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A GUERRA

Um imposto que está sendo ludibriado
•••t—

O augmento da quota ouro na Alfândega éum verdadeiro absurdo
A situação financeira do paiz, discutida sob-ma multiplicidade de aspectos, crcou, semouvida, uma outra .situação que não seriacxaggero classifieal-a de pltlorcscu. Ora, opavor das cifras imo fnzem o volume do "clc-

fieil orçamentário foi cnusn do tom cnra-cleristico que motiva aquella asserção. De fa-rio, dir-se-in que assistimos a um concurso
tle niathemalica, onde vários problemasfossem distribuídos visando um fim conimunit onde centenas de concorrentes uns esforça-dos em acertar, outros alheios A prova, nãoconseguiram desvendar a Incógnita.'remos visto em meio dessa balhurdia osmais disparatados argumentos alvitrados co-1110 solução ao "déficit" do orçamento para1.117, resalvando e auxiliando assim onerososencargos que pesam sobre o nosso paiz, coma sua divida externa prestes a ser attendidacm pareellas conlratuaes.

A creaçâo de impostos novos lem sido sug-
gerida a cada minuto. Esto recurso tem sido,alias, o appcllo único dos nossos financistas.
quando auginciitam as "aperluras" do The-flpuro, sem ijiie se quebre a excessiva tolcran-cia da opinião nacional. Ha, entretanto, espi-ritos que dosassombradamente sc externam
provando em como são contraproducentes no-vas tributações, novos impostos vexatórios,
que ao envés dc alliviar a. situação financei-ra do governo, duplicam a crise geral.Nada dc impostos! — bradam esses espiri-tos, e cada um justifica plenamente o seu mo-lo de pensar, obtendo applausos geraes.Foi por isso que eoncatenámos alguns da-los que formam nina dessas opiniões, aliás jáConhecida do Sr. presidente da llcpublica, oliais interessado na solução do problema, e•ne nos parecendo razoável, deu ensejo a que-atentamente fizéssemos, cm syntlic.se. umipanhndo geral de cada alvitre, do primeirolos quaes nos oecupamos neste momento.Antes da citação de elementos estatísticos,
precisamos additar que, sendo a base augmen-In dç relida sem augmenlo de encargos ver-
«deiro maná que nos vem soecorrer em tãofflçlindrosa situação, lia a operar como ele-mento de êxito a tal "desideratum" umaaceno decisiva e enérgica do governo, na ar-iceadação regular de suas rendas. Ora, cmthesc, nao ha negar que o problema é ve-Um, mas, afigura-se-nos que a direetriz atraçar jamais foi solidamentc concebida, ra-zuo por que aqui e ali é voz comnium: "o go-verno fisealise; o governo reprima o contra-bando; o governo laça cessar as bandalhei-ras administrativas"; o. nesse tom, por«irtiiitc.

Sem estender uma aecusaçúo geral aos fun-ccionarios encarregados do lançamento, po-¦leremos, entretanto, dizer que muito banda-Ihçira existe cm tudo isso. Casas do centrourbano, que pagam contos de reis mensnes, cs-luo lançadas por muito menos, até 50 "l" cmais, do seu vnlor locntivo, cm detrimentodu renda do imposto, razão pela qual cllc ai-cança simplesmente •i.OOOiOOOÇOOO.
Esmiuçando umn das fontes de renda, que éluo sacrificada; pretendemos o mesmo fazer

para outras, onde o desfulquc attingc a mi-

0 rilo compressor
A OFFENSIVA RUSSA

-Sm» i ,.
O avanço dos russos sobre Lemberg
e Stanislau — Quasi des mil prislo-neiros nas margens do Serelli e ou-tros dez mil deante de Stanislau —

XI ultimo communieado officiál

flia poda í &Y\>ou
do \oao

luares cie contos, comprovando que não bncossldndo dn erenção de novos impostos, cmdo sc pretende uma parcclla

uc-
. quan-relativamente

pequena, que c, a dc 18.000:000$, para o cqui-librio orçamenlnrio papel ao mesmo tempo queparcclla idêntico c desviada só dc um impôs-to creado lia longos nnnos, que, isentandoaquclles que sabem lesar a renda publica,tem sido em parte satisfeito integralmente
p r outros que respeitam os direitos do gover-no. Talvez seja duro, seja mesmo cruel, paraalguns, o cumprinienlo exacto da lei; mas osinteresses da collcctividade sfio scra duvidamuitíssimo mais respeitáveis do que os doscavalheiros que conseguem escapar ao tributoexigido.
Os absurdos do augmento
da_quota-ouro — Uma opi-

mão autorisada

Si a. situação agora 6 diffieultosa pela fal-
.:',>' 1*'„ou 20 •*•¦• contos, para fazei* face aodéficit" papel do orçamento da Republi-ca, para o anuo vindouro, quantia relativa-
mente pequena, os meios fáceis pullulam ávista da alia administração c dos nossos lc-
gisladorcs.

Tratamos aqui de um imposto que ha lon-
gos annos concorre para uma rubrica na re-
çeita: o imposto de industrias e profissões,orçado ainda para o anno corrente em réis4.000:000$p00. E" espantoso, é incrível quecom os lançamentos dos contribuintes desla
capital e com as taxas estipuladas pelo re-spectivo regulamento, só se obtenha aquella
parcclla. Por que ? Pela bandalheira desen-freada da forma em que são feitos os referi-nos lançamentos.
o.^o^A existcm npproximudamente no Riodo.200 contribuintes, entre elles os de maiorvulto:

Açougues 180, advogados 985, alfaiates 405agentes commereiaes 505. fazendas e arma-
finhps 122, barbeiros 500, bilhetes 141, bo-*e'i1.1",1L900' bombeiros 118, eommissarios de¦afe 107, commissões 450 cafés 350, calçados140, carpintarias 234, carvoarias 120, casas de
pasto 004, dentistas 500, engenheiros 825, mo-lhados 1.820 médicos 1.450, chapelarias 330,charutanas 182, moveis 124.

A média da taxa fixa animal é de 50.? e amedia da taxa proporcional 17,5 "l0. O valortocativo para cada cstabelecinicnto tal é aòase para applicação daquellas taxas, appro-
fumado em média em 250? mensaes (quantiamínima, por assim dizer, attendendo a (pie em'lodo o centro urbano poucas são as casas des-se valor, existindo casas até de contos de réismensaes) appliçado aos 3G.200 inscriptosliara pagamento de impostos dá um resulta-cio de 108.600:000§000 que, sujeito aquellastaxas, em média, representam: taxa fixa1.810:000.?; taxa proporcional, 19.005:000$.'í)e onde o imposto attingiria por essa forma

2 n,c;!,lannsn°„nll,-í* (,e 2<>-815:000!?000 ao envés de3.000:000.?, como está orçado.
De onde semelhante disparidade em d-ras ?

O Sr. Baptista Franco não é nem senador,
nem deputado, nem tampouco figura repre-
sen latira dc nossa praça. Tem, porém, aquel-lc tão decantado saber "de experiências fei-to", adquirido em cincoenta annos de fun-ccionarlo de alfândega, dos quaes 17 passa-dos no cargo de iuspector. Fala com simpli-cidade e bom senso, dizendo-nos, sem abrircatálogos do autores estrangeiros, as seguiu-
tes cousas:

—Esse projecto augmentando de 40 "Io para65 °i° a quota-ouro dos direitos aduaneiros
e medida inspirada certamente em razões queescapam á minha humilde comprchensão. Como conhecimento que lenho de taes assumptos,
acho que a tarifa actual já ultrapassou os li-mitos máximos, já tocou o absurdo, sobre-tudo em certas classes de mercadorias, comoaquella onde se incluem os tecidos de lã, li-nho, algodão e seda, havendo na realidade
variado a razão dotal tarifa ••,;% 60 °|° a200 f, para quem quizer famvsalci^s-._•_*•
exaetidão. ^*Saf''

Querendo synthetrsar seu parecer contra-rio no augmento.da quota-ouro, o Sr. Baptis-ta 1-ranço se apoiou no faelo de serem asnossas taxas e tarifas, em sua maior parte,de verdadeiro caracter prohibitivo e na con-sideraçao de que a conversão da parto ouro,ao cambio actual, irá influir de um modoalarmante sobre essas taxas, restringindo
portanto a importação, fonte cjonde decor-rem os melhores elementos de organisaçãoorçamentaria.

—Além dessas duas razões capitães, disseo Sr. Baptista Franco, cumpre não esquecer
que a aggravação dos impostos de importaçãoinflue extraordinariamente sobre o cominer-cio, sobretudo naquella parte representada
por indivíduos menos escrup -osos.

Quer dizer com isto o antigo inspector dealfândega que a medida aventada trará comoconseqüência natural o contrabando em lar-
ga escala, o que, na phrase de S. S., serátanto mais de lamentar quanto c certo queas nossas costas, mesmo as que estão proxi-mo a esta capital, offerccem fácil accesso úintromissão daquelle commercio illegal.Os nossos legisladores, a ter razão o SrBaptista Franco, com o projecto de augmen-to da quota-ouro correm atrás clc uma illu-sao, porquanto si é certo que augineutadasas tarifas as rendas ao começo crescerão,certo e também que esse favorável e transi-tono augmento resultará da existência destocks nas praças importadoras e que, tãoligeiro os mesmos dcsapparerem, as encom-meadas se restringem de 20 e 30 "l0

O patriotismo do Sr. Baptista Franco serevolta á lembrança de que no nosso paizhaja pessoas bem intencionadas que cogitemde tarifas num momento em que o commer-cio exportador da França, da Itália, da Alie-manha e da Inglaterra se rctrahe ou desap-parece no espcctaculo da conflagração—Que deixem a revisão para mais tardei—• exclama S. S. — Si querem realmente bo-lir nas tarifas que se lembrem então de di-mmuir as que são excessivas...
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A rede fcrro-viaria da Gaticia, parte daqual ju esta em poder dos russos. A actuullinha russa e o traço mais negro, ininter-rupto, que está a alcançar Solai, ao nor-le, e Stanislau ao sul
LONDRES 9 CA NOITE) - Telegraphamue Pctrogrado:"Entre 5 e 7 do corrente as nossas tropascapturaram na rcfriâo do Screth superior, nor-to cia Galicia, 16'i officiaes e 8.415 soldadosbustro-allcmacs e tomaram quatro canhõesdo grosso calibre, 19 metralhadoras, 11 mor-teiros e grande quantidade de material bel-lico.
Na região de Stobuchow anniquihimos todou mdestacamento austríaco, cujos soldados setinham approximado das nossas linhas le.van-tando as mãos. Quando o coronel russo Stre-pancnko se approximou, os austríacos fize-ram fogo, matando-o. Foi por esse acto detraição abominável quo todos os officiaes esoldados do destacamento foram mortosAs nossas tropas tomaram a offcnsiva nadirecção de Stanislau. Depois da oecupação deTysmienica e de Tlumach, os austríacos f*

pram na maior desordem, uns para Stanis-lau, e outros para Nizniow. Mas as forças roa-sas que operam na margem norte do Dnies-ter também avançaram aobie;Niznlow, que foi.accupada. Foram feitos slenn*- milham «ií r>w.
^risltoélros, entre^quaes gra MÍÍP^lemães, c capturámos muitdT materiaT tícHicò I 

fíi^
Qs prisioneiros que chegam a Oberlvn e Ko-Ilomea ainda não puderam ser contados. Masdevem approximar-se de dez mil.Hontem de manhã as nossas tropas esta-vam, pelo norte, a 15 kilometros do StanislauOecupamos também naquella região as ai-delas de Bratychuw. Palakhiche, Chanoloezcee Krovotura e as cidades de Ottynia, na es-trada de ferro de Stanislau a Koloméa, o ade Nadworna, na estrada de ferro de Stanis-lau a Koromeszo, nos Carpathos.A nossa ala esquerda oecupou a região dorio Vorone. O inimigo, antes de se retirar,fez ir pelos ares os depósitos de munições e
?!n *™te*' Oecupamos ao todo nessa região160 kilometros quadrados.Na região do Stokhod nem no sector de Hi.ga houve acontecimento de importância, No

-?™J?«lambem nada ha a assignalar."PETROGRADO, 9 (Havas) (Official)-Con.tinuamos a desenvolver os nossos suecessosao sul do Dmester, perseguindo o inimigo1 enc-tramos em Nizniow, a nordeste de Sta-mslau, capturando pouco depois aquella cida-de assim como mais sete povoaçõesDurante a perseguição as nossas tropas fí-«¦eram avançar o flanco esquerdo, app-oxl-mando-se do rio Vorone e da cidade de Tys-mienitza. O numero de prisioneiros e » nnín.

AGORA É UM DESABROCHAR
•-CP •Io'*0 * u.ma «-"vora de tronco muito

«snluhoR o multo fruto, fruto do tanto mais
Bfe_SW "í""8 xW?cno 0,1° •••ontem...
!««n„.so ° *»l»nn*««Ç. o mister subir A «n-ore e"-Mofo ° ícrír"ao nos esP1»1"-» «lucro

nnw?hní'l0i^ Ç"0^0 s,ibír ° arvore Par» M O
RmmL"í Basta ficar á sua sombrn, sob sua
K Par« co-J-or os que ciem de maduro.
eftríi^ s 6Uíl sombr**» ?» «lue Ocanl soffrem o

A!:?.ldf0!í qui! se rluci,«ni sob a manccuillia...
wf. nav,ft um c"valhciro a nm joven cs-
ính?;,„9imnd? o'«v«U.elro acabou, o joventinha um sorriso descrente nos Inbiós.~ "as ha agora as flores — disse o joven.

nrní. mnT.iC.on,,° ?stnvn bcnd0 operada muisnma modalidade dessa arvore maldito.
IL™ „„! na cida,<-c «m senhor a quem cs-

_m>«5£\iCB° a fain!n de' coin se'JS homens,
SwllCr„a<rcifP wMo. «Jar combate a essa
nün°V;\ íluc*JU se sabia P0.r loi-t'a experiência
E&fSS,} StT u,cm eortni,a P*-'10 t'0'ico, nemarrancada pela base, tal a sua grossura ta
L-sseU,scnhnd° r°iZC'l cntrnnhadaf0^^!,!
fniil iS 'I"""1'? ouvia falar nn arvore
nao que cllç jie tivesse medo, mas por pesaras responsabilidades que lhe cabiam, deaiite«aquella monstruosidade. Do seu logar! co-
TnZ^Â0 CMC ", °uvir eada vez maisb forte o«amor dos parentes e amigos dníiuelles queffcyíam sido, ou feridos pelos espinhos, ou en-
|a dit&re,0 ' °U adormc'ddos & so»--

Então esse senhor chamou os seus homens
gSÃ prJ)XÍmos c lcil-1,lcs uina ordem poros-
n ?f,A„,° lm propri.° punh0- mandando queo ataque fosse sem tréguas ú arvore. Parti-
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A NAVEGAÇÃO E A GUERRA
A crise de transporte aggrava-se
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Os rebocadores «Almirante Lribc» e «Almirante Valenzuela»
O augmenlo do movimento do trafego ma'nlimo no porto do Rio de Janeiro duranteo anuo dc 1910 foi sensível, sendo (pte essaaugmento ja se vinha notando desde o sc-gundo semestre do anno anterior. E não pa-rou ahi. Augmentou sempre o movimentotle navios estrangeiros de longo curso pro-gicssivãmente, até ao mez anterior á 'deela.

ração da guerra na Europa. Em 1912 chegou

H%~;

CTia; ífíl
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... . . - ------ — prisioneiros e a quan-tidade de material apprehendido ainda na»sao conhecidos.

partida do novo arcebispo de Olinda

M i^V*.*. ^_^__^^^_^_^_H_Kív_^Eá_ll '¦ •*:'-&*,t!á, B-Hv^-S -''''$' mMMMr^^m^^Èm
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icn _?-períllcifl coniuistada nesta região é d«160 kilometros quadrados 'NOVA YORK, 9 (A. A.) - De Vienna com-mumcam para aqui dizendo que os austriácoiconseguiram deter o avanço'moscovita eSStobychowa,. infligindo-lhes grandes pe.-dw.
officiál. 

'a "!l° tCVe' 1)0i*ém' confirmação

EM TORNO DA GUERRA

A L-ista "íte--ra 
nos TSrtãdciã Unidos— A anlhropophagia na Armênia ena Syna ¦— A demissão do Sr. Cai-
laris

WASHINGTON, 9 (A. A.) - O Sr. Uenettsenador pelo Estado dc Nova Yorlt, combateu
H,ln(Íalnr?,a 

"b,,acIt lisl"> «H-endo qíôTS
ÍfM?«.ünHl0S devci.n. para -mül-w os seus

i AVm*T^príl-ap at<5 a sua esquadra.LONDRES,; 9 (A. A.) - Dizem de Boston

ram todos, cada um por sua vez, e por seulado.
.J? a ai'.v.01'c* talhada aqui, ali, acolá, eome-çou a deitar resina. Si continuassem os gol-pes, a sua seivaja se extinguindo, assim, nospoucos. Mas nao: a resina tirou o fio dosmactiados e os homens ficaram uttonitos etudo voltou como dantes. De tal forma, á ar-¦vore, ao. envés de soffrer com os golpes, foipodada e agora, novos rebentos surgem e —cous* que nunca sc tinha visto — até as fio-res desabrocham..v

—'Flores '?
,TSi»!> meu amigo. Ha jogos de flores nosclubs chies. I'alemos claro: o bicho ja não só

£„£. a i la' faz--ic esse jogo de noite tam-
™™é oU%gQ das fIore? íoi inventado agora,Pnra satisiazcr os mais requintados gostosr-nos. saiões, a noite, ao coruscar dos brilhantese «as laças de champngne, as mulheres são in-tc-rrpgadfls, numa mesura: — De «uc florpretere o perfume l— De,flor de liz.
U-fÍ5°ià' 'i<Il}e com estc bilhete. Si der, ga-nhartfmos juntos.A-s tantas, no meio do borborinho alegre e
wÍ«S<!i nce °.-m»íro. tal « Qual como o dobarão de Drummond. no Jardim Zoológico.<b uma pândega.

,Ahi está como.a circular do chefe de policia,nao sendo cumprida como devera ser, produ-ziu. na arvore do jogo o effeito de uma poda.
-•"*¦

0 senador Abdon Baptista
dé viagem para o Rio

\¥. FRANCISCO, 9 (A NOITE) - Está nes-ta, cidade o senador Abdon Baptistal S. Exseguira para essa capital no vapor "Saturno",
esperado hoje do. sul..

