mundana
tKxivi-.fíSAmos

I'a/ein nniins nmiiiihil:
Mme. Or. Pio Maria de Paula ha 111 os, ge-

neral (iasjiarlno dc Castro Carneiro I.cAo, Dr,
Qrnoeho Cardoso, Dr, I.11U dc Souza Dlns,
Dr. Ilciirli|ue Noronha,

Fazem annoa I10J01
Srs. t!" lononlo do lCxe-rcIto Max AcKermunii

i'lllii), Anísio dc Castro Ilolclho, Dr. .losf
Vlniinn Marques; dolegndo do -I" districto po-
liclnl: Mme, Dr. Rocha Hiistos, Mine. Dr.
Oi'lmi'1 Severo, Dr. Manoel Justo labiiiiio,
Mlle. LeiI» Ilo.ilrlgtios de- l''relliiK, Mine. Ma-
ilu Pnranl.Paz annos hoje Leonel Rocha Pornniiiles,
fillm do Sr, Antônio Isidoro Fernandes, nego-
clnnle da nossa praça,Recebeu hontom mulloii oiimprlmonloo,
por motivo do seu anulvoraarlo nalalicio, Mlle
.Maria du I.ourdes, filha dn Sr. Dr. Souza
Leão, advogado 110 nosso fôru o lente du Pu-
cuidado do Direilo Telxeirn de Froitns.Por motivo do sun dala nalalicia, hon-
tem transcorrida, recebeu multas folIcltaCrScs
de seus eollegas o amigos o Sr. Dr. Humberto
Orncà, funecionario do Ministério da Agri-
cultura.

—Fez 1111110.'; honlem o hitcrcssnnlo menino
.Icfferson, filho do Sr. Aitbur Rancei, fun-
icloiiario do Ministério da Guerra.
CASAMENTOS

Com .Mlle. Tclrazzlui dc Almciua rVOorc,
fillin do coronel Francisco de Almeida Nobre,
capitalista rosjdcnto em São Paulo, contra-
Uni casamento o L" tenente dn Armada Jofio
Vicente Dias Vieira.
FESTAS

Cinema Pathó
O grande Mm de amanhã

Almas Mrosas
INTERPnETAÇAO

IIcspcriii, Casque d'Oi". Ghlonc,
Za-lo-Wlort-,/univ.ui '.i, Za-ln Vjo

Mise-en-scÈne de Euiilio CIIiíoik

ISrama apac.ic oan 5 aotos

DARIO PINTO (Interino).

O Sr. Francisco Storlno, negociante nesla
praça, o sun I-ixina esposa, festejaram honlein
o 3(1" anniversario do seu casamento e o ua-
(alicio de .11 ii filha Mlle. AllllIIn, reunindo
em sua residência ns pessoas de suns relações,
ás (pines offercccrani uma animada festa (pie
constou dc dansns e de uma parle literária
que teve a seguinte distribuição: "A cartola",
cançoneta, seiiliorita /Célia Carvalho; "O i>rc-
Co da passagem", (lucilo, pelas meninas lida
Neves O Lntirn Cernidos; "O bébé", cançoneta,
ineuiiiii Dora llrilo; "O joekey", menina Glo-
tilde Geraldos; "Meus olhos", cançoneta, sc-
nhorila Zcli.i Car.vnliio; "Sac Cinza", conço-
nela, mcuiua l.aurn Geraldos; "Seu Corria",
incuiiiii C. Geraldos;"As valsislas, dtictto, sc-
nhorila Zelin Carvalho e menina Dora Brito;"Õgoto",menina Nair Travassos';"Effeitos do
maxixe", seiiliorita Zella Garvalho;"A pitada",
ductto, meninas Esmeralda Santos Ncy e Ma-
ria de I.ourdes Snnlos Ncy; ''Ainor de cslll-
ilanle", seiiliorita /Célia Carvalho e T. M.;"As amazonas", duello, senhoritas Zella c
Zelina Carvalho; ''O primeiro namoro", mo-
nologo, Zelina Carvalho. A parte musical
teve u cargo da Sra. Adelaide Travasso e
Mlle. NiSiie Machado e a direcção secnica
amador Sr. Theophilo J. Massad.
CONCERTOS

cs-

do

nNo Thcatro Miinieipal rcalisa-se n.o dia
do correu lc, ás Ili horas, o 31" concerto da So-
cicdiide de Concertos .Syiuphoiiicos, que terá
a regência do maestro Francisco Braga.
RECEPÇÕES

Mlle. Olga de Pinto Lima, filha do Sr. Dr.
Augusto dc Pinlo Lima, nosso col lega e ad-
vogado no foro desta capital, receberá hoje
de suas amiguiiihas, por motivo de seu anuir
vtrsariò nalalicio, iniiumcras felicitações, que
sc irão juntar ás cpie forem levadas a seus
paes, que festejarão a feliz data na iiilimi-
cinde, devido a luto recente na família Pinlo
Lima, cpie não puderam abrir, como tencio-
liavam, os salões de sua nova residência, á
rua Iluniaylá n. 80, cm Botafogo. Mlle. Olga
offorecc.il á tarde ás suas ami.guinlins üm chá
inlimo, que sc revestiu de requintada ele-
gaiiciu ;: - j ¦-. ¦ ..;: \.,,,.i>, ¦

VIAJANTES

"Zá sairá du cárcere As 5 horas", Era
a phrase c|iie Zn-ln-Vie ha algum tempo :
tiu ás glgolctlcs c aos apaches, phrase
cpie empallldecla a todos, produzindo
funda emoção, Y.ix voltaria pnrn o meio
les. E naqucllc transporte dc alegria
soes despontavam ii
lourissima, e l''arfin,

esla
epe-
esta
pro-
dei-

dous
dados, Casque d'Or a
o moreno. Casque «'Or

Jin muito tempo possuldn dc tormentosa pai-
jcão por Zã, o Parfin \ii delator por causa do
quem 7.\\ eslivern preso, estos dous entes tão
perto uni do outro o tão afastados pelo-, sen-
limcntos que os animavam. A primeira, im-
pcllldn pelo sangue, o desejava, temendo-o;
o segundo tremendo só de ouvir pronunciar
sen nome Encontrnram-se face a face na lios-
jieiliirii das Hciioques, iin presença dos com-
panheiros; Z.i-la-Mort necusn Farfin dc de-
lator; esle descobre a Zá-la-Vie a paixão quo
Cascpic d'()r votava ao- seu Zó-hi-Mort, Ccgn
de ciiimc bestial, a mulher quo adora lanpi-
se sobre a mulher quC o uma... Passa-se tun
li-agico' lance... Zá-la-Vie, ferida jicla rival,
cae. Einqillilito os guardas sc apoderam do
Zá-la-Morl, jillgnildo-o assassino, ouvè-flO
iinii co-; de mulher, dizer: — Deíxae-o... Fui
eii que a inalei... Amava-te e muito ts amo,
Zá, para te deixar a uma outra,