A marinha mercante, depois da guerra,
Y- r nnnasi reI)e*'*"*i*"'*-'nte privada de maisdc O.000 vapores que cruzavam os mares,
í,òannR0£n°nudo, """""Imentc cerca de .....
n»«í0,«°L„de toncla*,as <le mercadorias I
«m.CS ,0.*000„vílPorcs, 4.850 pertenciam ás

«?.« ?,nh,as-alemas-,c ° estante das frotasaustríacas, mglezas, francezas e italianas. Oenunciado destes simples algarismos, tantasvezes anproximadamcnte repetidos, deixa vera gravidade da crise de transportes que des-dc logo se manifestou c cujas proporções,cada dia que passa, tornam-se cada vezmais sérias e impressionantes.
mi*,"1 da eo"'^-*., Paralysação do trafegomarítimo com a Allemanha c a Áustria,houve enorme diminuição db viagens de va-pores inglezes e francezes, por terem sidomuilos delles requisitados pelos respectivosgovernos, e outros postos a pique; houve rc-ducçao do trafego dos paquetes italianos,talvez por falta dc passageiros; e, final-
íw ie*'i>rcsit?_fn*íi,u*sí ° se,'vi«0 marítimo dol-loyd Real Hollandcz, por motivo do perigoexistente na travessia do mar do Norte1-ara contrabalançar esse grande prejuízo,nouve_ apenas um pequeno augmento da na-vegaçao norte-americana, noruegueza e di-namarqueza, augmento insignificante, com-parando com a diminuição.

As companhias norte-americanas, nome-guozas, dinamarquezas cs de oulros paizesnao envolvidos na conflagração européa, nãorazem mais porque não estavam e não cs-tao preparadas para supprircm as necessicln-des do commercio internacional, desfalcado'de mais da metade dos seus meios de trans-porte.
Os algarismos que óbtivemos sobre o portodo Hio de Janeiro são muito eloqüentes. Omovimento do nosso po*to, que foi uni tan-to diminuído, desde a proclamaçãollcpublica ate á extineção da febrerella, desde esse tempo, entrou a ter um au-gmento considerável, pana novamente caircm proporções impressionantes depois daguerra. -
E' esta a estatística:

MOVIMENTO MARÍTIMO DO PORTO DO
RIO

ta

da
una-

Annos
Vapores

iVcics. Eslrs.

Veleiros

Nacs.\Estrs.
Total

1909.,

1910..

1911..

1912..

1913..

1914..

1915..

976

1.075

1.128

i.m
1.278

970

1.225

1.355

1.452

1.825

2.050|

1.419|

1,003 1.232 i

289

308

336

295

281

188]

152J

Çambuquira ligada a Tres
Corações por uma estrada

de automóveis
anthropophagia na Armênia c iTsyria Ml S2 |lc construcção de uma estrada

LONDRES. 9 (Ai A.1 - VM,a„„í"!L.„. - corações. ' '" Cambu(-uh'a a Tres,„,.:.¦ ^4* A*-- — Está confirmada a
gS Sr.^S? nimi*tr0 da G,,c™ da

SHRAPNEL
Ganhar a vida não è nada, O difficil éber vwel-a.
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2.558

2.809

2.993

3.399

3.737

2.622

.-¦ , .¦¦•• --¦•. ¦¦¦¦- Jicgoiia haver Lambem um regular acereseimo nasembarcações veleiras de longo curso. Haviatendências para melhoras. Nesse anuo o mo-•.'.mento de entradas attingiu ao máximo.Houve um mez em que foram registadas 327entradas de navios na bahia de Guanabara I
No anno seguinte, cm 1913, o movimentodo porto continuou a augmentar de uma ma-ncira extraordinária, continuando a haver,porem, diminuição de embarcações á vela ade pequeno curso, isso por terem sido nessaépoca que varias embarcações a vapor, de pe-quena tonelagcm, foram postas a serviço detransporto de sal. Em março entraram nòporto àbi embarcações.
No segundo semestre desse anno, porém,começou a notar-se um sensível enfraqueci-mento, que se prolongou até junho dc 1914dous mezes antes da guerra, quando a Com-panhia Hamburgo Sul-Ameríca resolveu rctl.rar da carreira da Aineriea do Sul os grandespaquetes "Konig Frledrick August" e "Konitf

Willielm IL,,;.A reducção de viagens dos va-pores estrangeiros, principalmente," foi bruscanesse anno. Entraram no Rio 2.(i2'. einbar-caçoes, contra 3.737 do anuo anterior. Nò)primeiro semestre de 1914 entraram 1 538 auo segundo 1.089. Deixaram de visitar Oporto do Rio, além de muitos vapores inglc-zes, francezos e italianos, cerca de 50 va-pores allemães.
Este anno o movimento do porto do Rio daJaneiro e ainda muito mais fraco, pois mui-tos vapores que aportam aqui, ultimamente,vem apenas abastecer-se de carvão, afimcie proseguircm as suas viagens rio Rio da1 rata para a Europa, transportando ecreaos.
Devido á crise de transportes marítimos,lauto no estrangeiro como no Brasil, as com.paiiliias de navegação estão lançando mão cliembarcações de pequenas tonelagens, qunoutros tempos, serviam apenas para pescairias e viagens de pequenas cabotagens, c quiseria então uma verdadeira temeridade fa.lar-se no seu emprego paraAtlântico.

fa.
travessia d_

Iodos os dias passam pelo nosso porto, acaminho da Europa, ou de lá vindas, p^lquenas embarcações, adquiridas por compí.ninas de navegação nas republicas sul-ame-«canas. Presentemente estão no porto daRio os rebocadores "Almirante Montt". "AL»
mirante Valcnzuela" c "Almirante Uribe**que devem seguir para a Europa. Esses ro-bocadores foram adquiridos no Chile, e cs»taç sendo empregados no transporte de carga»entre esse paiz c a Inglaterra.

O ürasjl lambem tem mandado pequena,embarcações para as arriscadas viagens dglongo curso. Ainda ba dias, com destino a oilistados Unidos, partiram tres iieouenoímirante Velcnzuela" e "Almirante Uribe-S2.466» mona".

sa-

0 problema do palácio
para o Congresso

Cm aspecto do embarque, hoje, do novo arcebispo de Olinda, D. Sebastião Lemetia Silveira Cintra, ex-bispo auxiliar da archidiocese do Rio de Janeiro

Funda-se em Bello Hori-IChegou a Corumbá o 54* de
eonte o club «Ao Campo!»

lilil.1.0 HORIZONTE, 9 (A NOITE) -Fun-
„"-,?'' aqui o club "Ao Campo!", composto

a alta sociedade desta capital,

caçadores

d "ini ii club "Ao Campo!", composto
Para a orgB

l)

assim eonstituida: presí-
).. 

')' -«'ne. Dr. Agostinho Pinto; vice, Mme,
Í.' Vi i'í1,st0/r,es Halfeld; secretarias, Mines.
ioiirc , u S("7'a e Alvar0 Brandão, e the-",l Mn,L'- Castorina Magalhães.

O general Caetano de Faria, ministro da
Guerra, recebeu hoje do general Carlos Cam-
pos, commaridaiite das forças que seguiram
para o Estado de Matto Grosso, um tele-
granima cominunieando a chegada a Coruni-
bá do üi" batalhão clc caçadores. No mesmo
telegramm.a acereseentá o general Campos
não se terem repetido ataques ás forças fc- êal-u im pessoa.deraes. I

Quando tua consciência começar a ficar emduvida sobre o caminho que vaes seguindo,sem saber si vaes bem ou mal, podes ficarcerto que vaes indo mal.
O

Em alguns paizes procura-se conseguir queo imposto seja uma contribuição de todos,proporcional ás posses de cada nm. O nossosystema fiscal é differente: è uma multa so-"fe. °* ouc trabalham c produzem em bene-licio dos que gosum grossas rendas'.
O

A velocidade regulamentar dós vehicidos èa causa principal dos desastres e esmagamen-tos. tm todos os casos de accidentes o chaní-leur levava sempre o automóvel na vclocida-de regulamentar.
O

Muitos indivíduos naufragam porque que-rem levar a vida na velocidade de oitenta ki-torneiros, dispondo apenas da forca de um ca-vallo.
*»-r"filiem quer vae, quem não quer manda".

Sir Roger tasenieni era desta theoria. Elie
queria uma gravata de canhamo; e foi bus-

B.

---- E o ovo de Colombo !... .0 Congressoiria para o Theatro Republica, onde nem onojr.o precisava ser alterado e com a vanta-,«em de se poder armar em circo I...

0 Sp. Astolpho Qufral
quer cumprir o |regimento

Um discurso incompleto dodeputado Souza e Silva
O Sr. Souza e Silva, durante o expediente,

pediu a palavra pela ordem, afim d_? soliei-tar fosse sujeita á 'deliberação da Câmara a
proposta de se Inserir no í*Diário do Co .gres-so" a noticia do almoço offcrccido pelo mi-nistro do Exterior ao chefe da comniissão ririí*
guaya de limites.

Aconteceu, porém, que o Sr. Souza e Silva,
anles do fazer semelhante pedido, quiz funda-
inental-o e passou a expor uma série de con-
siderações sobre a nossa politica na" America
do Sul, sobre a attenção com queí a Câmara vè
passar essa hora de tamanha significação po-litica para o Continente, sobre o caracter mnis-
toso de nossas relações com o Uruguay e, ain-
da, sobre a capacidade do Itamaraly...

O Sr. Astolpho Dutra, na qualidade de pre-sidente, advertiu que o orador estava preju-dicando o direito de seus collcgas'inscriptos,
o que/S. Ex. não podia permiltir como fielcumpridor das disposições regimcnlaes. Quefizesse o quanto antes o rcquerimeiilo, umavez que pedira a palavra pela ordem, mas quenão discursasse.
_ 0_ orador, então, enviou á mesa os retalhosue jornaes onde se eoulinha a noticia do ban-
quete ao chefe da eonlhiissão uruguaya e pe-diu ao presidente que lhe permittisse maistarde encaminhar a votação.

¦—' ¦ mm» 1—-_¦-

Bárbaro cr.me em Serra do
Balda

ALAGOA GRANDE 9* (A NOITE) — Hon-l~m, José Simplicio de.Freitas, dc dezoitoannos de edade, assassinou barbaramente ovelho Joaquim José Magalhães, no logar dc-nominado Serra do Haldo, distante dous Ui-mineiros desta cidade. O crime foi pratica-do quando Simplicio c Joaquim José re-
gressavam da feira. O assassino era amasia-do com uma das filhas de sua victima emcuja casa ainda morava. Simplicio tentavaultimamente seduzir outra filha do velhoJoaquim. O criminoso está preso no enge-nho Sapoty, sendo a sua pris"ão feita pormoradores das proximidades do local do cri-me. Simplicio tem outra morle, que prati-eou em Limeiro Grande, no Estado de Per-nambuco.

¦______,.-*_____¦ .... --_____51
ASPECTOS DA GUERRA

As noticias sobre a
offensiva.em Londres

Os vendedores de jornaes não têm mãosa medir {Desenho dc Leonidas Freire,especial para A NOITE)
___ _—¦ _a»-t» i— __

Á entrada de Portugal
na guerra

AS "DEMARCÍ1ES" PARA A ORGA-NISAÇAO DO MINISTÉRIO NACIONAI.
LISBOA, 9 (A. A.) — Continua a prcoccupà*a idea da formação dc um gabinete nacional,cm substituição ao actual.
Os jornaes ferem o assumpto, dando opi-nioes diversas, aecreseentando-so que o lh\Bernardino Machado, presidente da llepublí-ca, já iniciou as •'deniarehes" necessárias.
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Ecos e novidades
" ¦¦• —

.Oi esluilniilcs dirilellmcjito ciieniiIrAran
IjiiiMu lhes de raafio n," íii.lri rito com a Mplit
and Power, O que oilM doiwjiivaiii —• o alia-
liiuciitei da 50 "|"| nos preço» nau jhihwik*»» —
jiiíii ii um dlrcilo lii-ci-lplo em wulralo. mus
umn concessão, mio |i6ilu ser ft**tn ou mio, A
l.iglu, nu porque cila lho poiie nnr tirando prc-
ejiilíi.. 011 por HOimiielll, OU !>'•" qua.i|iiii' mo-
Itlvo, nau quiz la/cl-a. O I liou MBUMO (JltO
Tcstita uns ncnilomicus cm u»porar a rouova-
vflo .In contraio o oonsciiulr que nesto lu»sc
incluída uma clajsula quo Ihm d»..u o favor
agora iim vlolciunmonlo soU-liado. Quebrar
llondcH, elamnlfl.Nir inale U d — dar piojill;
ao, nflo A companhia, moi. ao governo, quo (ora
«Io pagar tudo. Provocar cniifllclo., agitar n
cidade i' — (losítoslar a população, nlii-namlo
eyiUM.iiiiias Iradlclonac;, c dar margem a
jiossívcín ospociilaçOes. Os acadêmicos, quo
disp usam ccrlamciilo conselhos, nosiQ. ou
de qiieni iiucr (pio seja, não devem deixar, cn-
trcltinlo, dc roflcclir autos do proseguir cm
caminho quo os púdo conduzir a uus»ivois e
grandes dc^üslo»,

.--A caria que o Dr. Pablo Sodrí, secrelarlo
ido Sr, prefeito, levo a gentileza do nos cn-
viar limitem, quuudo ino iiiais.pndiainos com-
montol-a, obriga-nos a tentar, anula hoje, dos
ullimos netos do Sr. prefeito, com relação aos
t-.-.Iriinuinerarlos. As explicações do secreta-
rio 1I0 prefeito, lilfcli/.ineiitc, não corrospoll-
dem á verdade dos fnetos C isso so podo sor
explicado p.'li» dosconhecimonlo em quo S.S,
esta do que vao polo palnccto do campu dc
SanfAnnn. Ila Ires ou quatro dias, o Sr. So-
d ré 011 o Sr. Afranlo — vem tudo n dar no
mesmo — nomeou para servir na Directoria
dc Instrucção ura cavalheiro do Estado do Itio,
percebendo apenas ÜÜ09 c aiigmcnlou tnmbcni
liara essa importância o ordenado dc um ex-
tranumornrlo, filho do director lo Pnlrlmo-
nlo. Quanto á Limpeza 1'ubllca, o Sr. Fábio
Sodré não sabe o que vao por essa reparti-
ção; do contrario, não negaria que ali ha"encostados", si não elo facto, pelo menos
pnrquo oecupam logares perfeitamente dis-
pcnsnvcls, visto que nada fazem. Entro esses
lia, por exemplo, o officiai de gabinete c mais
mu moço nossas condições c quo até, por si-
giml, foi hontem nomeado auxiliar do cnsi-
110, nomeação que, com mais dezoito, não fo-
ram publicadas, segundo noticia do um matu-
tinei de boje, por ordem do Sr. prefeito...

Não temos n menor ilnviila cm acreditar
nas boas intenções elo Sr. Or. Azevedo Sodré;
não se pôde contestar, porém, que mais do
uma vez S. Ex. tom so mostrado fraco peran-
le a força dos cnipenlios,

**.
Dinheiro haja!..,
Do expediente do Tribunal dc Contas boje

publicado;
Aviso 11. 2.077, do Ministério C. »'¦ grlcullu-

ra, eie 27 ele julho ultimo, pagamento do 020$
a Albc-ii Serei, do gratificação j .r se.W.as
prestados no periodo dc lt) dc março a !) dc
abril ullimos;

N. 2.Ü70, idem, ielcm de 163SD00 . Mm ia da
Conceição, ele lavagem de toalhas, (Essa dos-
pesa nada tem de cscnndalo.n; pelo con 'íii-ío,
talvez explique que muitas ver..-, o Sr. mlnls-
tro Bezerra prefere lavar as m.us -jíiio l'ila-
Ios...);

N. 2.G97, elo Ministério da Justiça, pagac -li-
tc de .S-lílilti aos nuxilinrcs do Archivo ."Jacio-
nal de gratificações em .julho 'limo;

N. 2.IÍ7Í), idem, de tll ele julho, p: .{íimcnloide um emito de réis no scnn.Vr f.deral Ma-
nocl Gomes Ribeiro, dc ajuda dc custo. (lista
despesa também nada loin dc extraordinária;
porque si não é moral, é pelo men.s Icjal.
Mas, o mais intere iiilitc é quo esse s_íiai"ir
é coniplclamcnlc desconhecido. Nem no Se-
nado, para onde indagámos, nos puderam in-
iormar (piem seja esse Sr. senado Mar.acl
Gomes Ribeiro).

Poltrgsm de Matto flrosso
na Camara

ATE' QUANDO?...
A pollllc.igcm de Mallo Grosso continue n

forçar a allenção da Camara peln palavra
dos Srs. 1'eiolra I.cllo o Cosia Marque», quo
\eiii alieruiÉiiiiiiieiiit! occupniiilo a tribuna Im
uma Infinidade de tempo, algumas vezes
lendo tologrammas noticiosos de ettentados
commcllldos por uns e por outros, o quasi
sempre roplsnndn nos mesmos argumentos, •

Hoje, por exemplo, falou o Sr. Costa Mar-
ques. Queria ler profusos tclogrnmmai, Je
publicados, «iiir lho enchiam ns mãos o pedir
Iranscrlpçflo dos mesmos cm pagina» offi-
cine i. Declarou que depois do tão coplosn lcl«
tura tomaram vulto ns violência» commotll-
das pelo coronel Pedro Celestino c quo o
general Caclaun assumia altitude do quem
não esta satisfeito com n situação politica
cm seu Estado, Disso ainda quo aquelle gc-
neral, actualmonte, não passa de docll Ins-
Iriimcnlo nas mãos do coronel Celestino, e
que Já chegn n lhe perguntar pelas promes-
sus feitas, querendo saber onde cstüo os cie*
mentos legacs cuja conquista lhe fora ga-
rnnlida a troco do seu consentimento para
a pratica dos maiores abusos.

Realmente, Juntou o orador, o general Cae-
taii i, quo tom commcltldo por Intermédio de
sou allindo ass.isslulos, desorganisoçfio de
forças regularcs o uma serie do Inncnnrrn-
veis violências, á proporção que mais se In-
compallblllsa com n opinião publica, com-
pr.hendc sua verdadeira situação dc despres-
titfio, podendo conlar apenas com uma Ca-
mara c um deputado federal.