J%üne»*í(C5» e?fií
. O grande Music-IIall de
gorgitav.-r de eiitbtisiiismo

lo8»fte
na

p

Hospedaram-se nn Pensa oNogucira os Srs.
tenente Eraneclino Lisboa e familia, Erancis-
Cò Alexíindre Vilela, Manoel li. Sàuthb, Áu-
tonio Dias, Victor Galhardo, Manoel Ferreira
Pires, Senun Madureira, coronel Pedro de Al-
incida Nogueira, Álvaro dc Oliveira Dias, co-
remei José Eduardo de Rezende, Armando ,1o-
sé ele Rezende, Erneslo .losé dc Rezende e Isi-
cloro Alves Romugnési e sciihora.—Hospedaram-se hontem no Fluminense
Hotel, ns seguintes pessoas: João Cesaí', José
Pedro dc Carvalho Júnior, coronel João Evriii-
gelistn, coronel Justino Meira, Pedro Pereira,
Dr. Alexandre Spino, Cherubina Oxoby, Dr.
Raymundo Coelho Gonçalves, André Vou
Blanco, Dr. Owen R. Tliomas, Domingos
(ioffrede Martuscclli, Dr. ,T. Ducheii, José
Campos, Carlos Uazin, Dr. Miguel Tamponi,
Orlllldo Procnça Rosa, Francisco Abruzzin J.
Oliveira, Arlindo Noronha, Dr. José F.*"Dns-
tos, José JI. dc Figueiredo Reis, Pcrycles Bar-
bosa, Virgílio A. Bcnevciíiilo', \S1nldcmnr- As-
smnpção, F. Marques c engenheiro Fred. En-
geri.
LUTO.

Falleceu hontem, ás 23 1J2 lioras, cm sua
residência á rua Leste n. 27 o Sr. Augusto
de Souza Dardcim, pae do nosso col lega Os-
car Dardeau. Seu enterro, que foi concorri-
do, rcalisou-se lioje no seinilcrio de São João
Baptista,,

^Sepultou-se hoje no cemitério dc S. Fran-
cisco Xavier o joven Álvaro de Souza Neves
Júnior, filho do sub-director do Thesouro

ele Souza Neves.
muito concorrido, '

iiiiadclphia re-
a bella Ilcspcrin,

com as suas trágicas transformações de arte
mcphistophelicii, despertava um verdadeira
fanatismo. Entre o grupo dos iiuuinicros
adoradores qualro millionurios, Reston,
rbert, Eddic e Huverlon, pbrfiavam no ex-
cederem-se cm esplendores, ,afim de conse-
guircnl iiiin só oliiar da cllva.cK assim ella,
esquecida! de tudo, passa dc' festa cm fesla,
de homenagem em .homenagem, ate que uma
noite, num eabaret do Grand-Chic, encontra-
se coiii 0 banqueiro brasileiro Ghil Neio, no
qual inimcdiatamentc ella reconhece o seu
Zá-la-Moii; o apache sinistro dos esplendo-
res dc Paris c o supposlo banqueiro desço-
bria ncllíi Casque d'Or, que, ua sua ardente
paixão por seu Zá, vendo-o de casaca, expe-
ri men t a por elle uma sensação dc insultante
hilnridadc, cmquaulq que para Zii eoificçavii
o calvário, cia paixão. E assim, jungidos dí
sarcasmos e dc fingimentos, proseguiu o dra-
ma destas eíuas almas que, ele lão conturba-
das, jã não. raciocinavam.. Desejos i rle. ver fl
seu amado nos seus trajes de apache, a mu-
lher-tem apenas um grito: "Amanhã, cm co
sa"; c cila, no. seu ninho de rendas e de cn-

seu
ic!m

amai

Nacional Álvaro
O seu enterro

MISSAS
foi

Itcsou-sc hoje i
missa por alma de

a matriz da Candelária
D. Joscpliina ela Silva.

Chamados medicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Teleplione 5.935 Central

RUA I2& COí_STITU.Çh£I N-. 8

leites -acolheria com alegria
sob os seus olhos estarrecidos pelo horror
policimen não q carregassem de ferros
pobre, mulher; desde aquelle mnmsnlo, só
lembrava elas palavras ululadas por ellc
luta: "Casque d'Or, volta; ci, vol Ia rei ainda
mesmo que a cadeira cleclrica me impeça dl
beija.r-.lc a boca." A despeito de toda a lei, di
todos os obstáculos, enlre perigos sem nome
triiiiiiphiindo mesmo ela própria morte, ellc
o homem de ferro, chegara nlé junto (lelli
pnra murmurar apenas num hálito: "Zá-la'
Mort cumpro sempre as suas promessas..,
Eis-ine a ti, caro amor, liara sempre ainda.':
Sobre as suas almas purificadas pela graucU
chiimina do amor surgia o sol.

Assistência á infância
Foram ultimamente enviados ao Instituto

de Protçcfião e Assistência á Infância do Rio
de Jtí'il'eit-0 os seguintes donativos: Sr, Al-
bino dc Souza Cruz, 1:000?; Srs. José Teixci-
ra dc Carvalho & C, 100$; Sra. I), Ludovlna
da Cosia Gouveia, 209; uni anonynio, 10Ç00Õ.

Todas essas dádivas foram entregues ao the-
sourciro da benemérita instituição para so-
rem empregadas no soceorro das creancinhas
pobres, em numero avultado, ali ampara-
das.
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Emocionante romance da actua-
a üdade, de Gasion Leroux • Ia PARTE
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O DESPERTAR
i

líiinluslíy julgara falar com o seu mari-
do!... POiii esta primeira idéa que a anni-
quiliira.

Cuia perlurbação geral pbysica apoderara-
sc dos seus sentidos. Os raios luminosos, que
filtravam pela vciiezianno fechada ei iam ha-
ter ni, tapeie escuro, daiisavíiin ante os seus
olhos, com uma faiilasinagoria de cores que•'' aturdiam a ponto dc quasi a fazer gritar.
As risadas elo grupo que cercava Kanioslcy,
no terraço, repercutiam nos seus ouvidos em
Sons formidáveis, retumbantes, terrivelmente
dolorosos, Munique, alem disso, experimcii-
tava a sensação de um frio mortal, que aos
poucos lhe gelava o sangue nus veias, suspen-
dcndo-lhe a circularão e começando ú altin-
gir-Ihc o coração. Pareceu-lhe que in morrer.