Accrcsccntn o Sr. Costa Marques quo a
única justificativa que o general Caetano po-
do apresentar a tantos actos anormaes d 0
fado dc haver a Assembléa tentado proces-
sal-o; e concluo defendendo o senador Azc-
rodo, o general Campos, o mojor Gomes c
um extenso grupo dn corrente política e que
o orador pertence. i-eée»

Elixir üe Nogueira— Unieo que cura sypllltis
'" —»¦' "-geWB-ew < ' ' ' ' ¦¦

Á sessão da Camara
A sessão de hoje. da Camara dos Dcpu-

lados foi presidida pelo Sr. Aslolplio Dutra
c secretariada pelos Srs. Costa Ribeiro o Ju-
venal Laninrtine. Depois ele approvada a
acla falaram os Srs. Souza e Silva, Costa
Marques o Nicanor Nascimento; o primeiro,
adduziudò conceitos solire u nossa neutrali-
dade; o segundo, requerendo a inserção
nos annacs do Congresso ele uma circular cio
Sr. Souza Dantas sobre o serviço consular;
o ultimo, pedindo andamento para a sua in-
dicação que reforma o regimento na parlerelativa á elaboração dos orçamentos.

Foi lido o seguinte expediente; informa-
ções do ministro da Fazenda, soliro a renda
cio imposto do fumo (1(í.177:U5;)íc17- era
1915); lelegramma da Associação Commer-
ciai dos Varejistas de S. Paulo protestandoicontra os novos impostos e nppluudinclo o
Voto do Sr. Cincinnlo Braga a respeito; re-
tjuerinicnto de José Maria Dutra de Moraes,
ajudante do Correio em Mar de Hespanha,
pedindo licença; officios do Senado, dcvòl-
vendo aulogrnphos; officio cio ministro da
Fazenda pedindo o credito de ÜUiúlw.í, para
pagamento a D. Cecilia Toledo dc Oliveira
Lisboa; officio da Assembléa amazonense,

communicanclo a eleição da sua mesa; telc-
gramam do Dr. Pereira Leito justificando,
por doente, a sua ausência; paroceres a im-
primir.

O Sr. Fausto Fcrmz justificou o projecto
que apresentou, na véspera, solire reprodu-
cção bovina.

O Sr. Costa Marques tratou da politica dcMatto Grosso.
O Sr. Maurício de Lacerda pediu a palavrasobre um seu requerimento do informações

sobre o Lloyd, já publicado, ficando por issoadiada a discussão.
A' ordem do dia foram considerados objc-cio de deliberação os projectos que se acha-

yani sobre a mesa.
Ao se .votar o art. 2o elo primeiro projectotia ordem do dia — credito de 1.000 contos

para serviços da neutralidade — o Sr. Mau-ricio de Lacerda requercu verificação de vo-tação. Não houve numero.
Foram, então, encerradas, sem debate asdiscussões dos projectos de credito: terceira,dos para pagamento a Herculano Alfredo deSampaio e Frederico Ferreira do Oliveira, esegundo, do para pagamento a DD. ZulmiraFrnzao Varella Barradas e Chloris VarellaBurradas.
A sessão foi levantada ás 15 horas.

-¦ Tqag&_- d

Costumes lailleurs de lecielo elo lã, cures e mo-elelo? modernos liem confeccionados sob
medida 1[)8$ooo

NA.
GASA GOhOMBO

Experiências que não se
realisam" A Central do Brasil poz, em tempo, * dis-posição da commissão do Club de Engenha-ria uma locomotiva para experiências do car-vao nacional. Não tendo até agora a mesmacommissão se ntihsndo da maebina, a admi-Distração da Estrada mandou cntrcgal-a aotrafego, altendendo á necessidade do ser-

I Oucreis apreciar bom e puro café?"j
| Só o PAPÃGA.O 1

O director da Central vae
a S. Paulo

/ fTcndo de partir por estes .as para& Rio Grande do Sul, o Dr. director daCentral do Brasi! vae hoje a S. Pauloregressando sabbado cm inspecção pela
S. S. segue em carro especial ligadoao Irem de luxo, que parte da Centralas 21.20.

'4íTn5vf»i»«-'.í»<i" elR-Vroa csnnciscs para200«. III > l>i r»IC3 réis ccim ValloSOl brindo!,
Lopes Sii 4 C.

¦ «m» ¦
O prefeito dc Petropolis

PETROPOLIS, 9 (Do correspondente) — A's
1,1 horas assumiu o cargo dc prefeito desta ci-
cinde, no impedimento do Dr. Oswaldo Cruz,
quo so acha doente, o Dr. Cândido Martins,
ox-governador dn Camara. S. S. passou o
cargo de presidente no coronel Arthur Alves
Barbosa.

1 _«i.t- .

Dr. Dario Pinto
elo Hospital ela Misericórdia. Clinica medica e das
creanças. Consull. Carioca 44. Das 3 :\» 5 lioras.

Dous novos sócios honorn-
rios da A. C.

Na sessão de amanhã da Associação
Commercial serão recebidos os Srs. con-
sules dos Estados Unidos e de Portu-
gal, nomeados, lia dias, sócios honora-
rios da mesma associação. Saudal-os-á,
então, o Sr. Dr. Pereira Lima, presidente
da A. C.

1 -e*e» ¦
Foram approvados os ho-
rarâos da Jardim Botânico
O Sr. prefeito approvou, ó tarde, os hora-

lios da Companhia Jardim Botânico, os mes-
mos actunlmcntc cm vigor, com excepção da
linha da Gavca, cm que se augmenta o nume-
ro dc viagens.

H-W» ¦

Assassinado a punha-
ladas

CAMBUQUIRA, 9 (A NOITE) — Foi
hoje barbaramente assassinado, a punha-
ladas, o rondante dc estrada Miguel Braz.
O criminoso, Francisco dc tal, acha-se fo-
ragido. A policia tem feito diversas di-
ligencias para a sua captura.

' i -¦ ' ¦ ^W» ¦¦¦_¦¦ ¦ ii¦¦

O Sur)rcrnoannul!ou a readmls-
são de um funecionario

publico
Carlos Allinydo Rangel, telcgraphisla de 31

classe, cnm exercicio cm Dello Horizonte, pro-
po/, na íi" Vara Federal, contra a União uma
acção, para o fim dc nnnullar o aclo do go-
verno epie o demiltiu dnquolle cargo, allegando
que sem processo c quando contava clle mais
do 10 annos de serviço.

Appellanelo a União para o Supremo, este
hoje deu provimento á nppellação, para an-
nullar a sentença do juiz, sob o fundamento
de cine ao autor foram impostas varias nr.nali-
clacles que autorisavam a. sua demissão do ser-
viço publico.

1 .«.ta» ¦

PORTUGAL NA GUERRA
OFFICIAES

POSTAL
PARA A CENSURA

LISBOA, 9 \K. 'A.)' — O Ministério
da Guerra fez publicar um aviso, convi-
dando todos os officiaes que conhecerem
a fundo as línguas franceza e ingleza
paia se apresentarem com os documen-
tos precisos, afim de com os mesmos
ser augmentado o pessoal que actual-
mente está encarregado, do. serviço da
censura postal.;

¦ ¦»««¦_- » '

Um "habeas-corpus" pre-* judícado
Por já ter sido posto em liberdade, coi."or-

me informações prestadas pelo Sr. ministro da
Marinha, o Supremo Tribunal Federal julgou
hoje prcjr.V • do o "hahcas-corpus" impetra-
do cm fave 'o contra-nlmiranlc refo.*mado
Fonseca Neve iic se achava preso a nordo
do "Minas".

• i -«.oi- *  ¦
Elixir de Nogueira — Milhares de attestados.
—: 1 «tw» ¦

Uma luta entre embarca-
diços

'A bordo do vapor americano «Orego-
nia», hoje chegado ao nosso porto, hou-
vc uma aggressão que provocou a in-
tervenção da policia marítima.

Os embarcadiços Francisco Arroios e
Sebastião Saros travaram uma discussão,
ao ca"bo da qual este aggrediu o outro
a soecos, ferindo-o bastante.

O aggressor foi preso e auTuado na
segunda delegacia, para onde foi remet-
tido pela píiíciá marítima.

¦ «w> ¦

ACONFLAQR AyÇA[O^DA^UROPA

Novas noticias da guerra
A GUERRA NO AR

A actlvidade aérea cm Ioda a frcii-
tc occidcntal — Os novos «super*
ZcppelLn» que prepara a Allemanha
— Os allemãcs realisaram um novo
«raid» sobro a costa oriental da In-

glaterra

LONDRES, 0 (A NOITE) — A aclivldade ais
rea cm toda a frente occidcntal tom sido enor-
mo nestes dous ullimos dias. Os allemãcs por-
deram, ao todo, oito apparollio», <iuulr.-> dos
quaes caíram uns linhas nlliadas; os restantes
feram abatidos sem governo u foram cair nas
Unhas allcmãs.

Os france/cs abateram lionlcm dous oppa-
nlhos, um dos quaes caiu próximo do Aubc-

PAUIS, 9 (A NOITE) ¦— O conhecido avia-
dor russo, capitão Vloygoroff, entrevistado cm
Pctrogrodo, disso quo, segundo informa..os
dc boa fonte que recebeu, os alliados devem
estar preparados para conter os r.tí.ques dos
novos "supcr-Zeppelin", cuja capacidade ò de
.11.000 mclros cúbicos. Esses (ipparclhoi, nos
quaes a Allomnnhn tem uma confinava lllii.ii-
tiidu. podem agir num raio do H00 kilometros,
são muito rápidos c podem levar quinze to-
ncladas do cxplosivoí. 1'odcm ser considera-
dos, nu opinião do capitão Vlaygoroff, c::ccl-
lentes apparclhos militares; mas, paru fins
commcrciaos, como se tinha pensado em nprò-
vcital-os, são inlcirnmcnlc inniiteis.

LONDRES, 9 (A NOITE) — Oa allemãcs rea-
lliiarum um noTO "raid" sobre o llttoral In-
clcz. Mas não penetraram no paiz, O numero
do victimas até agora conhecido não chega a
der..

LONDRES, 9 (llavas) — Os dirigivcls ini-
nilgos atacaram esta manhã a costa oricntnl
da Inglaterra c o auéste da Escossia, ui.i.h não
passaram sobre nenhum ponto do interior.
Lançaram algumas bombas sobre diversas lo-
calidadcH, matando quatro pessoas e ferindo
quatorze. Não ha, no entanto, nenhum prejui-
zo militar a assignalar.

Os canhões anti-aerco» fizeram fogo contra
os "Zeppelin", pondo-os cm fuga.

PAUIS, 9 (llavas) — Ao norte de Auberivc,
um piloto francez abateu um ncroplano ini-
inigo, quo foi cair cm chummas mis linhas ai-
Icmíis.

Um avião inimigo lançou quatro bombas so-
bre Nancy, ferindo cinco civis.

A NAVEGAÇÃO SUBMARINA ,

Parece que está confirmada a perda
do «Bremen» —A impressão em No-'
va-York — A obra dos submarinos

de guerra

NOVA YORK, 9 (A NOITE) f» Pareço con-
firmar-se a noticia da perda do submarino mer-
canto allcnião "Bremen", irmão do "DeutS-
chlaud" c do qual não ba noticias ha cerca de
um mcz.

Nos círculos navaes a noticia da perda tio"Bremen", ndmittida officiosamcnle, seguri-
do a nota do "Berlincr Tageblatl", ciusqu'
grande impressão. -,

Um jornal, cointncntando este fado, chama
para clle u áttenção dos exportadores, que tão
cnlhusiasmados se mostraram com a recente
experiência do "Dcutschlanil" c diz que clles
podem agora constatar a segurança cm que es-
tão as mercadorias c o seu dinheiro quando eu-,
tregues a navios ..dessa espécie, ,.

LONDRES, 9 (A NOITE) — Os submarino^
inimigos mcllcrnm lionlcm a pique Ires ynpo-res inglczcs c um grego.

A ITÁLIA NA GUERRA

Os suecesso» dos italianos dcante de
Gorizia — Os italianos mantfim-se
cm offensiva nos sectores do Corso,
dc Gorizia e do Monfolcone —• Um
alnquc a Durazco — Perda de um

forpedeiro austríaco

PARIS, 9 (A NOITE) — TalcRnmmu do
Roma informam quo a noticia doi novos auc-
crssos dos italianos no Iaonzo causou • mais
viva alegria em toda a Itália, Em Roma • em
outran cidHea ortranUaram-as manlfcatações
de Jiibllo em honra 4o Exercito.

O ultimo communieado do jrenerallnslnio
Cadorna informa que an tropaa italianas, do-
pois do se apoderarem da cabeça da ponte de
Gorizia, estão fazendo grande pressão sobre
os austríacos que oecupam aquella cidade. A
nrtllltariu italiana bombardeia com grande In»
lensldade as posições inimigos e não deixa ao
inimigo um momento de repouso.

Os italianos fazem presentemente maior
pressão sobre os austríacos no sector do Car-
so, na frente de Gorizia e em Monfalcone.

LONDRES, 9 (A NOITE) — Os aeroplanos
Italianos levaram a effeito um novo "raid"
nobre Durazzo, onde lançaram algumas tone*
ladas de explosivos, avariando os quartéis, os
acampamentos c o porto. Um dos apparclhos
italianos não voltou ao ponto de partida.

Também um submarino italiano torpedeou
um torpedeiro austríaco, racttendo-o a pique.
Oa tripolanles perderam-se quasi todos.

«SOI

NOTICIAS OFFICIAES

O. ultimo communieado austríaco

O Eslnelo-Miiíor auslro-hungaro communica
cm data do 7 dc ogosto:"A situação na Bukovinn inautcin-se mnllc-
rada. Na Galicia meridional, tomamos dc ns-
salto ns posiçücs russas nas nllurw dc Jablc-
nica e Worcchtn, a liste de Ta taro w. O exer-
cito do gcncrol von Koevess rechussou nume-
rosos ataques do grandes força3 inimigas cm
ambos os lados dc Dclatyn. Fracassaram ata-
ques locacs contra a ala esquerda do exercito
do conde Uolhmer.

Na região de Welelka c Zalose, onde cada
metro dc torra provoca lutas ciuar içad.-.i, vol-
tomos a reconquistar a mui disputada herda-
dc Troscianicc e o terreno adjacente, fazendo
numerosos prisioneiros. Falhou uine. tentati-
va do inimigo dc passar o rio Stokhod ao sul
de Stobychowa.

Na frente italiana rccomeçararS ho domingo
passado intensos ducllos dc artilharia. C ad-
versado dirigiu violentíssimo fogo contra as
nossas posições no Isonzo, desde a cabeça de
ponto de Tolinino até o mar. A sua infantaria
iniciou os seus ataques liontcin, ás 16 horas,
visando especialmente a cabeça dc ponto dc
Gorizia c vários pontos no planalto de Do-
herdo. Houve desesperada luta nos montes
Snbotino c San Micbclc. O inimigo conseguiu
no primeiro impeto tomar varias posições
avançadas nossas, que tinham soffri-o m .ito
com o canhoncio. Ilccnnquistámol-as durante
a noite, aprisionando até agora 32 officiaes e
1.200 hor.icns. A cidade de Gorizia, alvejada
desde muilo pela arlilhari.i grossa do adversa-
rio, vao sendo gradualmente reduzida a rui-
nas. Vários templos acabam dc ser destruídas
pelos canhões italianos; o hospit.' da cidade
foi grandemente dnmnificado por muitos tir.j,
que mataram diversos feridos «Jí cm trata-
.mento, attingindo também outros doentes em

.../inn.çro.nvúltado. .?," ílepetldos ataques infruetiferõã nas alturasao norle do Panevcggio.

NA FRENTE OCCIDENTAL1

Os francezes reconquistaram nova»
mente a obra de Thiaumont — E
fizeram ainda novos progres... na
margem direita do Mosa e ao nor-
te do Somme — Os contra-ataques ai-
lemães contra Pozieres foram todos
repellidos — Os uliimos communica-
dos officiaes — O valor da oecupa-

ção da Fiandré

Uma íallencia por divida de
cento e tantos contos

À Sociedade Anonyma Aug...' .om sede
cm Turim, requercu no Dr. Alfredo l.ussell,
juiz da 1» Vara Civcl, a decretação Ca fallcn-
cia do Ferdinnndo Porrassini, estabelecido à
rua da Candelária n. 71, com escriptorio dc
commissões e consignações, por nn.a divida de
174:29057711. Ao pedido juntou mais a reque-
rente outra divida de 11:589$.20, quo o fal-
lido fora condemnado a pagar á requerente
por sentença judiciaria e o não fiz;ra.

Como Ferdinando, sabedor do occorrldo, se
ausentasse, foi pelo juiz nomeado curador, queimpugnou a divida de onze contos, por isso
que, n sua cobrança só poderia ter logar pormeio dc ncçno eivei e não em processo do fal-'enciaDrs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade,

/-» ,. ' "U»W»W 
.-..^.„._ UJjpi-uxlIlliIIlIlo-5

Ucuiistas. Largo da Carioca 8. sobrado ^-9 JUIZ'ílfinn1- decretou hoje a faiiencia pe- Londres, 9Y «dida. nomeando syndko a requerente,) ir / graves estragos em Chaulnes \"ÜÍaxã.

PARIS, 9 (A NOITE) — Na frente do Som-
me, os francezes fizeram mais alguns pro-
firessos na região da collina 139 e ao norte
de Uardecourt, tendo consolidado todas as
outras posições recem-conquistadns c contra
as quaes 03 nllemães arremeteram inutiimcn-
tc por diversas vezes.

No sector do Vcrdun as tropas da Republi-
ca, apezar do fogo infernal dos allemãcs o
dos seus suecessivos ataques, conseguiram ro-
cuperar os elementos da bateria de Thiau-
mont que os allemães lhes haviam arrebata-
do hontem de madrugada. O combato foi en-
carniçadissimo, mas os francezes alcançaram
ainda novos suecessos, avançando nas trin-
cheiras allcmãs e capturando algumas cente-
nas do prisioneiros.

LONDRES, 9 (A NOITE)—Na frente britan-
nica na_ França nada ha a salientar de extra-
ordinário a não ser os ataques dos allemães
contra Pozieres. O inimigo foi, porém, repel-
lido, apezar de ter feito uso cm larga escala
de gazes asphyxiantes.

LONDRES, 9 (A NOITE) — Telegrapham
dc Amsterdam:"O almirante von Tirpitz, ex-ministro da
Marinha da Allemanha, escreveu a um amigo
dizendo: "Somente alcançaremos a victoria
quando dominarmos a Flandre. Si a Flan-
dre estivesse em nosso poder e não om po*des dos inglezes, a Allemanha já estaria vi-
ctoriosa."

PARIS, 9 (Havas) (Officiai) —¦ Ao norto
do Somme alargámos o terreno conquistado,
capturando um pequeno bosque e uma trin-
cheira fortemente organisada ao norte dobosque de Hem, que oecupámos inteiramente.
Conquistámos durante os últimos dous diasuma linha completa de trincheiras, numa
frente de seis kilometros por,300 a 500 me-tros de profundidade.