Já dissemos que Munique fora sempre tra-
tado com minios excessivos. Ella gritou:
J,Mamãe!" O som desesperado da sua voz
Pesperlou-a finalmente.

I Une despertarI...
Adormecer na caricia voluptuosa da festa

sP-sraopolitn da qual era rainha c da qual sô

vira as exterioridades alegres... e reabrir os
olhos ante esse horror: a guerra.

Quando, alguns dias depois, exactamente cm
íl ele agosto, às seis lioras e quarenta e cinco
da lardc, o senhor de Schocn declarara ao
nosso presidente do conselho, ministro do
Exterior, que a Allcmanha se considerava cm
guerra com a França, a França que dansavn
o tango como Monique não switiu maior es-
lupefiícção do (jirj a nossa heroina de Brétil-
ly-Ju-Côte, quasi desfallecida com os seus ou-
ropcis, no fundo da sua catbcdra, ao saber
bruscamente que era preciso bater-se!...

Além disso, Monique certificava-se de que
eram traídas, ella e a França!

E quem as traia?... ''O seu marido!"
Emquaulo ella rodopiava, cquilibrando-se

nos seus altos lacões, com a saia fendida, para
que se lhe visse a perna, a espionagem cs-
trangeira insinuava-se até a sua própria casal

Ella chorou dc pejo.
Lagrimas promplamente enxutas pela lebre

da defesa, da vingança e do inelutavcl com-
bate. ,.

Lembrou-se do filho que tao alegremente
lhe havia dito:

— Irás beijar-me em Sauil-Die, isso me
dará coragem'para morrer pela pslrial

Via-o no seu modeslo uniforme dc soldado
raso, no seu capote azul c calça vermelha; e
tão modesto, tão digno e tão cheio dc bra-
vura! Estremeceu de orgulho! Ah! esse era
um Vczouze! nada tinha elo pae! nada dos
Ilanczeiiu! Como se parecia com sua mãe! dc
quem tinha o perfil delicado, os lindos olhos
de pttpillas douradas, e com o avô, o gene-
rui Vczouze, que morrera era Saint-Privat,
bulendo-se como um leão c como um simpjqs,
soldado!...

Em seguida pensou no traidor e senliu ca-
lefrios imaginando "qual iria ser o seu pro-
cedimento para com clle", porque, passado o
atordoamento inicial, Monique poz-se inime-
diatamenlc á altura dos acontecimentos. Tul
como n França, a creança cheia dc minios alK
rava para longe o seu nrniinho ele pó ele ar-
roz e de novo empunhava um gladio.

O seu maridoI... Teria ella ouvido bem?,,.
Teria coniprchendido realmente?. „"Onde adquirira ella a certeza dc que Ka-
nioslcy julgara falar ao seu marido?..," Evi-
cientemente, porque o pseuclo-polaco fora ao
gabinete de trabalho dc llanezcau e porque
não poderia imaginar que fosse uma outra
pessoa e não llanezcau que ahi estivesse, sen-
lado á secretaria, na sua poltrona, com o seu
sobretudo a cobrir-lhe os bombrosl... E, eu-
tretnntol c, entretanto!,... (ahi procurava ra-
cioeinar c depressa! porque os minutos eram
preciosos) e, entretanto, a escuridão estaria
assim tão profunda nesta sala, que se pode-
ria confundir uma mulher com um homem!
Na verdade, cila tirara eom excessiva rapidez
uma tão horrível conclusão <lo casol O seu
marido espião! Nada havia de menos pro-
vavcl.

Kanioslcy talvez acreditasse simplesmente
falar a uma mulher, a uma outra mulher c
não a Monique, naturalmente, mas ejuc tives-
se mais ou menos a sua altura, os seus mo-
dos, o seu penteado, os seus cabellos de um
ruivo veneziana, cujos reflexos deveriam ter
brilhado, embora cm plena escuridão.

O grupo afastara-se com Kaniosky, todo
esse recanto elo castello ficara dc novo de-
serio. Monique levantou-se. Dirigiu-se para 0
limiar, encheu os olhos com a luz do dia o
olhou cm seguida para o ponto em qua es-
tava o oscriptorio, o poltrona, '

Ali! na verdade, nada se via ahi! ou antes
percebia-se muito pouco, formas imprecisas.

Monique voltou para junto ela secretaria,
parou e interrogou a si própria: Por que?
por que admiltiste tão depressa que era comeffeito a teu marido que elle julgava falar?"Então reconheceu que. no seu próprio in-
timo, não julgava a cousa impossível!"

idas, seria possível que ella tivesse sido
cega a esse ponto? Que tivessem assim abu-
sndo de sua boa fé? "Seria tambem possível
que tivesse manifestado tanta facilidade em
sc deixar enganar?"

Nflo tivera então oceasião de observar o
que a cercava, de desconfiar? Não, só tivera
tempo pnra daiisur!

E essa musica que não cessava! Essa musi-
ca festiva que agora lhe causava horror, osso
abominável rythmo estúpido, odioso, indeceu-
te, que marcava a todos esses homens, a to-
das essas mulheres, esses grotescos movimon-
tos de quadris, esses deslises lubricos!... E
era pura reunir cm sua casa um povo lodo
cosmopolita que a espionava, calumniava e
conspurcava, que cila se casara, ella, uma Ve-
zouze, com esse llanezcau, um francez natu-
ralisado, que garanta ter uma origem alsa-
ciaiia que ella presentia duvidosa. Que ter-
rivel castigo!... Mas, não o teria ella merc-
cido um pouco?..,

Sem duvida, por vezes inquietara-se quan-do o seu marido lhe pedira "que não o em-
haraçasse nos seus negócios!"

E os negócios da firma llanezcau eram con-
sidornveis na Allemanha !...

Ah! esta musica! Esta musical... E as ri-
sadas das mulheres, essas risadas forçadas, e
as conversas futeis dos rapazesI

Ella só percebia claramente uma cousa no
tumultuar intenso do seu pobre cérebro, a
desventurada Monique, é que ia matar o seu
marido!... Antes, porém, desejaria tanto quea musica cessasse e que toda aquclla genlcse fosso embora!

Ahi que partissem! que saissem! Porque
não poderia ella gritar-lhes:— Mas, retirem-se!,.. A luta começa! A
morte pairaI Empunhem uma espingarda! E
vocês, mulheres, ocoultem-so! cubram-se com
véos do crépel Sous irmãos, maridos, noi-
yt>j, yío morro!.,.