Tomámos sob o nosso fogo e dispersámos
alguns fortes destacamentos que nos ataca-vam » granadas, depois de um vivo bombar-deio contra as nossas posições a noroeste deTahure e contra os nossos pequenos postosestabelecidos na collina.

Na margem direita do Mosa o combate con-tinuou encarniçado em toda a frente desdeThiaumont até Fleury. As nossas tropas con-tiveram e repelliram com tenacidade notávelo adversário, que procurava a todo tronse ex-
pulsar-noB do terreno conquistado a noroestee sul da obra de Thiaumont. Em seguida, 'to-
má mos a offensiva e rcoecupámos os elemen-tos de trincheira que o inimigo nos tinha ar-rebatado, penetrando de novo na obra.Na frente de Vaux, Chapitre e Chenois ca-
pturámos uma linha de trincheiras, c em ai-
guns pontos duas, numa das quaes encontra-
mos uma centena de cadáveres e feridos ini-migos. Aprisionámos uns duzentos homensvalidos, entre os quaes seis officiaes e toma-mos seis metralhadoras. .

LONDRES, 9 (Havas) s-í O ultimo com-municado officiai anmmcin que as tropas brl-tannicas avançaram a sudoeste do Guillemont
quatrocentos metros. A batalha continua nas
proximidades da estação.

A noroeste de Pozieres o inimigo atacouas trincheiras inglezas quatro vezes, empre-
gando jactos de fogo. Os tres primeiros ata-
ques fracassaram completamente. Ao quartoos allemãcs conseguiram oecupar 50 metrosde trincheiras.

Longucval, Pozieres e os arredores de Ma-metz foram violentamente bombardeados.
No resto da linha de frcnle, salvo no sa-liente de Loos e nas proximidades de Given-chy, onde houve certa actividade de artilha-ria, reinou relativa calma
LONDRES, 9 (A. A.) - Os inglczcs avan-

çaram 400 .iardas na aldeia dc Guillemont,npproxjmondo-se da estação ferro-vlaria."*"""" " 
(A. A.) •— A artilharia can-

Na CASA CObüMBO
Ternos ele casimira pura lã 5o$, 08$ c 70,}ooo
Costumes de tirim, artigo forte, feilío caçador,

ÜOS000
Coslurnes brim dc linlio pardo 25$ooo
Ternos ele Iniin ile linlio pardo OSSooo

--.•«--
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Com a cabeça esphacelada
ANTONINA, 9 (A NOITE) — No dia 5 docorrente, ás 18 horas c 40 minutos, deu-seaqui um lamentável accidente. O Sr. Fran-cisco Rolin, na oceasião cm que manobrava

um trem, do cács a estação, caiu entre os ca-ros, que passaram sobre sua cabeça, csphacc-lando-a. A morte de Rolin foi instantânea, ccausou grande c funda impressão.'

supremacia

Artística
fi .lo logar é da

Joalheria Aclamo

concursos no Mi-
nisterto da Guerra

São em numero de 46 os candidatos inseri-
ptos para o concurso da Contabilidade daGuerra a iniciar-se na próxima segunda-feira
Destes candidatos mais de uma dúzia ficaráimpedida dc fazer concurso, por não ter ain-da apresentado as cadernetas de reservistas,
que sorfio distribuídas em setembro próximo.

O estado-maior do Exercito está elaboran-do o regulamento para o concurso para offi-ciaes intendentes, a realisar-se no próximomcz de outubro.
Conforme este regulamento, sô poderão sercandidatos .10 concurso os sargentos ama-nucnses e os primeiros sargentos das guar-niçocs.

— — 
l*1**^ '

*ÊÊ Emu,sã0 ^e Scott
liM cr^a carnes
|4fó2* rapidamente

¦—¦ ¦«-»« 

O 3- corpo de trem festeja
o suecesso dos seus exames

O 3° corpo de trem, aquartelado na faeen-da do Gcncinó, para festejar o brilhantismotios ullimos exames feitos, desenvolverá ama-nha bellissimo thema de campanha, com as-sistencia das altas autoridades, sob o com-mando do major Affonso Castilho, indo de-pois bivacar ua fazenda dos Affonsos. noUealengo,

0 grande prêmio de duzentos
contes

Acba-sç exposto nas suas vitrines do Cen-tro Lotcnco, & rua Sachet n. 4, onde foi ven-diçlo, um quarto do bilhete n. 33302, pre-miaclo com 200 contos na extracção da Lo-teria Federal do sabbado próximo passadoCUjp pagamento na importância de 60:080$foi effectuado hoje por «queU», conceituadacasa,; " — 1 - .

Dl HlÉÈ e 0» |OP.R.C.Vc.e
Voltam as hostilidades

-¦ »

O trafego ó interrompido
em alguns trechos

A comnussSo acadêmica declara-se
contra as mnnltcatacõü*

ílo hoje
Foi como so esperava. Estudantis de outras

academias, por solidariedade ou 11. 'i pelo os*
plritji do troça, ücouiiduram hoje as w..nifes-
toçíies lio.lis dos da Faculdade Liv.o uc DI-rcito, contra os bondes da Ligl.l, como renre-

• ^-U ___________EiiS_rM____t_______
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Os estudantes cncarapilados cm um ca-
minhdo-uutomovcl, na Avenida

salla ft resposta negativa ao r-lido de >;.-»-
cção do 50 "j" nas passagens.

Foi como se esperava, c como a po.ich não
soube evitar, dc fórum que ú lio. n marcada,
começaram a 11111 tempo só, cr.-, di jrsos p-11-tos, ns correrius, os assaltos aos bondes, o pa-nico, fazendo fugir os passageiros, amodron-
tanelo ns famílias que passavam, ngilamlo cm
parte o centro da cidade, e offerccciido, porsua vez, a própria policia, o cspcc'...euIo car-
rnucudo c grave, do seu ür,.ar..lo.

Começaram os assaltos nos bondes da pra-
ça da Republica, no trecho da Faculdade Li-
vre. Grupos dc estudantes entraram a orran-
cor dos bondes ns tobolctas, os cu.lazes. os
cordões das campainhas c dos rclo. 1 n;ar-
«.dores do tostão. Oulros cntnu..._( a deitar
sabão nos trilhos, pondo em perigo o transita,
porque nas curvas se tornava iinmincntc uni
descarrilamento. Com isso, a Lighi leve quesuspender o trafego, naquella zona.

A esse tempo, alguns estudantes de medi-
cina í-unham cm sobrcsalto os passageiros c'. .
bondes daquella zona. Os bondes cr;.ni lema-dos dc assalto, arrancadas as labolctai, aslâmpadas c oulros pertences.Foi também suspenso o trafego ha praia deSanta Luzia.

Quasi cm seguida os estudantes da Acider.iiade Çommercio, cm grupo mais comp: cio, ata-cavam também os bondes dn praça Quin/e dcNovembro, praticando as maj depredações.
Nesse ponto, ns hostilidades demoraram pormais tempo, prolougando-se pela tarde .1 dou-tro.

O trafego não foi interrompido ali, . asso.Treu muito, visto'como os bondes eram do-tidos, atei que se os despojassem. Depois, láseguia o comboio, em tumulto, com i.ilcr-rupçoes, pondo cm af—roto as suas Sote dcSetembro c Prmicir- de Março,
Todos esses acontecimentos foram passadoscem o testemunho das autoridade. põliciaose com o protesto dn commissão acadêmica quetomou .1 si n questão do at-timcülò chis pas-
De -neto, essa commissão compareceu nogabinete do chefe dc policia, para 0 fim dedeclarar a S. -S. que, representando ella agrande maioria da classe, protestava contraas depredações c demais hostilidades de umaparte inferior dc seus collcgas, que, mal criou-tados, cslavam servindo .1 explorações, pro-movendo desnecessárias c prejudiciaes níita-çoes dc run, num moi.1cr.lo cm iiUe o paiz,

baiíío q"C IUlnCn* 1>rccisaYn dc !¦« c de Ira-

ns?omhríCi 
dc 1>0,ic'í ílSrad«':u a altitude des-assombrada assumida pela c. ..missão c n.diuft.mesmo que tornasse effecllva a sua orienta'çao entre os collcgas, de modo a ser restabe-ecida ft ordem, entregando 1, co:..missHv osdesimos dos acontecimentos promovidos pelaclasse, mesmo fora das academiasA commissão respondeu que não podia nemOV..1 responsabilisar-sc pelos excessos' p à-licados nas ruas, ainda mais q. e '„motores dc taes excessos estava divoreládf amaioria absoluta da col' atividade ¦wa"E ,l

neU™, 
ln.esrl1:,s declarações foram 1 citaspela commissão, na redacção da A NOITE Fssa commissão & composta dos acadêmicos•rancisco Cavalcante de Souza, Milton Barbo-sa, Abelardo de Mendonça Simões, ? iro Toe-ci, Ary Vieira, Sérgio Azevedo, Álvaro SantaAnna e Rodolpho Ramos Brito. A c sa co \-

d Fl°coír PoívlteC,Í"^rP0rar-SC PC,° «^°u.c j-,scoia Polytechnica o acadêmico T T,,.,
S^Svív o1 Ah°' PCla , A,,in»W Academieí o"
S-' í?. 

'/'"AyrosQ, pela "Vida Acadêmica" o

dc pm .'?i ' P^orrendo o cenlro da cida-

TTel^dTn foí ,«*"^o ãS« mos^

Jf'f axú0.> como nos bondes, estavam es-
bro os 50 0f»Z(,,gr?ní1.es lclrciros di"nd" so-ore os ôu °|° de abatimento nas passagens.

ALLIANÇA ACADÊMICA
Reúne-se amanhã, ás 10 horas, em sua sede

ràSEi,ASi1Ca queira, para delibS
r„L 1 a ,a.Ultude dos seus associados cm
Srboterdf£iâot.ab!,lirae"to d- *M*™
¦O estudante Cyro Vieira, sub-secretnrio diAJhança, declarou-nos que Iodas as de Lber,
m orToft5 pc,íl asscinbl- --o rtüí:

Acceiteonosso conselho:
Adquira os moveis e ta-
peçariat? que necessitanuma casa cuja reputação

esta' feita.
Leandro Martins & C,
OURIVES, 39-4143

OUVIDOR, 93-95

O DIA MONETÁRIO
O cambio lambem melhorou alguma oousa:a abertura, os bancos declararam sacar ás la-xas de 12 5|8 c 12 21|32 d., mais tarde, firmou-S|° 

^f51^ tiixa' melhorando para a ele 12 11|16
j « fechamento, vigoravam ainda ns tan.-.sde 12 21|82 e 12 ll|líi d. As letras do Thesouroforam negociadas com 8 "j0 de rebato. EmBolsa, houve negócios mais que reg '...res parans apólices da emissão dc 1909. Pela primei-ra vez, foram vendidas neções ir^.-.-a^sauas
m««0üfPí!íí.ftia d,e„Cai-»cs Conservadas, em nu-mero de 400 a 102$000.

«sos»-
CO_LLYRIOcuraas lnflaramaçõesdos
MOURA BRASIL ^ j^gg^ n J

kS\S** *\*\4

resuscite-a ?
,\^N-^ ^V^S^V^Xrf

As noticias publlc^as
são formalmeiato

desmentidas
Noticiaram hojo nosso:, collcgas da ' íaíola

de Noticias" quo o P. 11. C, o celebro, o
nunca assas decantado I'. II. C. se nelm/fl em
trabalhos do rooraniilsoçUo, quo o tava sendo
tentada pelos Srs. Nilo iVçanha o Anlonio
Azeredo, i.is as Inforninçile" «pie ,1 -«.peito
colhemos:
NO INGA':

—Sun Inlclrainonlc Infundada» as indiciai
do que o Sr. presidcnlc do J-M.ulo luulbl tidu
nestes ullimos tcmjios confci.nclus com quem
quer quo soja soliro política federal. Também
O Sr. Dr. Nilo PcçaiiJin não t. vo alr.dii . pia-zer dc receber, ri" nnlaclo do Ingã, n visila elo
Sr. senador Azeredo. Nada, pois, do qi;; :j
disso tcin fuiidiiincnto.

DO SR. A. AZEREDO ;
—1'os.so afflnnar-lho quo Indo nfio ji.issn do

liivonclonlco. A iillium vez que estive ioin oNilo foi 11 22 dc fevereiro, numn : ílssa, c i-fio
lhe pudo siqiicr falir, ponpic estava com sen-
tiiielln á vista... O Sr. Macedo So: os vigiou-me com toda cautela. Fui sempre nn ,;o doNilo c até esla nnsenein da torto lempo 1110contraria e traz saudades. Quanto no Sr. Ruy
Barbosa, nunca, ua minha vida, fiz politicacontra clle, lístlyc ao seu lad0 n\{. uando aUaliiíi não eslava.

Referimos ao vice-presidente de Senado d
que disseram os jornaes o S. Kx. nos iüí-.sc;—Não leio alguns jornaes do Rio e, portan-to, ignoro o que clles arcliltcctam. Os Jornaoicpic leio, em cujo numero está A NOlTtí, (ia,
filiaram ainda dessas cousrs.

Amanhã, da tribuna, vou tratar da polilictdo meu listado c terei oceasião de lvpclir esla
declaração, que já fiz uma vez: não leio crio;
jornaes o ignoro, coinplctnmerto, '..nli o c;uo
clles dizem de mini.
DO SR. SOARES DOS

SANTOS,
que é dado como contrario ao bloco doi Srs.Azeredo, Nilo o outros.

O senador rigrnndensc aulorisou-uos a dc^-mentir o que se refere á sua pessoa.O Sr. Azeredo não o procurou, nem cl.o dis-se nada ao vice-presidente do Senado sol—osuccessiio presidencial.
O Partido Republicano do Rio Grande temorganisnçno perfeita c mnnlcin-se C atro doseu progrommn, disse-nos S. Kx. Esta den-tro do P. R. Q,, mas conservando a s. 1 suto-liomla. A primeira vez que tive .:.• discordar

do general Pinheiro Machado foi justnaienlcquando o Sr. Nilo era presidente c'. Hstndo eloHio c por causa de reconheci, n! de pode-res, cm que clle inlcrveiu. O P. R. C. ... iuma direcção c não mt consta que cila festejanas mãos do Sr. Azeredo. Ha umn ... .-toiiaconstituída dc uns certos elementos, epie cão
quem resolve as cousas.

Perguntado sobre o que se propala ' 1 .'.rnro Sr. Nilo para o partido, cuja chefia assu-nin-iii, respondeu o Dr. Soares dos Santo-: —1—Isso não, não c não. *

11'jupinlias c aven? ios pnra creanças a comi rar
de _S0oo

CASA GÒIiOMBO

Esíampiihas illégaes
O Sr. inspector da Alfândega em sen-

tença de hoje julgou procedente o auto
de infracção lavrado contra o commer-
ciante do Estado dc Pernambuco Af-
fonso Maia, por ter enviado esíampiihas
sem os requisitos da lei. ütttrosim, foi
áppücacla ao mesmo commerciahíe a mui-
ta dc 150S00Ü.

t ^QjTli ti .

PAULO PASSOS & (

r.ihhõ, inglez.—Telc|iliiiii£
8u-i, Contrai.— Una Santa

L.iizia,_ü_

A
«cflíffií^-

sessão CiO

Frivoliclades, iri vol idades...
Presidência do Sr. Urbano Santos. Lidafoi approvada som debates a acla. O expe-cliente constou da leitura de um officio rio V

secretario da Camara remeltenilo cinco pro-posições, quatro concedendo licenças a fim-ccionarios públicos c uma abrindo o creditode 97 contos o tanto para restituição de ini-
postos a Luiz Hermuny & C.

O Sr. Mendes dc Almeida pede substilut.
para o Sr. Alencar Guimarães na commissãode diplomacia e constituição. Foi designadoo Sr. Lopes Gonçalves. O Sr. João Luiz Alvescommunica que a commissão de poderes estálambem desfalcada de quatro de seus meia-bros, os Srs. Bernardo Monteiro, Alencar
Guimarães o Aliciou Baptisla, e pede substitu-tos para clles. São designados os Srs. Buenode 1'aiva, João Lyra, José Eusebio o Vidal Ua-
mos.

O Sr. Alfredo Kllis fala npplouclindo a cir-
pular do ministro interino do Exterior. Diz
que a missão dos cônsules hoje é absolulamen-le diversa da dc eüpocas passadas cm que npo-
nas se limitavam os seus misteres a sonimar einformar.

Faz trocadilho com o nome da Sr. índio cia
Brasil, que dá o seguinte aparte:— Além do Inclio, senador pelo Pará, ha ou-Iro índio que trabalha pelo Brasil...O Sr. Kllis pede a áttenção do '.ennil paraa circular do ministro do Exterior e requer »sua inserção nos Annacs.

O Sc. Mendes de Almeida pede a palavrapara fazer o elogio dos cônsules brasileiros.
São .todos cidadãos de alio valor, que têm fei-
to lindas nionographins, que dormem nas se-
cretarias_do palácio do Itamaraty. Fnz essas
observações para não parecer que o corpo con-
sulnr brasileiro seja constituído dc indivíduos
que vegetam a sombra do orçamento, pesan-
do apenas sobro clle.

O Sr. Pires Ferreira diz que o Museu Com-
mercial tem provas do trabalho verdadeira-
mente meritorio dos cônsules brasileiros o
aconselha o Sr. Fernando Mendes cie Almci-
da a ouvir a respeito o Sr. Cândido Mendes le
Al meida.

Na ordem do din, por falia de_ numero para
as votações, foi levantada a sessão.

 ¦ «ale- 1
E.iitir de Nogueira — t-ura rhoumatismo.

««HH*-

A sede da Gamara
O depurado Bueno de Ün«

.irada é quem
vae escoShei* o Eoca.

Em reunião da commissão de policia da Ca-
mara dos Deputados, ú qual esteve presente o
Sr. Antônio Carlos, "leader" dessa casa do
legislativo, realisnda hoje. apôs a sessão, fi-
cou deliberado delegar a mesa poderes ao
deputado Bueno de Andrada para resolver dc-
finitivaincnte sobre a mudança daquella casa
do Congresso para o Guanabara, o tlieatro
São Pedro ou para a Cadeia Velha.

Ficou assentado quo o deputado Bueno de
Andrada requisitará, para auxilial-o no esludo
a quo vae proceder naquclles tres edifícios,
para n sua adaptação, afim de cm um düllçs
se installar a Camara, um engenheiro do Mi-
nisterio do Interior.