SIltfEMa
-Telephone Gllií
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O seu marido, espião!...
Terá ella certeza disso? Estará bem certa?
Si clle entrasse naquella oceasião, Monique

lh'o perguntaria.
Justamente, eil-o!'
lluiiezciiii passo na abertura ela poria, fa-

laudo de negócios com o barão de , um
austríaco, e Gheincl, o obeso representante dc
uma marca de automóveis allemã. Quantos
estrangeiros na sua casa, abi se pavoiicam
como si estivessem nass uns próprias!

Todos trcs riem-se: risadas colossaes.
Ella já não pôde ouvir estas risadas; parece-
lhe que elles insultam alguém que para cila
se tornou subitamente muito caro, pólo qual
descortina em si mesma um amor illiniilado
e ao qual sc censura amarga mente de não ler
pensado bastante, de quasi o ter traido pelo
seu descuido, sua leviandade, sua futilidade:
ah.I o seu paiz! a França! a sua própria terra
que elles se preparam para estrangular mi
scrnvclnieiite, sorclidamcntc, em sua casa! cm
sun cosa! E é esse estrangeiro, o seu marido;
esse ente que cila não conhece! Não, não o
conhecia... Conheceria ella esse homem!...
Haviam ido biiscal-o ella não sabia onde c
lh'o haviam dado por marido, quando ainda
era umn creança, uma creança que tudo ignò-
ra das cousas da vida, não é verdade? Esse
homem dava-lhe jóias, isso a consolava ele
multas cousas... de muitas cousas uns quaes
não podia, entretanto, pensar som horror! oh!
pobre Monique! tu não o COliheeiosI... Não
o conhecias. Pois bem, agora, tu o conhe-
ces!...

Estas bem ccrla?
Porque cmfim, "si fòr verdade", não ha

no mundo maior desgraça do que a tua: este
homem, cffcctivanicnte, não te. deu somente
jóias; deu-te nm filho 1 E não so trata so-
mente ele castigar o miserável é preciso- tnm
bem, Monique. cuidar um pouco cia honra dc
teu filho 1... O que vae ser da honra dc teu
filho com semelhante pae?.,,

O ENVELOPPE

Uma voz interior dizia-lhe:
tempo, Monique 1 Todos esses indivíduos

lão de combinação e cis-te agora senhora do
um segredo que não le pertence!", c, entre-
tanto, a atrocidade ela sua situação pessoal
dava-lhe ainda u esperança de que sc tivesse
enganado, ucciisaiido o marido.

Monique avaliava perfeitamente que não
linha grande fé nessa esperança, mas a ella
se. agarrava ainda! Oh! por alguns segundos
apenas! como o desgraçado que sabe m-.nlo
bem que o galho a que sc agarra acima do
precipício e cpie não quer largar por cousa
alguma no mundo não poderá resistir poc
muito tempo ao seu inútil esforço!

Pobre delia! a passagem dc seu marido ha
pouco, enlre os seus dous amigos, não lhe
produzira a minima. sen-ação dc reconforto.

Por vezes, basla rever uma pessoa, ohser-
var a rectidão dc um olhar, para que a cou-
fiança, por momentos abalada, renasça.

Mas aquelle homem de bombros largos, co
bertos por tun manto vciiczinno de carnaval|
aquclla cabeça quadrada eom óculos dc ouro.
aquelle maxillnr solido, aquclla boca ^'lu-lona, e aquelle ar finório dc hippopotamo quese prepara para ludo\jfcnnagiir com a preteu-cão- de não ser presentido a haviam apa-
vorado.

Parecia-lhe que o via pela primeira vez!
E sô agora notava tambem os outros! Como
ponde ella ler vivido ao lado de tudo nquillo'.'
Freqüentar e supportar nquillo?

A sua rasa estava cheia dessa gente! Dt
gente dessa espécie eslava a França repleta!
Que miséria! Ella os havia acolhido á sua
mesa com o seu lindo sorriso, como amigo»
um tanto bárbaros, é verdade, mas que sem-
pre acabariam aprendendo n ter bons costu*
mes; muito se divertira â sobremesa, ao oh-
servai" o modo extraordinário dc como se ser<
ciam dos palitos. Monique, Monique, era pari
melhor te devorar, minha filhai"Talvez possamos dispor dc uns seis diai
antes da declaração de guerra. Nestes trej
dias deveras fazer n teu relatório que eu irei
levar pessoalmente » Berlim, onde tenho uni
encontro marcado com Stiebcr. Quanto ao"nome supposlo" ns cousas estão bem cuca-
minhadas por esse lado. Temos certeza de
que nos informará de tudo o que precisa-

Não percas t mos saber 1.. -!'
«»-» XConíínúa.)
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Capital aiitoilmiilo
Capital luliscrlplo,.,,,,,,,,Capital renllindi
luiulu de teseiva 

Baluncctu du ciilxn filial iieniu pi
ACTIVO

li ti as ilesconiadai ., G 547i7l"$ifl0IiIiíh ti rccobur IÚ.8ííiOI-l$870
Unipreutliiiosi contai

rum iontidas, eto 1,030:115$ J80
C.iii.Mi iiiiiiri/, idi.ii", a

agt-nihci I0.7fl0*.|7l$4ü0
Imersas comas.,,... 0U.):38í$"eÕ
IViiliniis«lc einprcstl*

mu», «l«* contas can-
clonoilas, cie tt 3Hi008$0IO

Valorou depositados.. 8-1,501 Oi (iSTóoCalvo, cm hum d.i cor-
rente l2.fi0li.|8lS0Qii

lUKISáiOSigOíÕ

,,,, II». 4.000.000
Ml J. IIUII. «uni
in  l.Kuii. nnii

.<• J mm.«mu

raçn, em lll «le Julho Io 1016
PASSIVO

Capital ilccliii (ido da
caixa filial  i..mhi .iurj-in.

Deposito a pi aso lixo
0 com aviso  Ü.0l0::i7:*$l 10

(.'onlas ioitentes com
« sem jurou  I0.'200:l)l);.">li0

Diversas contas  I8,0l8l7sl$7r0
Titulo» em canção o
deposito  03.030:005$300

l.elias a pagar 02:0001170
Caixa matriz, liliao*. e
agencias  Q.0-20:S:in$ 170

UÚ.V:i;i)ii$m

«ver Pinto Dank, l.i i - ass gnado) C. D. ,Ç«íyni i.Mich, contador.
u> 1010. - Pelo l.iiiiiliin niiilSlmons, gerente; (aulgnudoj

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
Balanceio em 31 de Julho de 1918

ACTIVO PASSIVO
Acionistas: entrados

o realisar lGiOOO&JOn
(tcçfics cm canção.,,, 80sOUÜ$l,'00
Agentes no liiasile na
Europa  1.037i071$l53Ciuieirnsi