Preliminarmente, por proposta do Sr. An-
tonio Carlos, ficou deliberado, unanimcniem
le. que qualquer que eja o edifício preferi'-
do para a sede da Camara, quaesquer obras
necessárias a esse fim serão feitas mediau-
te concorrência publica.
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A QUJISTÃO DOS BONDES~ 
Eibis i hostilidade

A. GUERRA

A avançada russa na
Oallcla .

|0s avulsos dos "orçamentos"
I a. ¦ _

*è

t.

Cf.-ntínuam os successos, obrigando uma
aeção mais accentuada da policia t5R___P_Pv

ltiuUotír.v

_ .V estudantes parando os bondes, desl!ijando-os dos reboques c escrevendo a gh,
por toda pinte—5oo/o.

EU FRENTE A FACULDADE DU
DIREITO — DIVERSAS PRISÕES-

. -¦ ENTRAM AS "VIUVA.ALEGRES"

Mnis para a tarde, com o ser conhecida n
«.liludc dn commissão acadêmica, quo se
declarou, pela maioria, contraria ás mani-
fcslnçõcs hostis, c outras, de run, os nni-
mos enlre os estudantes, cm frente n Fncul-
dade de Direito, 11:1 píoça da llepubliea, tor-
Iiar.iin-sc tensos.

A divergência estabelecida poz cm choque
a coliectividáde, Dahl o recrudcsciihcnto das
inaiiifeslaçõcs, haqucllc local. Foi então que
ali compareceram os Drs. Léon Iloussoulie-! tes e Osório dc Almeida, respectivamente, 1°' 
e 2" delegados auxiliares.

,lá então se encontrava no local o dele-
f-ado tln dislricto, Dr. Solano. Essa nulori-
linde, cm dado momento, foi obrigada a agir

Içoin HKiis energia, lendo por isso uma alter-
cação com uni estudante, qne se soube ser
irmão da deputado Oclacilio Camnrá. O de-
ii-;:inlo acabou por tomar unia faca do eslu-
danle.

Iiiilãp, no meio do tumulto que sc estabe-
leceu, o Dr. Léon Roussouliércs fez unia

líaln á massa, declarando que, embora com
calma e prudência, a autoridade estava na
obrigação de garantir a ordem c reslabelc-
ter, assim, o trafego dos bondes naquella zo-

| na, custasse o que custasse.
i Também o Dr. Osório dc Almeida falou
nesse sentido. Em seguida foram dadas or-
deus para que a força, ali estacionada, ga-
raníir.sc o restabelecimento do trafego dos
bondes, o que foi feilo.

jj Como uma grande massa dc Indivíduos, ali
estacionada, entrasse a agir, no sentido dc
Ipontrariar ns ordens da -autoridade, a poli-
cia deu unia carga de cavallnria, cspalljan-
do-a. Os mais recalcitranles foram delidos,
á esmo, sendo cm seguida métlidos em "viu-
jj-h •alegres" c conduzidos A 1'olicin Central.

Consloii ter sido preso nesse meio um cs-
tudaule do 4o anno.

OS ACADÊMICOS DE MEDICINA
r. Momentos depois da cavallaria dispersar
,os curiosos, chegava íi praça dn Republica,
vindo dos lados da rua Visconde dc Itauna,
lim numeroso grupo . A policia preparava-
).e paia uma correria.
i'— São os da Escola de Medicina — uma
)oz nnnunciou.
( O grupo chegou enlre vivas e hurrnlis,
idhcrindo ao dos acadêmicos de direito,
«ram os alumnos da Escola de Medicina que
iliegnvam cara 

"materialmente provarem a
,&u.i solidariedade".

OS POPULARES VÃO ENTRAN-
,-••'' DO...

....''_... praça da Republica, já pelas ultimas
lioras da tarde, o movimento nugmentou.
Adlu-rindo aos protestos dos acadêmicos, cm

Írandes 
grupos nas portas, pelas immedia-

õcs da Faculdade, muitos populares, na
. toiaiorin desoecupados, estacionavam, loman-'flo parle lambem nos vivas e morras.

O transito continuava interrompido.; Os
populares, muitas vezes, foram os mais ex-
Saltados, chegando a excessos que os próprios
ÍWcndemicòs reprovaram, como o de inter-
íomper o transito do outros vehiçulos a não
ser os bondes e retirar ate garrafas de ecr-
Tí-ja e outros objectos que os caminhões con-
tiuziam. Os excessos chegaram cm certo pon-
io a taes porporções, que alguns acadêmicos
6? acercaram do automóvel da policia, de
onde fise.-lisavam o policiamento c davam
ijis ordens necessárias dc momento os dele-
irados auxiliares Drs. Lécn Roussouliércs c
.Osório de Almeida, pedindo unia providen-
•Cia. Um popular havia retirado dc um ca-
minhão tres garrafas dc siphon c fugira
çom cilas.

O Dr. Léon Roussouliércs respondeu que
íia dar ordem para dispersar os quo não fos-
Sem acadêmicos e que estes entrassem para
JS Faculdade. Entre os protestos de uns aca-
liomicos, que ainda não sabiam o motivo da.
resolução da policia e os applausos dc ou-
Itros, foram dispersados os curiosos. Uma'
força dc cnvallaria dc policia, commandnd.i'por um alferes e soldados a pé e guardas ci-
yh, so empenharam nesse serviço.

I Em .pouco tempo tinha havido uma dc-
¦imudada geral. Só ás portas da Faculdade
cie Direito os ncademicos continuavam cm
Krande alarido aos vivas á classe e morras
4 Light.

ENTROU A PANCADARIA
A's li e meia horas, um numeroso grupo

íí^ csludnutes, uo entroncamento da praça
jTiradenles com as ruas Sete dc Setembro,
(Theatro e avenida Passos, tomaram dc as-
Bailo um bonde linha Andnrahy, que por ali
bubla; os mais exaltados entraram a com-
ímcllcr depredações, Inutilisando lâmpadas e
.a boletas. Os passageiros, sõbrcsaltndos, dei-
«aram os respectivos logares, csviisiondo o
monde. O carro reboque foi desligado do mo-
jor o levado da praça Tiradentes para a rua
Sete.
_ Alguns estudantes, armados com as labo-
leias, esbordoarnm o motorneiro c o condu-'_lor, lendo aquello sido obrigado a movi-
mentor o carro elcctrico até á sede da Fa-
CUldrtdi- do Direito.

Ao local compareceu promptnmenle o Dr.
Pereira Guimarães, delegado do 4o districto,

igue tomou Immedintas providencias, resta-
foolecendo o trafego. Tardiamente também
Compareceram os soecorros com contingen-*es d» policiaes.

. Os Drs. Io c 2o delegados auxiliares esti-
iffrnTTi tombem na praça, tendo aqucllc af-

(firmado a um dos directores da Light que
8 policia garantiria o trafego, custasse o queSustasse,
i'; O «HEBTIN&i
L fA commissSo dos acaiícmicòs nomeada
jgara intervir junto 4 Ligbl, cm nome dc lo-
g* classe, foz-nos urna declaração. A com-
m_ s" _'_ (*uo n*° concorda com ns depreda-
W.S até agora j_ levadas a effeilo, julga ter-
LíVi. a SUI. missão com a resposta daw sue, resposta jA divulgada pela imprensa.

MÍ;._ flcllflemicos pediram-nos ainda que de-'-.arássemos ---
&.-•¦_ ,„ bi -31' foraP'<!tamcnto inveridien a
K«JnP £E« Ca* osta m™]^ <-»<- «uc n com-
krum 2ÍÍ? T,? ««•¦"¦'•mico Assis para fa-

O <-, m-F* § 'í0 larS° d" s* Francisco.
**t>-aos 'irhikS- tambc™ Protestou, declarau-- ¦ s ír',e n»-* era absolutamente solidaria

com n altitude que eslão tomando os aca-
domicos c que, por isso, não pensava cm
fazer "niectings" sobre o caso ... u...«.;««,l

ÜM ESPECIAL v*yr*vr
t'm comboio da linha Calumby foi toma-

do por estudantes, que obrigaram o motor-
neiro a conduzir o cleclrico, com n (aboleta"Especial", por onde elles quizeram, dei-
xando na praça Quinze o carro reboque,;

E POR HOJE FOI SO'
Pouco antes das 17 horas, ns grandes e

pesadas portas da Faculdade dc Direito fo-
rum fechadas. Os estudantes, cm pequenos
grupos, foram so. retirando, tranquillamcntc.

Os delegados auxiliares lambem foram
embora, recolbcndo-se á Repartição Central.
Com isso os successos dc boje tiveram ter-
mo.

i'" I TUMULTOS NA PRAÇA QUINZE
i — FERIDOS — CARGAS DE Cl-' VALLÀRIA

¥_nda sido dada por finda a agitação cs-
ludantiiia, com o fechar das portas da Fa-
cuidado dc Direito, mas um pequeno grupo
que dali saiu foi juntar-se aos estudantes da
Academia do Commercio, que mais exalta-
dos sc mostravam.

Foi assim que para o cair da tarde, a pra-
ça Quinze tomou o aspecto agitado c tuinul-
tuario dos grandes dias dc arrancas. Os c_-
tudantes tomoram dous comboios que para
ali se dirigiram c as depredações nos carros
foram iniciadas pelas tnboletns e acabadas
pelas cortinas.

Em frente á estação da Cantareira, o gran-
dc grupo estacionou, á espera dc outros bon-
des. Como sempre, o elemento perturbadpr
composto dessa gente que está prompta a
aproveitar uma opporlunidadc para ns suas
expansões de hostilidade, entrou a ndhcrir
nos estudantes, engrossando considcravclmcn-
Ic n massa.

Foi então que as scenas brulaes de ape-
Arejamento aos bondes se desenrolaram.

Algumas pessoas foram feridas, sendo lo-
go chamado o soecorro da Assistência que
compareceu.

Entre outras pessoas, eslava ferido 0 aca-
demico Orlando Carneiro,

Pelo telcplione foi avisada a Policia Cen-
trai, Em automóveis para ali partiram os
Drs. Léon Roussouliércs e Osório de Almei-
da, acompanhados dos delegados Catta Pre-
Ia, do 1" dislricto; Gid Braune, do o", e 01c-
gario Bernardes, do 15°.

Ao mesmo tempo chegaram piquetes dc
cavallaria, sob o commando de sargentos c
uma força dc infantaria, sob o commando
dc um official.

Os populares com os estudantes A frente
tomaram os bondes que ali se achavam, pre-
tendendo fazer constar que eram passagei-
ros. A policia, porém, não os deixou seguir
e deu ordem para que evacuassem os com-
hoios. Rompeu uma vaia. Uma longa fila
de bondes estacionava, demorando por longo
tempo. Os delegados auxiliares fizeram tres
ultimações seguidamente, findas as quaes,
mandou que a infantaria esvasinsse os bon-
des. Assim foi feito.

Mas o grupo marchou compacto alô o ctli-
ficio dos Telegraphos, onde parou, ficando á
espera do primeiro comboio. Quando ali
passou o comboio, a massa tentou dc novo
tomal-o, mas foi impedido pela cavallaria,
que avançou rápida, varrendo o local.

Nessa oceasião foram feitas algumas pri-
soes, sendo os presos mcltidos cm_ "viuva-
alegres", que seguiram para a Policia Cen-
trai.

Uma outra parle do grupo seguiu para
a avenida.

Para aqucllc ponlo seguiram os delegado.-
auxiliares, acompanhados dc grande força
de cavallaria.

PETROGRADO, 9 (Havas) — Os rus-
sos acabam do oecupar Ty_niiei.it/_i na
Galicia, sobre o rio Vorone.

O exercito do general Lctchilzky, ca-
pturou hontem 7.400 prisioneiros, entre
os quaes 3.500 allemães, e apprchcndcu
63 metralhadoras. ^u^k».
O «Doutschland* dou

slnnaos do vida
NOVA YORK, 8 (A NOITE) w

pb.mi dc Ili-rlim:••A esinção dc Naiieii recebeu um radio-
gnimiiia expedido dc bordo do submarino mer-
cniitc "Dcutbcliliiiiil", nnnunciiuulo que n vln-
Item dc regresso íi Allcmanha prosegue nor-
i.uilinontu e que a bordo tudo vae sem uovi-
dados".

Esla nolii-in causou aqui grande estranhe-
Kti, pois sabe-se que a estação rndingraphicu
do ''Doutschland" não tem potência para sc
entender com n dc Niiuen.
Do l-w_lm zinnui.clam
quo a Rumania niio irá

com os alliados
NOVA YORK, 0 (A NOITF)-Ríidiographam

de Berlim aiiiiuncianilo o fracasso dns nego-
ciações culiibolndas em Buoarcst pelos repre-
scntnnlcs dos paizes da Eulente para que n
Rumania se reunisse nos paizes nlliados can;
Ira os impérios cculracs.
Experiências de um
novo Invento de Marconl

PARIS, 0 (A NOITE) -. C.oinmunicam dc
Livorno que o engenheiro Guilherme Marco-
iii está ali fazendo, desde ba muitos dias, ex-
periencias dc nm invento militar de grandeImportância. Guarda-sc sobre esse invento o
maior sigillo.
A Havas faz um re-

sumo da situação
PARIS, D (Havas) — Terminou òom in-

teira vantagem para os alliados o dia dc
hontem, que, além do fiacasso sangrento
dos allcmãcs cm Tíiiaumont, dos progressosapreciáveis dos francezes a léste dc Flcury,
da tomada dc linhas de defesa importantes
no norte do Soinmc e do avanço inglez em
direcção a Guillcmont, cuja conquista pare-cc immlncntc, trouxe n noliela de duas grnn-
des viclorias, uma italiana, n tomada dos
montes Sabatino e Sai» Mlchele, vencendo as-
sim o primeiro obstáculo no caminho de
Tricste, outra russn, graças á qit-l ns tropas
moscovitas, oecupando Fiumncb, fazem cair
as ultimas linhas dc resistência defronte dc
Stanislau.
- Na frente de Verdun, np6s um Intenso
bombardeio de obuzes de grosso calibre, a
luta manifestou um encarniçamento nunca
visto. Os allemães tinham prepnh-.do com
cuidado extremo o átf.quo .. obra dc Thiau-
mont c lançaram no assalto poderosos conti-
gentes tirados do escol das tropas disponi-
veis. A despeito, porém, da violência da in*
vestida, os assaltantes fornm obrigados a
parar dc encontro no centro c A ala direita
franceza. Em nenhum momento consegui-
ram franquear a estrada dc Flcury a Thiau-
mont. Somente na ala esquerda, depois dc
muitas tentativas, tomaram pé nos escom-
bros da obra dc Tíiiaumont. dc onde, nliás,
o impulso irresistível dos francezes os ex-
pulsou passndo pouco tempo.-

E' esla a sexta vez que a referida obra
muda de possuidor durante um mez.

A batalha dc Verdun continua assim rc*
nhidissima com fluetuações inevitáveis.-

Poderá ainda acaso a Allcmanha dizer, cm*
quanto os francezes registam progressos
constantes e duradouros o se assenhordam
incontcstavelmente do terreno, que conserva
todas as vantagens da offensiva, que. diga-
sc dc passagem, jã lhe custou mais de meio

O SR. NICANOR NASCIMENTO
RECLAMA

Foram dlslrlbultlos, lioje, nn Camor/T. Bi
avulsos (lui orçamentos, cujo projcclo deve
enlrar, depois dc amnuiiii, cm onlciu do dia,
pnra a votnçüi» cm BOíandn discussiWi. Por or-
dem do Sr. CoMa Ribeiro, __• wcretflrlo, fo-
ram os avulsos Impressos ..i-pnriidnmculc por
ministério, Imvcmlo mais um avulso destina.
do A receita, por acr multo volumosa o ma*
teria que nelles so cncpmra.

listo faelo levou A trlbmia o Sr. Nicanor
Nasclmeuto, quo ufflrinou ser cvldcnlemculo
noccisiulo regressar ii antiga pratica do 6C-
icin discutidos os orçamentos ministério por
ministério, quo a mesa julgou deliberado ta-
mar umn providencia que puZ-SíO cm foco
essn cvideiieln. Na opinião do o .uU _• ó nbso-
lulameiite impossível não jú o estudo, mas
tão somente n leitura dnquolles varias or-
çamcnlos, fluc são como a "selva selviiggla"..,

—"Ed nspra c forte", observa o Sr. Fio-
rianno de Ifrllto."Ed uspra o forte", prosegue o Sr. Nica-
nor, na qual quem sc perder não mais cn-
conirnrfli novamente, o curso normal d.i sun
existência, Como a Câmara vi, foi necci-sn-
rio fazer uma dlchomallú ao orçamento, dl-
vidlndn-o cin dez avulsos.—Uma (k-eatomin, n.signah o Sr. Álvaro
Daplistii.

0 oradiir concilie pedindo andamento pnra
a sua Indicação, que reforma o regimento na
parlo relativa á elaboração dos orçamentos,
qne, como são agora tratados reclamam ho-
meus dc grande talento c excepcional cullu-
ra...—Pico dc Mirnndoln, diz o Sr. Álvaro Ba-
ptisla. , ,,

í—...p..__ ncücs sc embrenharem. «SswSW

A secretaria informou, npós o discurso do
Sr. Nlcànor Nascimento, que a publicação dos
orçamentos foi feita já ha uma semana, no"Diário do Congresso". O que se fez, hoje,
foi a sua publicação cm avulsos. Quem, pois,
tinha interesso na sua leitura poderia tel-a
feilo já ba oilo dias.

1 ¦«»_¦ ¦ ¦

ATAQUE A
MÃO

UM CARRINHO DE

Entrava na rua Sele, vindo da praça Quin-
ze o carregador Manoel Pereira Nunes, con-
duziudo o seu carrinho, quando um grupo
dc estudantes assaltou-o, tomando-lhe o ve-
hiculo. Procurando reliavcl-o» Pereira foi
ferido a pedradas pelos estudantes, recebeu-
do os soecorros da Assistência.

milhão de liomc-us ?
Os turcos pechassados í

em Katla
LONDRES, 9 (Havas) ^-* Continuando _

perseguir os turcos no districto de Katla, o
exercito do Egypto recliassou a linha da re-
.aguarda inimiga a quinze milhas a léste de
Katla, fazendo vários prisioneiros.
_ i —¦»' » "¦—-—

s

Assembléa Fluminense
Com n presença de _!!l Srs. dcputsdos ren-

lisou-se hoje a sessão da Assembléa Flumi-
nensc. Approvado a acla, foram pelo Sr.
Francisco Marcondes, cm exercício na presi-
dencia, nomeados para a commissão de rc-
visão da lei n. 1.137, segundo requerimento do
Sr. Runrque do Nnznrcth. os Srs. Mario Vian-
na, Azevedo c Castro, Teixeira Leite e o autor
do pedido.

O Sr. Teixeira Leite, oecupando n tribuna,
tratou mais uma vez do serviço dc irrigação
cm diversos inuuicipios do Estado.

Fm primeira discussão, da ordem do dia,
foi approvado o projeeto relativo á irrigação
cm Macahé, Campos c S. João da Barra,

.¦ *4üt* ¦

.,.,„.. p CRIME DO ODEON ,,,è..

a

Despacho Collectivo
MINISTÉRIO DA GUKItKA

l.Mineriiiiilo ii. 1,'i'iirrui-H de brigailn Icnarm
de Aleacaatrv (íulmnrãin e Lino do Oliveira
I-uhioh, rcspccllvameiitc, dos cargos de com-
niaiiiliiiitcs dn fi* brigada du Infantaria c com-
iiKiniliiutc du a* região militar; o os coronuis
Flllnto lirat» fuviiKtinlc, Alcxandro Cariou
Barreto o Alexandre Vieira Leal, respectiva-
incuto, dos cargos dc couimniidaulcs da Us-
cola do lístndo-Maior c Collegio Militar c
chefe do Üepnrlnmenlo Central.

Nomeando oh «cncrncH de brigada Ignnclo
de Alenca.lro (iiiimarãcs, Lino de Oliveira
Ilnmos c C»rlos Frederico de MckiiiiIIh, para
os carRim de viiinmaiidiiiitc _ da Escola do V.i-
tadv-Mnlor, da C brigada do infantaria c da
3' roglHo militar, rcapecllvamente; c on eoro*
ncls Alexandre Vieira Leal c Luiz dc Mlrnn-
da Azevedo, respectlvamenlc pnra "os cargoa
dc direetor do Collegio Militar du ltlo dc ja-
neiro o chefo do Departamento Central.

Promovendo: nn cavallaria, a capitão, o Io
ttncnto Ptolomeu do Assis U.asil e n pri-
mciros-lcnenles os segundos Aureliano do
Moraes Coutinho c Sedor Marques da Silva.

Graduando: na infantaria, em 1' tenente o
2" Virgílio Vieira de Sampaio,

Reformando o lonenle-coroncl dc infanta-
lia Adolpho .losé dc Carvalho cot!" tenente
intendente Manoel Gonçalves dc Medeiros.

Transferindo: na cavallnria, os coronéis
Luiz dc Miranda Azevedo, do ti" para o lü";
João Dapttsln Vieira dc Figueiredo, do qua-
dro ordinário para o suppleracntnr; c Filinlo
ltraga Cavalcante, deste para aqucllc, sendo
classificado no G" regimento.
MINISTÉRIO DA MaKINIIA

Promovendo no Corpo da Armada: a capi-
tães dc mar c guerra, o graduado Arthur Af-
foiiHO de Iltirro.. Cobra, c o capilão de fraga*
Ia Augusto Tlicotonio Pereira; a capitães do
fragata, o graduado Arnaldo Siqueira Pinto
da Luz, c o capitão dc correta Prudencio Su-
anuo Brandão; u capitães do correta, o gra-
dundo J. Anatoles da Silva Ferreira, c o ea.
pitão-tenonte Mario do Paula Guimarães; a
capitães-tenentes, o graduado Augusto dc
Azevedo Marques e o 1° tenente Francisco P.
Chagas; e a primeJros-tcncntcs o graduado
Edmo Ferreira Candaia c os segundos-tenen.
tes José Francisco do Paula Guimarães o José
de Brito Figueiredo.

Exonerando: dos cargos dc viec-director da
E. Naval e vice-inspector do Arsenal de Ma-
rinha do Ilio de Janeiro, respectivamente, os
capitães de mar c guerra Alfredo Pinto de
Vasconcellos c T. dc Barros Barreto.

Graduando no Corpo da Armada, nos pos-
tos inunediatamente superiores: o capitão dc
fragata José Martins, o capitão dc corvcla
Octavio Pcrry, o capitão-tenente Arthur Dum*-
te, o Í* tenente Augusto Barreto e o 2' te-
iiente Taulo dc Castro Menezes.

Concedendo medalhas militares, de ouro,
prata e bronze a vários officiaes c sub-offi-
cioes.

Nomeando o capitão de mar e guerra Alfre-
do Pinto do Vasconcelos para o cargo dc vice-
inspector do A. de Marinha do Itio dc Ja-
neiro,
MINISTÉRIO DO EXTERIOR "- .. ¦

Creaudo um consulado era Buffnlo; iiomcan-
do cônsul, sem vencimentos, para esse cou-
subido, o Sr. Pedro Nunes de Sá.

¦ **»*B» ¦

A Central queima lenha!
• i • i ¦'

G inceinicia os campos,
entre Curvcllo e

Pira porá
CUltVKI.I.O, 0 (A NOITE) — As looomo.tivas da Central do Brasil eslão quciiuiiudi^lenha, não usando, como deviam fnzcl-ii,

chaminé» com tolhas, O resultado desso
abuso i rairciu fngulhas o mal» lngullms nos
campos de criação o lavoura de toda a zona
outro Curvcllo c Pirapora, dainnlflcnndo-ot,
inceiidiauilo-OK comiilelamcnte, O» picjudi-
endos vão couslllulr advogados pnra recla»'
mar do governo a competente Indeninisnçâo.)

I ¦*-»»¦ I m

üttta t_oa noticia pnra oo
acü^-âaloa

A commissão de finanças dn CamaM do»
Deputados assignou hoje, parecer ,'o Sr, Jus-
linlniio de Si-t-.ii, abrindo o credito de ...,«
2,78Ü:05_.7G1 para o pngnincnto do funccioniíi
rins nddlilos, <le accordo com a ulli"*' i ineiisa-
geiu do Sr. presidente da Hi-public. nesse perii
lido, |

i _W» i i -. „ „ ,

B_zonas (lã contos ds róis o¦dstuotos çus ússapjiarecom
Um Snquepi_o na policra

Ao chefe dc policia, ]ior seu advogado, [iprc-
sentou queixa a viuva D, Manoclr. Oil Movoa,
residente á rua da Misericórdia n, 117, pc-
dludo a abertura de mu inquérito.

Allega Ü.Manoela que, fallecido sctl marido,
Sr. Josó Justo, dcsnpparcccrn ile seu cálnbc-"lcciniento uma caderneta do Bnuco Iispnnol
dei Hio de Ia Pinta, em que estavam deposita-
dos mnis de quarenta c dous contos fortes, ou
cerca do triplo, actuolmcntc, cm nossa moeda.
Ali-iu dessa caderneta, dcsapparcceram pa-
peis c documentos do fallecido, que tèm im-
possibilitado o processo do inventario. O in-
qucrlto, por ordem do Dr, Aurelino Leal, vae
ser iniciado na 1* delegacia auxiliar.

i «lei» i _.

A commissão de podcrcs.'do Senado-; esteve
hoje reunida c marcou prasp para os inlercs-
sadòs nas eleições de Pernambuco c do Esta-
do do Rio dc Janeiro apresentarem contesta-
ções nos diplomas expedidos nos Sis.: Dnu-
tas Barreto e barão de Miracema,-

Do pleito pernambucano o relator f "o Sr.
João Luiz Alves, e do do l.io de Janeiro, na
nusencin do Sr, Bernardo, foi designado o Sr,
Bueno dc Paiva.

Os relatores apresentarão os pnrecen-s" no
próximo sabbado.

ii j i !¦¦-- f-"^nf__?_^*—" ¦¦ mmm»m**a—mmmé+. ¦__
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lím projeeto po agita
lauiara mineira

.
Contra a matança de vaccas

e novilhos
BEI_.0 HORIZONTE, 9 (A NOITE) es A

sessão da Câmara, hoje, foi muito animada,
Houve viva discussão em tomo no projeeto
piohibindo a matança de vaccas e novilhos, do
qual é autor João Martinho, que falou defen-
ttendo seu trabalho dos ataques da imprensa.
Falaram contra o projeeto os deputados Getu-
lio Carvalho, que disse ser elle inconslitucio-
nal por prohibir o commercio; Alberto Alvares,
mostrando que o projeeto fere as Constitui-
ções federal e estadual, visto prohibir a c^-
porlação de vaccas c novilhos, além de alten-
tar contra a liberdade do commercio c da in-
dustria; Horta Cruz, que restringiu soa nia-
que apenas quanto & necessidade p A convc-
iiieucia dj vantagens do projcclo, affirman-
do ser o mesmo desnecessário c inconveniente,
vindo prejudicar a própria pecuária.

A votação desse projeeto foi ninda adiada,
por falta dc numero.

>^W ii i ¦ !_¦ i ¦—inwwwn

A mais bella espiga
Coube ao lavrador fluminense Américo No'-5

gucira, de Paula, na Linha Auxiliar, o pre-
mio de 230S000, instituído pelo governo do
Eslado do Rio, pela melhor espiga de milho
que npparcccsse na Exposição de Bello Ho-
rizonle.

O governo do Estado mandou chamar esse
agricultor para pagar-lhe o premi», :--¦—.

Os Inglezes impedem que
o abasteçam de óleo

combustível
Tivemos lio.ie a informação dc que o vapóV

nacional "Purús", do Lloyd Brasileiro, tendo
chegado a Trindade, nas Antilhas, não pôde
oprovisionar-sc, nesse porto, de olco combus-
tivel necessário no proseguimento de sua via-
gem, por prohibiçfio expressa das autoridades
inglèzns.-

No Itnmnrnty, onde fomos cm busca ne es-
clareeiinentos, foi-nos confirmai j o b-ato pelo
Sr. Dr. Souza Dantas. O ministro do Exterior
interino necreseentou-nos que o governo já
havia tomado ns primeiras providencias que o
incidente comporta.

O "Purús" foi abastece?-sei de bico 'chi San
Juarii-

O coronel Cavalcanti do Rego, que fira pro-
nunciado pelo Dr. Costa Ribeiro, juiz da ü"
Vara Criminal, como autor da tentativa dc ns-
siissij-ilt-o na pessoa do marquez de Car.nlbnes,
facto decorrido no cinema Odcon, interpoz,
por seu advogado Dr. Corroa Lima, recurso
par., n Còrle, Na sessão de hoje, n 3' Câmara
resolveu manter o despacho recorrido, por jul-
gal-o de accordo com as provas dos mitos.

Perante os desembargadores falou em defe-
sa do coronel Cavalcanti o Dr, Corrêa Lima,
que começou por dizer que sc achava posàbidò
dc nina "esperança segura" de que a Còrtc
reformaria o despacho.

Depois, entra a dizer que o caso cm si era
insignificante. Revestiu-se, porém, de grande
importância por causa da imprensa, que *e col-
locou ao lado de um moço bafejado pela f_r-
tuna "e pela edade"...

E não procede a aceusação contra o seu cons-
liluintc porque este, no momento do crime,
ao ver-se aceusado, puxou do bolso uma ci-
garreirn t]e "prata níclcelada" c mostrou-a
como a única arma que trazia cornsigo..?

i '<_.» ¦ i

0 «Planeta» está coi jiletaitieÉ
reformai

Conforme o que resolveu n firma Jo Vê Pa-
checo dc Aguiar, o vapor ''Planeta", de sua
propriedade, fez hoje, As 18 horas, experien-
cias dc machinas, indo até á ilha Rasa, tendo
a seu bordo um grande numero dc pessoas con-
yidadas para verificar "dc visu" as grau-des reformas por que passou.

Como se sabe, esse vapor, ha mezes cslnn-
do em viagem para o Ilio, perdeu a helice,
correndo grande perigo. Rebocado para o
nosso porto, foi remodelado quasi completo-
mente, ficando lão bom como qualquer pnque-te da sua classe.

As experiências de hoje deram o-, melhores
resultados, durante cerca dc duas horas,-
— ' » «aa» i

Um automóvel da Liga
contra a Tuberculose atro-

pela um homem *"
A Liga Brasileira contra a Tuberculose já

tem um automóvel para o seu serviço de as-
slslcncia domiciliaria c... para atropelar os
transeuntes incautos. E foi a sua primeira vi-
ctimao pobre carregador Bernardino da Costa,
dando-se o atropelamento íis 15 horas de hoje,
na rua Estacio de Sá. Dirigia o auto o "chauf-
feur" Manoel Rodrigues Coelho, que foi preso
pela policia do íl" disti .elo. O atropelado, que
reside no morro dc São Carlos, foi soecorri-
do pela Assistência das cxeoriaci.es que rc-
cebeu, c recolheu-se cm seguida ú sua resi-
deliria.
-_,¦ i _g»_» .. ... i -

O CAFÉ'
O mercado de café voltou a funcefon u; e;u

alta. Pela manhã, foram adquiridas 2,'MH sac-
ca3, ao preço dc 5l?2í)Ü, e, no correr do dia,
mais l_.G8l saccas, aos preços de Ü8200 c
99.-D0, por arroba, para o typo 7. Elll Nova
Vorl;, n Bolsa fechou hontem. com 7 a 15 pon*
tos de alia, para abrir, hoje, apenas com d
nlta de 1 a 2 pontos. Hontem, entravam S.lfill
sacens, embarcaram 1_.'.7.0 saccas c ficaram
em "stock" 205.187 saccas.

COMMUNICADOS

O crime em Juiz de
róra ,,-Mffii_iíB.f_

Chico liros que não acertaram
JUIZ DE FO'RA, í) (A NOITE) -- ,To>é Au-

drade de Bastos, redactor dn "A Lyra" cn-
contrando-se na rua Roberto de Barros,com O jo-
vcu Arnaldo Castro que, cm companhia dc ou-
tros rapazes, commentava uma publicação fei-
ta pelo referido jornal, dirigiu-lhe alguns
desaforos, desfechando contra elle cinco ti-
ros dc revólver. Arnaldo Castro sai.i i.ieso.
José Andrade eslá sendo processado e ainda
não foi preso.
—' i ¦*a*__» i
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A reformada Território do acre
.

O projeeto foi approvado
Para estudar o projeeto de reforma

do (Território do 'Acre, largamente di-
vulgado, reuniu-se hoje a commissão de
diplomacia e constituição. 'A maioria da
commissão assignou parecer approvando
o projeeto. O Sr. Lopes .Gonçalves pediu
vista do parecer, para apresentar, voto
em separado,

» ^OP" t '¦' '

Qnanto reniie o Imposto
io Miml

Das informações que o ministro da Fazen-
da enviou á Câmara dos Deputados sobre o
imposto do fumo e foram lidas hoje, á hora
d - expediente, verifica-se que essa renda as-
cendeu cm 1915, a 7.318:_81?711, quanto
ao consumo dc produetos nacionaes 
8.95õ:7õlÇ791, quanto nos produetos estran-
geiros. A venda avulsa de -sellos para cha-
rutos e cigarros foi dc 7.221:3(H?,.83.

Por essas informações, os maiores contri-
buintes deste imposto são os Estados de São
Paulo (609 fabricas funccionnndo e 624 re-
gistadas., Paraná, Districto Federal, Nicthe-
roy, 'inclusive Bahia e Sergipe. O Eslado
que menor numero de fabricas possua è o
di» Piauhy, onde existem apenas sele.-.

E. do Rio
—.ii . 

Mais duas fabricas
Tiveram entrada na Secretaria Geral do Es-

tado do Bio mais dous requerimentos pedindo
os favores do recente decreto do governo flu-
mlnense, cm prol dn producção dc industrias
novas: do c.himico Dr. André Chrislophe, pa-
ra instai!..]' em Nictheroy duas fabricas de
perfumariáii, sabonetes c- de produetos chimi-
cos ligados a suas industrias; e do engenheiro
civil Dr. Eduardo Guiiile, para montagem cm
Itaocára de machinas para immunisação e sec-
cagein, conservação c beneficiamento dc ce-
reaes, permittindo nssim n sua exportação
para o estrangeiro, sem os perigos de fermeu-
tação e deterioração desses gêneros; e bem
nssim a inslallação de npparelhos para fabri-
cação de- amido,

O goveruo deferiu ambos.*
—— -'¦'!' ¦ ¦»¦¦_¦,______¦ ¦,„> __aq^^p. »- ¦ i —»

MexicoHE». Unidos
Vão ser regulíidas as dsíslcuJ-

dades entre os dous paizes
WASHINGTON, 9 (Havas) — O prCsídei.

te Wilson nomeou os Ires representantes dos
Eslados Unidos na commissão (|iie ha de re-
guiar as diífieuIdades provocadas pelos ín-
cidontes occorrldos na fronteira com o JIc-
xico.

Ficoas eá ____ _f£.__^dle
Alice Faria, uma pardinhn d. 18 nnnos,

moradora á rua da Misericórdia n. 85, lendo
esta manhã brigado com o seu namorado, que
é o lixeiro da zona, não podendo supportnr
essa grande magua, resolveu morrer, ingeriu-
do uma dose dc potassa cáustica.

Soceorrldn a tempo pela Assistência, foi
Alice recolhida á Santa Casa.;

. «aw».« ii ii.

csrcuiar aos nesses com

A sessão do Conselho
Na sessão de hoje do Conselho Municipal

falaram dous oradores: o Sr. Leilc Ribeiro,
cjue se referiu ao projcclo sobre os balnca-
rios cn\ 'Ipanema e hoje approvado em segun-
da discussão, e o Sr. Campos Sobrinho sobre
o seu projcclo regulando a aposentadoria dos
funccionariiis e professores municipaes. O Sr.
Campos Sobrinho apresentou a seguinte cmeii-
da a esse projeeto:"Art. Os professores primários ficam iii-
cluidos nas disposições desta lei c júbiinr-se-
ão com tantas (1J25) vigésimas quintas par-
tes dos vencimentos quantos annos tenham de
effectividade e de serviço municipal apu-
rado.

Art, Os vencimentos cie íuactividade não
podem ser superiores nos do exercício effe-
ctivo."

A votação do projeeto foi ndiada por cinco
dias.

'¦ —»¦*<*&•*¦ » ¦¦¦'¦ ii ' M i
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Um providencia do Ss _ ml-
nistro dn Fazenda

O Sr. ministro da Fazenda, em circular de
hoje, recommendou nos chefes das repartições
subordinadas providencias no sentido de ser
suspenso o pagamento, desde já,_ de pensões
para ciljo recebimento forem exhibidos nltes-
tados e procurações passados em logar diyçr-:

•so da .sédc da. repartição: pagadora.: _- —

O que se disse, a respeito,
na Câmara

O Sr. Cosia Mautjues, oecupando hoje a tri-
buna da Câmara dos Deputados, disse que
uma circular que foi expedida recentemente
pelo ministro do Exterior ao nosso consulado,
representa, não só como comprehensão, mas
ainda como aeção vigilante, para qne o paiz
venha a reconstituir as suas forças de produ-l
ceão, iim esforço que convém registar.