Hl idos des-
loniados 11'' ;.',.)->7|g
Ellcilos ,-i

receber I.OOiil lg$038 I0.5OTí803$357
Contas concilies ga-
,:""i'"'-' 7.317: II0$/I!I

Valores enucioiiados. 20.I7U:0I8$33J
Valores depositados. 35.íii2:70.'l$M9
Diversas conlns -1.180:1 li&SDÜCaixa: cm moeda cor-

rente  ... Il.ii;,'(i|.',:'i.':t*
IOiV.Í:.,S:78l*$U20 j

Capital  B.000iü00$000
fundo de reserva  350i083S720
Deposito da Directoria, 80:0w0$000

Dcposltnntcs :
por c|c com o sem
juros  21.01 l:37ÓS023ileiii doaviio 1.513:5089110

alem de praso fixo... .I50i.|ló&5l0
por letras a prêmios

0'.0Sã:(,QÍ,$l30 33.023:380S082

Depósitos jiuliciaes.... .I0:227í>230
Dejiositautcs de títulos

cvnlores 01.082:811$482
Títulos pm- conta do
terceiros  9.827:01 MIO

Diversas contas  I.005:720Ç700
ioT;T-2-j^7¥i$íjííõ

Loterias da Capital Federai
CompMhio d* lotarlii Nailonaei

do Brasil
ExtrnoeSoa puhllens, sob a fincai!»Bnçffo do governo federal, As li V'i e
aos .'..iiiii.nio', as 3 horas| a ruaVisconde de lliibonihy \\. 10

Amanhã

2O:0O0$00O
Por 1^100 em meios

Sabbado, 12 tio corrente
A's 3 horas da tardo

3IO— l8*

noites TcTçQ-ísnvrje &$<*($ wnw .

s
Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas

TelilOüO-16800, WIUIIÍiIiIbI wf w
Arniaiora. Uvn 1 ,«>.,.,11.. iH--:ti• Tol. 371.0 C.

koooSooo
Por 8ÍU0O, cm décimos

Importadores de gêneros italianos
Espcciulitl(i(Je3 em vinhos) IWbero, Ncblolo, Grijjnolino c

Copri bronco. Vinho Chi.nli em Cfllxo, diversos marcos

Variado sonitnciuo dc massas aliniciuicius fabricadas porsystemas os mais moderno u aperfeiçoados.
lalhnrins com ovos scos te quintas-feiras, sabbados c

domingos, no armazém á rua Lavradio 18 e uo. Telephone
3.756 Central,

Masslnhasglutinadas com ovos, cm caixinhas de diversos
tamanhos, rccommendavcis como oprimo alimento das cre-
ancas c convalcscentesi.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

Sladi Munchen

Os iiedidos de bilhetes do lute-
rlor devem ser acompanhados de
mais ilUO réis para «1 porte do Cor-
rclo e dirigidos aos agentes «ornes
Naziiieth & C, rua do Uuviiloi*
n. 91, caixa 11. 817. Tclotf. LUS-
Vivi, e uu casa 1*. Guimarães, lio-
sario, 71, esquina do beco das Can-
ccllas, caixa do Correio 11. 1,273.

Um du Jiiuciro, .'1 dc ngoito dc l'JI0.
João Ribeiro dc Oliveir-a e Souza, presidente.G. Gonçalves, contador

Chapéos tlc sol c benyaliis
0 mais variado sartunonio encontra-
IO lia CASA HAIIllOSA, inata Tira-
lentes ii.O, Junto d Camisaria Pro-
grosso.N. 1). — Nesta casa CülirOIll-SO

ihapéos o fnzom-so cuncoitos com
rapliluz c porloiçito.

EXTERNATO MAURELL
FUNDADu EM 1906-

Director c proprietário: -DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas (usuárias e noctuir-uas

CURSOS DE PREPARATÓRIOS ECURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE

COFRES
Novos c usados, nacionaes e

estrangeiros dos melhores fa-
bricantes c de diversos tama-
nlios, vendem-se dc ioo$ooo
paia cima, na RUA CAMIi-
RINO n. 10.1.

«PHOSPHffllilE
C

falierei

Wi.. ,'1 Iru • n ',0? ed0 ^'"-i" Veúro "' l"",'i'g»<5if- br. AIUIlLlt iiniti;*,jmta o Collegio Pedro II, matlicmaliea. Dr. GASTÃO ItUCII, lente do Collegioiu o , fi.ii. «o l.i-ti.na uinvcrsui. Dr. MKNDE8 DE AGUIAR, lente do CollegioMo ii, latim. Dr. JOSIv MAS IRAMílOl.r, medico assistência Faculdade *do
Me. ici.1.1, rrinccz. Dr Mv.\OI-:i. PKItKIRA DA CU.MIA, conlieci.lo professor, physicaeclumica I'iofessor GUIDO MONFOHTU. da Universidade ,ln Pc.u.svlvui iá roo-imputa o inglez. OSWAI.UÜ DOAVKMTItA, medico e director dó I 

"termttn
mutliemalicaoliislorittnalur.il. l-muimio,

Rua Sete de Setembro, 170

DENTES ARTIFICIAES
I>1*. ®

= Novo Systema:
A.» REGO

ESPECIALISTA
I ronuncia clara e perfeita das palavras. Mastigação egual á

dos dentes naturaes. Segurança a toda a prova.Conimodidadc absoluta
Rüa do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

DINHEIRO
Empresla-30 solue joins, ronpns, la-
zeudas, nielaes e tudo i|ua represen-

te Valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TKlJiPHpSglLOTã NOItTB

Liherlo das 7 horas da
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

misturada com o leite ô o alimento o maisagradável c o mais rccominendado para ascreanças desde a idade de 7 a 8 mezes sobretudoao momento da ablactacào e durante o periododa cresciduo.
Facilita a dcntiçào e formaçuo dos ossos.Prevme ou supprime a dianhéa tão freqüentedurante o tempo de calor.Útil aos estômagos delicados, aos velhos e aosconvalescemos. lt|
Ewlgir a marca "PH03PHATINE FALIÈRES",a Venda em todas as Pharmacias e A rmatens.mpoano GimAL : C, Ruo do ia Tnohcrie. PAHIS

p^ wVAbACHWe^
Fabrica movida n o.lectricidade

A

MARCA
#

RF.CISTRAÜ.V

GARAGE AVENIDA
Ropulada a 1- desta capital

Autos, do luxo para casam en los o passeios
~ ESCRIPTORIO := ,

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 central
GARAGE li OFFICINAS:

Rua Relação, 16 e 18-Tef. 2164 central
RIO DE JANEIRO

Especialidade em
todos os artigos

de viagem
Venda por atacado

e a varejo

V

másM A

MaSas para
i mostruapfo

- dè —
viajantes

V
- ilua Lavradio n, 01 —- RIO DE JANEIRO —

GAFE' SANTA RITA

ANTARCTICA
Recebem-se pedidos

e encoinmeiidas des-
tas aíamadas cervejas
no Deposito á rua Ria-
chuelo n. 92, (Empre-
»a de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
lio. Telephono 2361 C.