O orador assignala que essa providencia
mereceu applausos unanimes, que não são fei-!
tos apenas ao ministro do Exterior, mas á ope-
rosa juventude que o cerca, principalmente
áquella que, pela natureza das suas funeções,
está destinada a velar pelos nossos intereses
commcrclacs no estrangeiro.

Depois de outras considerações, o deputado
malto-grossense reqncreu a inserção uo jor-
nal da casa da circular a que nlludc.

\'Isijfc iljfei _&_<^sBs^^___KE§^-l____'" _
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«UM DOTE PARA MINHA
FILHINHA!...»

Essa.-tem silo a sua preoccupnção. Knliclanlo, V.
é j/i!L»rc e niio tem dinheiro puni isso ! Não sc prcoecupamais. Compre para cila um lote do terra ile Íü0$0ü0,
u pfestacêes de US300, c fjiinnilo ella chegar nos 18
annos terá o teu dote, 0 lülc valerá mais ile 10 contos.

Lotes dc 400^000 a presta-
ções de llftooo, lotes de 3oo$000
a prestações de Sítpoo.
VILLA LUZITANIA-PEi\HA

Informações completas com José Milliet;
rua da Assembléa n. 1'2'á, 1» andar; tele.
phouo C, 2.il51, e rua da EsUção, A 2,
Penha; telcplione V., 1.05-1.

íWííÉ&&, „_f^H_ll^lt__iÍ_fisilíl
^^_í,<jj5_a_t____á_M_a_Í-__B--K

A SMDEPEIMDEr_ClA
Moveis artísticos
IVIoveis de luxo
IVíoveis para todos os preços

RUA DO THEATRO f_. J

0r. Hsrhert C. Ríiciiarrií Causas commer-
 ciacs e invcnlii*

Jruguiiyann, _T. icl. Central í.810.

0 novo escândalo
Tfaesotffo

Com o Sr. ministro da Fazenda còhfcíen-
ciou lioje o Sr. direelor da Despesa do The-
scuro, que communicou a S. Es. ns providen-
cias postas cm pratica para apurar quaes
sejam os funecionarios responsáveis pelo
dc-sapparecimcnto da conta que sc achava pro-
cesssada na Directoria da Despesa, para o res-
pectivo pagamento pertencente á firma Jano-
vitzcr Walil & C.

A commissão de Inquérito, nomeada pelo
Sr. direetor da Despesa, continuou hoje seus
trabalhos, ouvindo cm rigoroso segredo vários
funccíonarios da Directoria da Despesa. Por
esses depoimentos, segundo informações co-
lhidas no Thcsouro, até agora se dcprehendo
que a responsabilidade cabe a um dos fuii-
ccionarios da Directoria da Despesa que, no
que parece, havia entrado cm negociações com
a referida firma para o prompto pagamento
da conta, mediante uma porcentagem, o que
não se tendo verificado, levou o funecionario
prevaricador a fazer desnppnrecer o processo,
comquanto ns informações officiaes colhidas
lambem no Thcsouro desmintam áquella ver-
são c atlribuam a uma pessoa cstranha_ ao
Thcsouro o dcsappnrecimento, o que não 6
justo suppor, a não ser que se queira pôr cni
duvida a ordem c a disciplina na burocracia,
do Thesourò, permittindo que interessados se
apossem de processos ali existentes, para o seu
devido andamento.

O Sr. ministro da Fazenda reiterou me-
didas ao Sr. direetor da Despesa para que a
commissão conclua o mais depressa possível

Inaugura-se no dia 10 do corrente o granai"Cinema taaricasio"-^^
AMERICA 

'DO 
SUL), podendo com*

portar 2.000 logares e reunindo ao mes-
mo tempo todos os preceitos exigidos pela
Hygienc, merecendo especial ruensão não
existir um só ventilador. Funccionando qua-
si ao ar üvre. A Empresa ó brasileira,
mas o emprehendimcnto ó americano.

Ao Monopólio da Felicidade
Loteria da Capital Federal extrahida hoje

1(5978 2o:ooo$ooo
Vendido nesta feliz casa

SABBADO 50:0OO$pQ0Q
— HABILITAE-VOS -

Rua Sachet, 14 Francisco & C.

JL/tl 1 OupCÍ. ¦" Énxovács para üanlisadosi —
Modas pnra senhoras. Rua da Assembléa n. i00.

Este velho órgão da colônia portugueza
inicia amanhã, 10, dc tarde, a sua publica-
ção diária.

Cam!sa3 sob m$M& para 3.q._.s_.3
A cnsa T-Imc. Coutou actualmenie A rua

Gonçalves Dias n. 47, cm frente ã Associa-
ção dos Empregados no Commercio, avisa
aos seus freguezes que tem nctualmente uma
bellissima collecção de zepliircs Irlanda c
Bretanha e mnguifiea cambraia dc linha

,.,,„:'.:-,.„, .,,->.,,¦., .. .-.  „,;,.,,.., ...... .... .para camisas dc casaca, que ê a sua espe;
o inquérito, para jmder a^ir immcdjatamçnie.»._i-lidaue. Jclei_ioi»s .1..*.» _ cçiniai...
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LOTERIA FEücRAL.

plano n, íllR — extrohldn
Resumo dos premiou maiores da Loteria da

Capital Federal
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LOTtíRIA O, IMíJt,.
Itesnnio dns prêmio-, maiores da li

cçfio du 27" loteria do plano n. 22.
do listado dc S. Paulo, realisado can
rente:

rxlria-

45081 30:0 • noo
f.u2(l 3.•.- íl'00

31291 IjiiíWgflOO
4205 6008000

1711.1 0009000
Prêmios do 3009000

'21020 •208911 38507 13200

O 3L-J -536.3
I.' .piem da a lorlunii iii.u- nu riu mi- meim» - ,.lii'-
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Achou-se uma chapeleira
com alguns objectos dentro, aa;i avenida
Atlântica. Informações ;í praia de Ho-
t.il'oi»o n. 212, onde será entregue ao seu
dono.

Luiz Celestino de Figueiredo
Virgínia Simas dc Figueiredo, João,

.losé (ausente), Carlos, liditll, Carlos
Honorio dc Figueiredo e filhos (nusen-
tes), Francisco da Cosia Lima e familia
(ausentes), Custodio Pereira dn Costn c
lamilia e Serafim Brites íouicssam-se

reconhecldissimos a todas as pessoa» cjuc sc di-
gnaram acompanhar o restos mortaes de seu
e.xtrcmoso marido, pae. irmão, tio, cunhado e
compadre e amigo, LUl/4 CELESTINO DE FI-
GUlíIREDO, c participam que quinta-feira, 10
tio corrente, mandam celebrar, às fl horas, no
nllnr-mór da egre.io de .São Francisco de Pau-
Io, a missa de sétimo dia pelo seu eterno repou-
so, antecipando o.s seus agradecimentos a quemcomparecer a esse aelo de religião,

Luiz Celesainr e Figus edo
Figueiredo, Marinho d C, immcnsa-

mente penhorados a todos os seus ami-
gos que sc dignaram acompanhar os
restos mortaes do seu nunca esquecido
amigo e sócio LUIZ CELESTINO DE FI-
GUEIHEDO, participam que quinta-fei-

ra, 10 cio corrente, mandam celebrar, na egre-
ja tlc São Francisco de Paula, ás 9 lioras, mis-
sa de sétimo dia pelo seu descanso eterno c dc-
de já bypotiieenin os seus agradeci mentos a to-
dos nqucllcs que assistirem a esse acto de rc-
ligião.

Hilário Corrêa de Castro
Marietta Fernandes de (listro, 2o te-

nenle da Armada Agenor Corrêa dc
Castro e irmãos, agradecem a todas as
pessoas que acompanharam o enterro
tlc seu esposo e pae HILÁRIO CORRIJA
DE CASTRO, c convidam as mesmas c

demais pessoas dc sua amizade e parentes, a
assistirem á missa que mandam celebrar ama-
jibã, quinta-feira, ás 9 e meia horas, na egre-
;ja ela Candelária.

João Roberto Duncan
A familia de JOÃO ROBERTO DUN-

CAN, ainda umn vez agradecida a to-
dos eme se mostraram solidários na
dor que lhe adveiu com a morte ele
seu querido chefe, participa que a
missa ele trigesimo dia será celebrada

amanhã, quinta-feira, 10 do corrente, ás 9 ho-
ras, na egreja de S. Francisco Xavier,

Caetano Soares de Miranda
Albcrllna Miranda Lopes manda re-

sar uma missa pelo 8o annivcrsario do
fallecimenlo do seu sempre lembrado
pae, na cathcdral de S. João liaptista,
de Nicthcroy, amanhã, 10 do corrente,**"" ás 8 1,2 horas. Convida seus parentese amigos.

Felisbina Augusta da Silveira
Lima

Judith Augusta de Carvalho Lima
manda celebrar uma missa de Io an-
niversario por alma dc sua sempre
chorada e querida mãe, na egreja de
Santa Rita, ás 8 1|2 horas, na sexta-
feira, 11 do corrente.

O concerto da senhorita
Gilda de Carvalho

Pisornm mal ias nonos muilcialnii musico»pinhas q inunleograplios, niio Indo, liontcni,
ao salilo do "Jornal", ver e ouvir ao plano
a hfiiliuritu Otliln de Carvalho, Nilo se vajiil-
gnr densa nossa observação que lemos u Jo>
ven discípula tio professor Cblalfarelll, de S.
Paulo, nn canta Jrt de uma artista feita c per-feita como, ou quasi, assas duas pianistas que
o velho maestro italiano domiciliado na
1'uiillcrn preparou — scnhorila (luio-
inai' Novaes e Sra. Antonleltn Rudge
Mlllor, umbus applauiliiliis no estrangeiro,
umbus niliniriidas, illvinisnílaN, entre nós, em
que pese aos applausos ineoniliclimaus tia .so-
cletladc que lhes assisllu os "recitais", Clll
que pese ao juízo tl.i critica iutllgeiia, em que
pese, afinal, pnra a ultima simplesmente, n
e.snltaçílo tlu monogrupliiu do polygrnplio Sr.
Carlos Vnsconcellos,,, Dizemos que fiücrnni
mui aquelles nffclçoados da musica, com o
.-eu procedimento do hontem, porque estamos
acostumados a vel-os firmes, no mesmo salão
ou em outro, batendo as palmas a quanta me-
dlocrldado nns surge, Inclusive alguns "pri-
metros prêmios" do Instituto Nacional du
Musica. K si n scnhorila Hilda dc Carvalho
longe ainda esta dc figurar no lado daquollas
artistas que multo devem ao professor mio foi
lambem o seu, liuitfe, bem longe, c á frente,
vac das referidas mediocridade:, e dos allutli-
tios "primeiros prêmios". Perderam assim
nossos miisicislas, niusicophilor. o musicogra-
pbos, uma bella oceasião do ver uma joven
piaiiislu de valor, uma vertin-.lelrn amostra de
grande artista, o que só nno será a senhorita
Hilda dc Carvalho si parar un carreira que
Ino brilhantemente inicia, ficando para alai n
iepetir-sc como e coniniuin á maioria dos no;;-
sos concertistas e "reeltnllstns", Porque a
ulliinn Interprete dn vastíssima literatura mu-
sienl escripta para o piano, a qual nos mau-
dou S. Paulo, de onde nos vieram, nno hn mui-
to e depois dc tantas nutras, essas duas bel-
llssimns arlislns-plniilstns quo ora levantam,
com ns lelcgraininas para esla capital, ns pia-
tens norte-americana c buoiiaircnsc, é possui-
d ora dc qualidades artísticas illliatas, raras c
reaes o de una talento iiiçontcstc, A' senhorl-
In Gilda de Cnrvnlho.á artista e á pianista,•fullnni equilibrio, firmeza c coinprehcnsáo
exactn dn obra de rtrtc n interpretai», falhas
cslns epie desapparecerão naturalmente com o
correr do tempo, no trato diário com o.s mes-
Ires, com o seu instrumento e com o publi-co, Faltam-lhe, é verdade, taes condições dc ser
arlista-pianislii: mas sobra m-lhe ou Iras, como
aquellas, imiio.rtant.es— a emoção, sobretudo,
revelando-lbe a almn, a muita alma que vi-
brou c fez vibrar n quantos a ouviam—nn
execução dns diversas paginas de musica pu-ra que completaram o programnia organisado
para o seu "recital",e desde "Prelúdio c Fuga"
dc Hacb.qiic devia dc anteceder á "Sonata"
cm dó siisteniilo menor, tlc Hcetlioven.inician—
do, portanto, a audição, até "La plus quelente", de Debussy, um "raa»o" ruboiulariano
da musica. E a scnhorila Gilda tlc Carvalho
iiiterprelon essas obras primas da literatura
musical, como o fez a outras, antigas c mo-
dornas, com brilho, llmpidez e sentimento.
Poiler-sc-ia lirnr mnis valores, novos valores
também, do monumento qnc é a citada crea-
cão dc Bach, da composição sensível e apai-
xonada dc Becthovcn c demais paginas loca-
das pela joven pianista, que conta apenas 10
annos de edade I Vale, porém, e bastante, a
honestidade de "processus" artístico ela sc-nliorita (tilda de Carvalho, interpretando ain-da "Los fifres e les toaarbillons", de Daaadricu'"O Rouxinol", melodia russa de Llszt; "Pa-
pillons", dc Olco Olsen; "Polacea", dc Wc-
ber; "Estudo n. ó", de. Chopin-Godowsl;y;
e "Si oiscau .j'étois, á toi jc volcrois, de
Henselt. — E. Dc M. ~
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Cabaret Restaurant I

Uub Tenentes do Diabo
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE e todas as noites, das 9 ás 4 lioras

Suecesso assoanbroso pelos artistas
sob a tlircccãotloCABARATIER

GÉO-LYDHOR

ESTRÉA chanteuse, gênero apache GABY
MIItKO . . . Enigmático imitador do Bello Sexo.IKNNY CONSTANCB . Contoia Itnlo-Fraiicõz.

Cantora Internacional.
Coupletisla liespanhola
Cantora eriolla.
Coupletistn liespanhola.
Duelto italiano
Cantora italiana.
Cliantouse, gênero apache

ESTIIEH CASTIU.0 .
LOLA DU ÍIESPA.NIIA.
CIUOLLITA. . . .
GAUMENDEI.VILUR
LOS MINBllVINI . .
OI.CA llltANUINI . .
GABY

Variado corpo de bailes sob a direcção elo proles-sur CYRO.
Suecesso pela 1'IIE-DIABOLIK'S TZIGANE OR-C1IESTEI1,

BREVEMENTE ESTltÉAS contratadas dircctainento
em S, Pauio, Buenos Aires e America elo Morto.

AS BELLAS LETRAS
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Celebra-se amanhã, 10 dc agosto, amissa de sétimo dia por alma de RAY-MUNDO JUVENCIO DE NONATO, ás9 horas, nn egreja da Immaculada
Conceição. Para este acto convidam-se
as pessoas conhecidas do mesmo.

E tiveram que esperar
—«—

Elles e a polícia
Islo ile confiança em juizes & cousa quenão conhece o João da Silva Pereira, estabe-

leeido de sociedade com Manoel Pereira Ra-bello, á rua Frei Caneca n. 184. Contendia ei-
le com o sócio, e, na ausência delle, retirou
do estabelecimento, antes de decidida a que-stão, Iodas as mercadorias e moveis, trnns-
portando-os para a rua do Senado n. 62. Sou-be a poliria da mudança c lá foi. Já estavam
novamente mobília e mercadorias á rua dòRosário n. 158. A policia lá foi. Alai, sabendodo caso e da questão entre os sócios, parou,esperando, como elles, que os juizes decidama questão.

Um contista preso
( Foi proso bojo, a bordo do vapor nacional•Pará", o indivíduo Thomaz Augusto daSilva, vulgo "Pardo Augusto", conhecido'contista do vigário"."Pardo Augusto" tinha saido daqui comdestino ao norte. Em Pernambuco n policiao perseguiu e ellc teve de voltar. Aeitii che-
fiando, foi seguro pela policia marítima, queo remetteu pura o Corpo de Ageutes.

' *<?*¦ 11—¦

A Mohiliadopa

O novo romance de
bima Barreto

Os laellos livros, quo são livros nmceroí,
silo parecidos com os autores como o» fUno:.
que niio degeneram i.ao parecido-, com or puen.l-issa analogia entre o ctylo e o homem existe
no "Trlslo flui dc Polyeorpu QuarcHina", o
ultimo volume dc Lima llarreto. A sua manei-
ra dc expressão c, como elle próprio, de-ipie
occupaila, calma, natural, cheia de boiilio-
mia e cheia tie bohcmla alé, Niio tem os en-
fólios de espnlhafuto, nem os damlysmos de
linguagem; ellc ala ns períodos com a negll-
geiicln cicgnillo com que alu 113 Bravatas. Nada
d', prolixo, nada tlc gongorlio, nntln de "pre-
cioslsla". Iv' a sliniallcldndo. n solarlcilndo
com a facilidade, K' ainda farto dc perfeita"realidade"! 1311o soulio conhecer c compre-
liender ns homens — soube ver tudo o queclles r»/em o leve a Inliiieiio iwychóloKIcndo que elles pensam. Por isso o,s seus ly-
pos silo perfeitos de vidu o niovlincnlo; c
pnrn provo basta abrirmos o livro á. revelia:
USlnniOS nu pagina 111:"Chegou a vez de lllcnrdo. Ellc necupouum cnnlo tlu sala, agarrou o violad nfl'nou-o,correu a escalai em seguida tomou'o nr Ira-
gleo tlc quem vae representar o "(Bdípo Rei"n falou com vo/. grossa: "Senboritas, senho-res e senhoras." Parou. Concertou a vo/. ccontinuou: "Vou cantar "Os teus braços",modinha de minha composição, musica ie ver-sos. E* uniu composição lernn, decente e dcumn poesia exaltada"; Seus olhos por alai
quasi lhe saiam das orbitas. Enaeiiilou: "Es-
poro que nenhum ruido so ouça, porque si-não a inspiração sc evola. E' o violão In-strumento multo... mui... to di li cado.
liem," 1

A atlençiio era geral. Deu começo. Princt-
pioti brando, gcmcbuiido, macio c longo comoum soluço dc onda; depois houve uma parternpiclu, saltitante, em que o violão estalava.Alternando aim andamento c outro a modi-nha acabou."