DELICIOSA BEBIDAc<m
Cspumaiite, refrigerante, sem

álcool

V1ENOK DESAPPAKECIDO
Tendo abandonado o ci)i]irc(>o ;í niaGonçalves Dias n. Vi o a casa paternaa lailelia Scnailoi* Dantas n. 10. o menorJoão Roíliiguca Nunes, brasileiro, branco,lua fuinilia pede encarrciilaiiieiitc a

quem -uuber noticias ilollo o liivor «lc
parliclpnr no numero acima, qne sciáRTutilleado ; bem as.-.im iigirá na fórninia lei centra quem o tiver seqüestrado

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.

CAMPESTRE
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Tclèjjh. 3.666 Norle
Amanhã ao almoço s

Colossal feijoada!...
Lingua do Rio Grande!...

Ao jantar :
Peru á brasileira!...
Além dos pratos do dia, o

«menu» è variado!...
Todos os dias ostras cruas.
Sardinhas frescas nas brazas.
Boas peixadas.

Preços do costume

Mme. Bos
Cliapéos, uüimoi modelos cm Vellmlo,

li fRitú e palia «1'.'$, 15$ e 25$. Tlií-
jjem-só c relüimim-sc palhas c plnniai a•1$. OS cflS. Aleijei'(lovestiJosecostuir.es,
saias c blusas pelos últimos figurinos a15S, i2,ri$ c 110, á rua da Carioca n. lü.

O maior e mais Importante doBrasil. Occupando a melhor si-
luiifião da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores eíeclrlcoa.Prcijiiencla auimal dc 30.000 clien-*s- Diária'completa, a partir de
íuípijuu.

End. Teleg. - AVENIDA
RIO DE JANEIRO

Cnrso do Preparatórios
Mensalidade gSjjiOOODiurno e nocturno. Corpo

docente: Professores do Pedro
II-Matciiaavulsa lo$ooo. Rua
Sete de Setembro n. 101, r
e 2" andares.

MODISTfl
Faz vestidos por qualquer llguiino, comIoda a perfeição e rapidez, preços bara-lissimos, rua Gonçalves Dias n. 37, so-brado, onlrada pela Joalheria Valentim,Tcleplionc 11. 991 Central.

II
Ehciinmeiido seus moveis na CASA

VEIGA, rubrica .le moveis. Pagamento aPRESTAÇÕES ao alrancc de todus. Pre-
ços da fabrica. Rua Senador Euzebio,'2-2-2, Avenida do Mangue. Telephono 5.2i).t
Norte. Conccrlam-se e estofiun-so moveis.

A* ULTIMA HORA
Chegaram os figurinos das

ultimas creações, assim como
revistas nacionaes e estran-
geiras, livros diversos, etc.,
etc, Avenida Rio Branco 137,
junto ao Cinema Odeon •—

SOKIA & BAPFANI

RUA DO ACRE IN. 81 II i RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE-1.404 NORTE TELEPHONE 1.31$ NORTE

Rlieumatisnio,sypiiilis e impurezas
D0 SANGUE—Cura segura c 'officaz
p.do afamado Itob do Suninia Salsado
de Alfredo de Carvailio—Milhares dcaltestados—A' venda nus boas phar-macias e drogarias do Itio e dos Es-
tãdos—Deposito: Alfredo deCarvalho

Ji 0.—Primeiro do Marco n, 1o

Compra-se
qualquer qiiantidiulo de jóias velhas

com ou sem pe.lras, de qualquer valor e
caulelasdo «Monte deSoccorro»; paga-sobem, na rua Gonçalves Dias n. U7.

Joalheria Valentim
Teleplione 991 Contrai

,j.-=sssszz*

TINTURAR1A RIO BRANCO
29, Avenida Mem de Sá, 29

im ii . -...

Casa de píimnra ordem
»¦ iu j

Manda puscai a roupa e ?. cuitéga — iGRATIS — q domicilio,-.
Áttenile prouiptámente aos chamados pelo - TELIíPHONE. 4 63aCentral. —Limpa 4 secco o teirio de casimiraj por il.fooo; lavacuinw-
camente, seba deformar nem estragar, o terno por ijfooo, tinge, de qual-quer cdr, sem romper nem;;jlesbôtar; "passa a ferro as roupas

: çpm pei-feiçüo; faz niodilicaçõc9 c quaesquer concertos; col-
loca debrum de fita dè seda 011 «le algodão eni fracks, pare-tots ecolletés.—Especialidade em trabalhos em roupas de senhora.

Preços módicos e trabalha perfílto e garantido

A Notre Dame de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o *|.
Em todas as mercadorias

Mis adquirida ou hereditária em todas asmanifestações. lUieumatismo, Eeze-
nia.', ülceras, Tumores, Dores müscu-
lares e ósseas, Dores de .cabeça no-
cturnas, et;, o todas doenças rcsul-lantes do impurezas do sangue, eu-- iiuii-so infajliveliiiaiito com •*Único que com um s<5 frasco faz deanpparocer qualquer manifestação. Umacolher após as releiçôcs. Em todas as pharmacias,

m

lül

IViiçft Tlrflilcnlol II. I l'»:li'pli.*).'ii:ciilinl
Almoços, janwres e ceiitsao ur
livre.

llu'o piiro a Jiiuliir
Perna tlc porco itssudii,
Ostniü frcscíis.
Ciiniii especial «to ar livre.
Saruinhas nas brazas.

Aniniilia
Colossal cozido à brasileira.
Peru assado e mais iguarias.
Ostras frescas.
Sexta feira, crout-au-pot.
Preços ao alcance dc todos

Meia cada oe bom sangue!

Na rua tio Cattete
n, 120, casa 3, lava-se c
engomma-se e fornece
comida para fora, casa
particular.

liavol
Quando so lava a pullocom o piiimic tiuido Lavolj hn«

nicdiatamonlq ilosnpparcccm a co»
mlchJo doicfljiorailora c a «lor ir-
rltonlo. Esto maravilhoso liquido
íi o mosmo que os famosos dou»
toros da Brasil oslilo usando na
ai tualtdado com gnimlo suecesso.
Feridas du apparuncin ilosagraila-
vcl, escamas e feias orupçôos des-
apparcccni di nlro do uma semanni
Vende-sa em todas a< drogarias «

liniiras principaes

llWJg 
•piMIJEJisBON 

SABC"-
\u ¦ b«a««BH ...»

GRfr

'S

E' uma garrafa de Qulnlum babaiTiiquo.
O ii-ii «lu Qlllllllim Lihiiiriupio na

doso iluiii eólico da licor, ilopula dc
cada rofolçtlo, â quanto íiiuln pura rn-
ítabolocci', doutro da pouco lompo ns
forças dns doontos por mais asgutuilas
que estejam, o pina curar, scguntnicii-
le o tem alialo, as moléstias da au-
niii«l«.*í«! iloancmüi as mais anllps aniiiis rcbcltlos a qualquor uutia raino-
dio, As iniils leiuizos fuliras dcsupiia-
1'ocoin rnpliliiiiieulfl lomiindo-so e.sio
liaiolco niüdiciuneiilo,

Por Isto, as pn-soas fracas, ilchl-
litadas pelos inolostlas, pcln tralia

lho ou pelos excessos; os adultosfullgados pulo mui rnpMo cresçlmon-lu; ns nioiilnas «pm cuslnm u so for.mar n a to doionvolver; ns senhoras
pnridas, »s \eihiis enfraquecidos pclualado; os nimmicos dovein tumor vi-nho de Qulnlum l.nhiii'rai|ilo, K' paill*eiiliirinonlo leciuiinioiuíadu pura os
ClIlIVUlOíCOIltCS. Arlia-Si* n (.lililuuin
Ijihorinqiia cm loilu*, ns pliarniavius a
drogarias,

Deposito! Cisa Prôrc, rim Jacob
n. 19, om Piuis.

GRADADO & C.-Kio

Pó ile arroz DOKA
Medicinal, adheientc e per-

lumado. Lata 2.t!ooo.
Perfumaria trlando Psngel

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade dc moveis, podendo as-
sim nossos IVeguezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riachuelo n. 7, Casa Pio-
gresso.

spBBBaE3aB2i52S3^ís^i^sssssíssssamissasmsaEmJsicgi

ABAIXO AS INJECÇÕES

LEILÃO OE PENHORES
ue agosto

E. Samuel Hofíniann
13 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

dendo os Srs. mutuários relor-
mar ou resgatar suas cautelas
até a hora de principiar o leilão.

Com o <'606»e«914» gaslaes um dinheirão
c não ficaeg curados. As injecções de mercúrio
vos debilitam. 

Só o ENERG3L, cemedio vegetal,
e que cura realmente a syphJlis

HSjça^itSteSiSiSQB se* «.nILiilí

A' venda nas drogarias : J. M. PACHECO,
Granado & c, araujo preitas& c,
e iodas ai b .as pharmacias. 

IflHEMIHmídeosoii
na

EneÜQ Souza
bronchíte
liM«ii». Aitina,

Tihrcsltii pilBiBtr.
«ARDE TOHICO

ií» o iijBMí 8 urouox i
TOrtl. u

Professora de corte
Hahilita a oorlar por escala geométricao prática qualquer modelo, inclusive tail-

leur, em poucas lições.
Tainbcm corta moldes soh medida e

podem ter em fazendas, alinhavados t*
provados ou meio confeccionado*.

PREÇO MÓDICO
JVIme. Nunes de Abreu

Ilua Uriigiiayana MO r andar
TEL. 3.573 NORTE

GRANADO 4 C. 1* êt Marco. 14

Unhas brilhantes
' Com o uso constante do 1'nliolino, asunhas adquirem um lindo brilho e cx-cellenie cor rosada, que não dcfapparecé,

anula mesmo depois dc lavar as mãosdiversas veies. Üm vidro, 1$,*i00. Po-metle-se pelo Correio por 2$000. Na«A' Garrafa Grande,» rua ürugnavaiia
n. 66.

A Remédio effícaz sem
drogas

Hotel Miramar e Babylonia
LEME

Nova gerencia. Com trinta dias de
permanência neste hot°l, pela suamaravilhosa situm;ão, curam-se as se-«umtes moléstias: HYPOCIIONDniA
CIILOnOSB, NEURASTIIENIA c NOS-1ALGIA. Asseguram as suiuniidades
módicas. Bua Gustavo Samnaio ns.tU
d V»Jl'° dc Janeiro. Telephone 972,Sul, 27 minutos da cidade. Porau-tomovel, 15.

Manteigas finas
analysadas, marcas dc inteira
garantia e superiores, ria casa
Pinto Lopes*Comp., deposi-
taria de importantes rabrican-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-
phonc 3.006.

A FIDALGA
Restaurant onde se rennem as melho

res famílias. Rigorosa escolha feita «lia-
riamente. em carnes, caças o legumes.Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

ItUAS. JOSE', 81 - Telep 4.512 C

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teleplione Norte 355

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE -

•li, Largo S. Francisco dc Paula, ÍI
Tclophone 3.814-Noilo

O mais chie salão.
Primoroso serviço «!e cozinli.1

Menu
Amanhã ao almoce :

Mniunnayso de lagosla
Caldo vcnlo a villa Real.
Ahjiii .'« haliiana.
Feijoada ao Progresso.

Ao jantarPato com arroz ;'i prnvcilçal.
(lahiito.com puréeiic ervilhas.
Tiilliiuini á Pomidoro;
Ostras, legumes paulistas,DfilacBosoü vinhos

Leitura Portugueza
Aprende-se a ler cm 30 lições (demeia hora) pela artij maravilhosa «lo

grande poeta lyrico João de Deus. Von-
lado o memória, o todos aprendem em30 lições, homens, senhoras e creanças
Explicatlorcst Santos Braga c VioletaBraga. S. José 5í.

Pintura de cabellos
MME. OLIVEIRA tingo cabellos par-licularmciite, só a senhoras, om llcnne.

Actualmente garante a maior perfeiçãono seu trabalho. Duração: (iiatrõ mezes
Completamente inoffciisivo. Prcpiirtidos
recebidos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Gomes Freire n. 108, sobrado.
Tclopliono li. 5.8UÜ—Central.

Vendem-se
jóias a pregos baratissimos: aí

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. P!)4 — Central

Mme. Suzaune
Termina a 12 «]0 corrento sua expo-'siçito da Estação de inverno o provinesua amável frcguezia que vendera ro-ties do passeio, thealro, «taillcurs», ícoip grandes reducçõos «lc preços. ?
Todos os dias, HOTEL AVENIDA l

[quarto 2o5, 1- andar. '(

LOTERIA

PAULO
Oaranlltla pelo governo do

Estado

isexta-feira, 11 do corrente

Por lípiSoo

Bilhetes á venda em todas as
asas Iotericas.