E abi está o capadoeio, o violeiro, tio nos-so conhecido e tao popular em nóssalterra.Pois as personagens de Lima llarreto são to-das assim, São dessns que acotovcllamos 11todo o instante nns ruas. c reconhecemos pelapnrecença com os retratos ein que o eseriploros desenhou.
Agora os scenarios: O.s sec-nurios lí-m sem-

pre côr local c as vezes umn doce poesia,como 110 "Enterro'' c em certas impressõesdc luar. A pai/agem nativa fornccc-llie lhe-mas pnra vinhetas muito agradáveis:"E ellc viu então deante dos seus olhosas laranjeiras cm flor, olciites, muito brancascomo theorias de noivas; os abneateiros detroncos rugosos, a sopesar com esforço os
grandes pomos verdes j as jabuticabas negrasa estalar dos caules rijos; os abacaxis coroa-dos que nem reis, recebendo a uneeão quentedo sol; ns nbobreirns a se arrastarem com fro-res carmidas cheias dc policia; as melanciasdc um verde tão fixo que parecia pintado; ns
pecegos vellndosos, as jacas monstruosas, os
jnmbos, as mangas capltosas; e dentre tudonquillo surgia unia linda mulher, rom o re-
goço cheao de frutos e um dos hombros nu'n lhe sorrir agradecida, com um immaterialsorriso demorado de cleusn — era Pomona,
a deusa dos vergeis c dos jardins!..."'Nos cantos que lia 110 fim do volume, apre-ciamos o mesmo narrador que tem a leveza etem o espirito dos inglezcs — a leveza de
Rudyard e o espirito dc Bcruard Shaw. Mas
possue affinieliules, é como dous mestre;; mo-demos do romance cm portuguez — Eça e
Machado. Differe do primeiro por ser menosartista que elle, sendo ainda, e talvez por isso
inosmo, mais realista. Não c um phièladordo phrases, mas um gracioso pintor dc usose sentimentos. Com Machado de Assis elle c
o expcrimcnlaiio dn vida, o descrente d.15 cou-sas e cios tempos... Ambos -gostam dos no-
mes exóticos e burlescos: (Polgcurpo, Alber-naz, Sophonias, Quaresma, Gunsoiío podembem emparelhar com Quincas Borba ou Chris-tiuno dc Palha.) Mas o magnífico creador de"Braz Cubas" era essencialmente'uni philo-sopho disfarçado em humorista; ora, Limallarreto não é bem isso — é antes um saty-rico sem mentiras, cuja ironia coai«i,sie nãoem crear ridículos, mas cm" pffr~'éanl"relevo e
á mostra os ridículos que já existiam, embo-ra passassem despercebidos."Polycaa-po Quaresma." é uma historia tal-vez triste, porém, illustrada com caricaturas
em prosa... V.

A revolta de 91 e os calungas querepresen-t.im no theatro infantil de nossa vida politi-ca alai estão reproduzidos.
Ettclydcs da Cunha ameaçou os malvados

eoanbateaites de Canudos com a Historia e pormeio delia vingou-se elelles; o admirável es-eriplor do "Isaias Caminha" fez o mesmocom os combatentes florianistas. Agora Eu-ciydes era o nevrotico de nobre cstylo, escre-vendo em cachoeira — torrente em febre, im-
peluosamente cantando ou antes ruginelo; Li-ma Barreto tem a expressão dc uma agua im-mota, mais clara, mais serena, ás vezes mais
profunda, espelhando as cousas exactumente
como são.

Muriilo Ar anjo
• —- ¦

\ política DelO norte fUm contrabando curioso

O "Pará" veiu cheio
A bordo do vapor "Pará", do Lloyd Ura-

ilelrn, clirgiiruiii Imie. ao nn.-.n porto va-
rios políticos dn norle, dentre o» «limes i»l-
nn»» cm evidencia. O movimento era innlto

. a liiiido. As pessoas quo iam espe-
... os parentes e amigos pediam noticias.

uemre os recoin-clugados destaeava-so «
figura dn Sr. barão de Tnilpu', Hcnador pc-
Ias Alagoas,

Que ha por lá ? Como vnu a nossa
terra 7 — Indagaram todos,

S. Ex. parocln estar no Smado s não
falava.

Iiislsllnm c S. Ex., COin minto esforço,
respondia ,

Vae tudo liem,
Perto de S. Ex. estava o deputado Auto-

nino Pre Ire, que não cabia om si do con-
lente,

Poi ellc quem chefiou o movimento con-
Im o Sr. Miguel Hosu, lá no Piauby. Con-
lava nos amigos como tinha trabulliado.

Tijinücm venceu c agora dorme sobro os
louros dn vicloria.

A figura, porem, quo foi mais visada po-
los Jornalistas', a bordo, foi a do Sr, Rogo-
rio do Miranda, ex-depulado pelo Pará. Vem
da sua lerrn. Interrogado, fugiu dc fazer
declarações.

Não era nem |író nem conlra o Sr. Eneas.
Quanto a este. disse apenas que era grande
o trabalho ena lodo o Estadia para a sua rc-
eleição.

Mas o fim da sim viagem ? — indagou
um jornalista.Não tem nenhum fim político. Vim no
llio porque fui chamado por um filho qne
está bastante doente.

A aviação na Ma-
rlnha

Os alumnos dn Escola de Aviação da Mari-
nha fizeram vários vôos sobre a bnhln, em uni
apparelho recentemente) montado pelo inecn-
nico dn fabrica Curtiss.

Esse hydroncroplnno partiu dc uma das car-
rreiras tio Arsenal de Marinha, fazendo vários
vôos de altura, em que se exercitaram os te-
nenles Delamnres, llelisnrio de Moura e Hnn-
deirn, clcvando-se O apparelho a mais de cem
metros e indo até á enseada tlc Botafogo.

Nesses vôos tomou parte o mecânico Orton
\V. Koover, o qual pilotava o apparelho, Ie-
valida dc cada vez um aluaaauo pnra praticar
un direcção.

fi' proso em Minas us»
bandido nervoso

Blil.LO HORIZONTE, 9 (A NOITE) — Foi
preso, cm Mariano Procopio, o facínora Ju;
vclino Lopes Pereira, que, quando capanga
de João Novato, assassinou Joaquim Lúcia-
no, em Bomfim. Ena Pomba, em 1907, .Io-
vclino fez parte do bando de jagunços che-
fiado nelo coronel Alcebiades Ferreira, ceio-
brisanelo-sc, finalmente, por oceasião da ul-
lima eleição municipal tlc Pomba.

A diligencia policial foi feiln pelo alteres
Aunibnl Ramos.

¦ ¦<**¦ 1

Guaranesia 1
estóiiieiejo, intestinos e coração.'..
TOMAE UMCALÍXAO «DEI-
TAR»c OUTRO ao LEVANTAR
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SJSE'72SJSE'
MOVEIS A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade

~*e*!*»-
DR. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose

Rodiigo Silva, 0. De :) ás r, - Ros. lelep, 7ÜÜ Sul

Sempre a mesma
ia...

—Eu gosto do Moura, mas ellc não gostade mim. Foi por isso eme eu queria cair nomar.
Foi assim que Jardeliiin Maria da Concel-

ção narrou a sua historia na policia mari-
fim.i.

Aos .IS annos apaixonou-se por um mari-
nheiro de Villegaignon, o como não fosse
correspondida dirigiu-se para o cáes Pha-
rotix, onde queria atirar-se .in mar.

Quando levava a cabo o seu sinistro iiiíen-
to, foi agarrada o levada para a policia ma-rilima. Dahi foi renielllda para a Central,
visto parecer estar soffrendo das faculdades
mentaes,
•*¦» •*—^*t»»—c

A íei eleitoral do muni-
cipio de SanfÂiina

PORTO ALEGUE, 9 (À, A.) — O gover-no do Estado, ha tempos, decretou insubsis-lente a lei eleitoral do município dc San-1'Aniia, devido ás irregularidade havidas ua
publicação o promulgação da referida lei.Por tal motivo foi adiada a eleição c a pro-muigação da nova lei, cujo projecto já foi
publicado pelo actuai intendente e conse-lheiros municipaes do nlludido município.Não obstante, o Dr. Ftodolpho Costa e outroseleitores não se conformaram com o decretode iusiibsistencia e suscitaram um conflicto
de jürisdleção perante o Superior Tribunal.
Este, em sua reunião de hontem, depois de
longa discussão, por unanimidade de volos,¦ resolveu não tomar conhecimento do pedido,de que foi relator o desembargador Tostes,

« ^»>. .

Pulseira
Perdeai-se da rua São José á Galeria Cruzei-

ro ou dentro ele um bonde para Copacabana,
uma pulseira de ouro com moedas do mesmo
melai. Gratifica-se a quem e entregtr nesta
redaeçãoi

(<Revista Juridica''
Foi distribuído boje o n. 7, correspondeu-te a .inibo, da "Revista Jurídica", de doulri-na, jurisprudência e legislação, e dirigida

pelos Drs. Rodrigo Octavio e Paulo Dòiaiiii-
gues vianna, O summario desse numero da"Revista Jurídica" (3o vol.) é como o detodos os anteriores — longo, variado e cs-colhido.
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Tabelllào NOEA/ilO Oft SILVEIRA

RUA DA ALFÂNDEGA 32.-Telcphone Gllü
—. •¦. ¦ ¦'<»*» ¦

Os soecorros á expedição
Shackleton

SANTIAGO, 9 (A. A.) — Communicrtm dePunia Arenas que parliu tlfiquelle porto o' escainpavia" "Telcho", em soecorro da ex-
pedição do explorador Shackleton.
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A primeira conferência
e uma comedia tie

J. F. Fonson
Terá logar sexta-feira, ás 21 hor<1\ jpo

Tbcatro Municipal, a primeira conferência
do Mi». Jean François Fonson, jornalista e ho-
mem dc letras belga, quo dissertarú sobre o
Ihcmn: "Ce que j'ai vu quand les allem.inds
sont entres dans Bruxelles". Por certo não é
cile o primeiro emissário que nos vem contar
O que se passa no Velho Mundo, desde que a
conflagração empolgou os paizes europeus —
é facto, porém, que o conferencista belga é
uma das principaes testemunhas dos aeonte-
cimentes palpitantes que sc desenrolaram na
capital dessa heróica Bélgica, que nos é tanto
sympathica, nas horas trágicas da guerra que
ensangüenta o seu solo. Mr. Fonson terá tido,
portanto, como patriota e como psychologo,oceasião de observar, nessa invasão, que foi a
marcha dos allemães, os episódios que se des-
enrolaram sob seus olhos; a sua conferência
deverá ser assim liana evocação brilhante e
uma contribuição histórica interessante.

Jean François Fonson, o comediographo boi-
ga que tanto admira a platéa carioca, pelassuas peças "La Demoiselle du Magazin" e"Le Mnringe de Mlle. Bcialeãnnns", já aqui
representadas varias vezes, em francez e por-tuguez. tem prompta uma nova comedia —"Komandnialiis". Jean François Fonson fará
amanhã, ás 16 horas, no Lycée Fránçais, umaleitura desse seu novo. trabalho theatral, cs-
tando já convidada para assistir a ella a "éli-
te" intellcctual carioca.

O inspector da Alfândega
?'matou" um homem

Hn itlgniii tempo n policia alarlii um Inquc-
rito afim do apurar o cano do dcsapiaurccl-
mento du cinco caixas do armazém Ul tlu Cães
do porto, ondo se achavam •»»!• deposito, con-
ilgnadas a Joaquim do Hoiiüii Almeida. \s cal-
mis haviam sltln tlescarregadns de uoi'do do
vapor "Siivolu", vindo do Oflliova. Ao par do
Inquérito policial, foi, na Airandcga, aberto
Inquérito üdmiiiMrnllvu.

A policia, leriiilnntli) o Inquérito, enviou os
autos ao .íulzia Federal dn 'i* Vnrn, A Allnudc-
ga, logo ilepols, fez a mesma cousn,

Nesse laltlmo laaqucrito, o Sr. Inspector tlu
Aifandego, coiaslderou supposto o nome do
consignai.irio dns niercailorlas constantes dns
nlluditlns caixas — o Sr. Joaquim du Souza
Almeida não existia -- e coiicluhi que o ver-
datlelro dono era o Sr. Walter Felix Hn.vmn.
ü Sr. inspector tia Alfândega assina concluiu
porque a mercadoria foi npprclioiulldn ena
cnsn desse Sr. Walter. E, enlão, o Sr. inspe-
Ctor tia Alfândega lavrou sentença tia appre-
licnsão, mandou a mercadoria ir n leilão, o ud-
indicar o produeto, etc,, a vários officiaes
aduaneiros, ao delegado quo presidiu a diii-
gcucln, no denunciante, emfim, n todos os fun-
icioniirioii que reulisnruni a npprcliensão.

Acontece, porém, que, cniipiaulo isto sc
passa, apparcco ua 1" Vara una senhor, muni-
do de procuração do tal Sr. Joaquim dc Souza Al-
méidii, e em cartório fez um protesto, apre-
sentou documentos provando que o Sr. Joa-
qtiiift existia, era negociante no sul c ns mer-
cadorias eram delle.

Quanto no dcsapparcclmcnto, que se apuras*
sem os responsáveis, mas a mercadoria, não
n vendessem assim, c a dizerem tpic elle não
existia...

O desapontamento foi geral. Veiu o pro-
curador da Republica, Dr. Carlos Costa c, in-
teirniido-se do oceorrido, mandou que os nu-
los di) processo policial baixassem á policia,afim do ficar o' caso completamente elucidado,
npurando-sò a identidade do Sr. Joaquim, etc.,
pois, si tal se apurar, o crime tio contrabando
desappnrecerá e coaia ellc o processo havido na
Alfândega.,.,

llll
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Limpador o polidor universal
EM TOD£ A PARTE

A falta dágua
—•—

Um caso de desleixo como
ha muitos

^ Os moradores do prédio n. 3(5 da rua Dr.
Ferreira de Araújo soffreram, durnnlo todo o
mez de julho, do mnrlyria da súde, devido a
estar arrombado o cano junto á porta da
rua. Foram no 3° districto da Repartição de
Águas e pediram providencias. Passou-se to-
tio o mez... c nada. Afinal, como até a pa-ciência tem limites, voltaram aquelle distri-
cio a 31 de julho, ás 11,50... Num "papagaio"
entregue aos reclamantes constam estn data c
esta hora. As providencias foram promettidas
pnra o dia seguinte.,.

Até bojo, 9 tio corrente, n reclamação não
foi atlendida. O proprietário do prédio não
podo mandar fazer o concerto, porque pagauma multa; n Repartição de Águas não o
manda fazer, por... desleixo, porque outra
explicação não tem o caso,

¦ ¦*!>** 

No matadouro d* Hanta Crua

Abatidos hoje! 580 rezes, 118 porcos, .'10 enr-
nelros o 17 vltollOS,

Marchantes: Condido E. do Mello, fl" r. o |
p.i Durlsd) & ('.., Ifl r.; A. Mendes & ('„, -,%
r.l Lima & Pilhou, 3. v„ H p. o 7 v.; |'mn*
cisco V, (itiiilart, 115 a-., 20 p. o lli v.i Joio
Plmontn do Abreu, 31 a».: Oliveira irinflua
& C, 107 i»„ 91 p„ 2 c e 7 v.i Rasillo Tnvii-
res, I r.i 7 p, o i» v.; (Insiro & (!., !l r.j (.',
dos llelalhlslas, 17 r,; l'-.ninho &. C, '.'fl r.;
Edgar dc Azevedo, 3(1 r,| Nnrbcrlo Ilerlz, fl r.;
P. P. Oliveira & C„ 30 r.: Fernauilcs íc Mar.
coaides, 5 p., c Augusto M. da Motta, 37 r.»
28 t». c fl v.

Foroni rcjcllndos: 8 211 l|8 r., 4 p, c 10 v..
Fórum vendida-,: III it I r."Stoelc": Can.liilii E, do Mello, I Ifl r. • Diw

rlsch et C, 110: A. Mendes & t, 'M'2-, l.lni.-i
& Filhos, 215; Francisco V. Goulart, 'J(l.'>; C,
dos Rclalbislns, fll); João Cimenta dc Abnu,
283; Oliveira Irmãos Si C, IXI; Uasllln Tavn-
ros, !); ("astro & <!., 1; Edgar de Azevedo, 1(10;
Norborto llertz, 3fl; Augusto M. chi Mott., lí>
e P. P, Oliveira, I. Total, 2.350.

No entreposto dc 8. DIoro

O trom chegou com 10 minutos dc atraso.
Vendidos: 53!) 214 113 r„ (ii )),, 30 c. o

37 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, do

¦••'flOO a tftl-IO; porcos, dc I>! a 18200; carneiros,
de 18200 a 18800, o vilcllos, de iJliOÜ a 1|000.

Carnes congeladas

Destinadas á exportação c consumo, foranr
abatidas hontem, cm Santa Cruz, e remeti;]
dns lioje para o cáes do porto, 153 re/es d(
Caldeira & Filhos,

Ean Santa Cruz a connnissão medica rcjci-<
tou fl, sendo que das 118 restantes fl são parao consumo, sendo ns outras destinadas ã cx-
portação.

LOTERIA DA BAHIA
AMANHÃ 10 do corrente A.\IANII\

Rs. A 5:ooo$ooo
Por 1S00O cm quintos tio -200 roía.

IIAIIILITEM-SE! !!
A' venda nns cisas lolcricai.

Qiuiefipier informação o pagamento de promiot na
Casa Bancaria lieis & C, Avenida Itiu Branco, 105 es-
quina da Rua do Rosário),

AI 1F I
MISSAS

Rosam-se amanhã as seguintes:
Luiz Cnetnno dc Figueiredo, ás 9, na etirc-

0)

Cuidado com a vista
Conslitue grande perigo para a vista acompra das lentes sem um exame rigoroso.

Quem precisar comprar óculos ou pince-nezdeve ir á casa Vieitas, à rua da Quitanda 99.
O exame é gratuito, das 8 ás 11 da manhã ede 1 ás 5 da tarde.

¦a
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FUMOS EM PACOTES
MARCA VEADO
— Excellcntes qualidades——Recusae as imitações —

m
l
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Os horários da Jardim
Botânico

Foram enviados ao prefeito, para a appro-
vação, o-, horários dos bondes da Companhia
Jardim Botânico,

i""«i ».i'v.c.'iim ii <— i ijiuv.ii viii'f «i .i ('¦ j (< i » d' »
ju de S. Francisco dc Paula; D. Arminda dei
t>)tito Noronha, ás 9, na mesma; D. Cesarjn
Esteves Braga, ás 9, nn capclla dc N. S. aíi
Penha, em Irajá; Graciano .losé Machado, a-i
10, na matriz do Engenho Noyo; D. Luizn
Maria da