PALACE T2WU
CYCLO TIIEATRAL Ull.VSILLIltO

Companhia V1TALI3
A's li 3/1 da noite

8» lucila de asssignalura
Primeira represoulação da operetaem trcs actus c quatro quadros, de.laiiville, musica do maestro 11.Hervu

am'86lla Nitcuche
ÍS.iNTAllUI.I.INA)

Ediicaiidas, artistas, otlleiaes, em-
pregados. Toma parte toda a coniim-
11 liln.

Biálhanta <i misc-cn-scòno ».
Maestro director da orchoslrn, EU-

MESTO M00AVEH0.
Sexta-feira, nona rícita de assi-

gnatura. Primoim represeiit.içào da
operei»- DANft»LNÀ OBSULÇA.

—atga————mmmu

THEATRO APOLLO
Companhia do Polytlieiuna de Lisboa

A's 7 ii2-HOJE-A's 9 3M
A revista de grande exilo

1 fia a salíia
IGNACIO PEIXOTO c FII.0MENA LIMA

nos principaes papeis,OTIIIÍLO DH CARVALHO (CònipadrojSalvador da Pátria.
ANTÔNIO DENEGIU (Alllliiido) Chi-

quinho.ltOSIT.V UODRIGUEZ, no seu lindo
repertório.

Suecesso colusíal do toda a compa-
nhia I

Amanhã, ás 7 l/á oO 3/-1 -STA' SALVA
A PATH1A.

A sognir, a revista—IÍSO KOI TEMPO,
le Ca/adido de Castro, Luiz Silv* (Siilvi-liusj • Octa\io hangirt.

CABARET RESTAURANT DO

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais concorrido salão de concertos do Rio
Coiicert-chaiilant ás U horas em ponto, todas*.-.as noites, soba direção do an-plaudido cubareticr FHANCO MAGI.IANI

A NENETTE; chanteuse mignonne—FLORY, italo-fran-
çeza - PURA JENELTY, estrella hespanhola—GIOCONDA
italo-argcnlina - MARCELLE 

ÇHUDERONI, excêntrica-LA BELLA PORTENA, coupletista-NENITE DUVAL.diseuse—LA MILACRITA, bailes orientaes.
Hoie, estría da cantora creufa LA BELLA CONSUELITO

habiiuôs-9TN,°Sta 
S°mna' mnÚ{ms 6stría9e laveis suínas'par. os

MolinNa.B,_T°d''3 
°S ar"SlaS S8° con,™'*J«» -Pelo» agentes exclusivos Pari.i 4*

ornais elegante e espaçoso do Rio gV ° 8 ft"Ju !ttIa0 do Cm> msevít
ARTE..., BLEGAMCIA,.., BELLEZA,.., MBSMS4..., FLORBS...

Theatro Carlos Gomes
^^^"—"*"BH!!5!BS!K3^S^5!s^*KS,'v'a''i:?BsEi™
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Gruta Bahiana
A's terças angu á bahiana,

ás quartas cozido á bahiana,
ás quintas feijoada completa,
aos sabbados cabrito; todos oj
dias vatapá, carurú, mdqueca i
zorô.
Praça Tiradentes n. 71.

lão ha quem negue
que saber falar mais de um
idioma é de grande vantagem
para vencer na vida.

0 Curso Normal de Pioparátorios, jámuito conhecido pela pontualidade, assi-Unidade c compateiicia do seus professo-ms, inicia actiialmenltio ?eu curso praticode_ i.inguas vivas: Franco?., lufilez ou Alie-mao, icionadi) por professores dessasnacionalidades o a preços rcdiiüiilissi-'
mus: 10ÇH00 por idioma. Aulas diür-nus c nocturnas. Infiirmiirões na sedodo curso, UKUGUAYANA .N. :i!l, 2- andar,de 10 horas em diante.

Grande companliia dc sessões
Eden-Theatro, Je Lisboa 

"— 
Em-

presa TEIXEIRA MAItQUES
hoje: :hoje

Duas sessõcs-A's 7 3/1 c 9 3/1Lindos mais retumbantes êxitos dotheatro portuguez
0" e 10a representações da revistaem dous actos, sete quadros o duasapotheoses

0II fi II
romã purie toda a companhiaUrilliuiites corpoi'a.;ücs do coros edn bailo. Deslumliraatcs scenaríos.Luxuoso guarda-roupa

Bilhetes 
~1 

venda ua bilhe-teria dn liieiitro. Preços: hum e ca-marotos de I*, K$; camarotea de'2«,I0>;.:adeuas do 1», 3$-, «lilns de 2«2$ , galerias numeradas, ISJOO: eu-trada geral, 11000.

CINEMA-THEATKO S. JUSÉ
Empresa PASCIIOAL SECIIETO
Conipaiihiãjíolasso

Dramas, comédias, música o grande-bailados-Director da orchestra, nines-tro MAiNELLA, da qual luz parlo a pri-meira bailarina ANA KIlHMblilt.

Trcs sossõcs-A's 7, 8 .1/1 e 10 1/2
O drama mímica cm um acto o dous

quadros, «le li. MOLASSO, musica «lomaestro IIENIIY IIOFFMANN
AMOR DAPACIIE

(LA PETITTIi G0SSB)
Tomam parto cm todas as sessões asapplaildidas cantoras P.INUZZAMIA, can-tora á voix e AS VIOLETAS, ducltislas

portiiguczas.
As se-sòcs priiieipiarjto sempre p«lacxhibição de «lilins» das mais reputadas

fabricas. Pregos populares.
Nos theatros S. Jo-e," 8.~Pedro, Carl. sGomes e Maison Mj-íciie havtri ma-tiuée toa domingo», ',s *j lei.

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião deiltís«ta pela Faculdade de llcdijina dn nio

de Janeiro, com liiii(;a pratica. Traiu-
lhos garantidos. Consultas diariamente.Oiiisiilloriu, rua «Ia Qiiiltuidii n. -W.

astffgaeaaiggaasia
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THEATRO REGREIO
Companhia ALEXAiNÜIlE AZEVEDO

A's 7 3Í4-HOJE-.A's 9 3Hbsjicctneulos chies, frcqueiitados
pela ('¦ I ¦ tu carioca

Represou lação da comedia cm lies
actos, do A. CAPUS, iraduceão deJOÃO LUSO

A Linda FicÉniria
Prnlagoiiisto,CllEMII.DAD'OI.IVElllA

llrilhilllle suecesso de toda a eom-
panliia.

A seguir

O maior suecesso Iheatral deste
anno.

Mobiliário da elegante MAItCEXA-
RIA DIUSILEIltA. '

1 Amanha, ás 7,3/4 e 9 3/4—A LINDA
í FÜSCC10MAR1A.

âuiü ._*- :M


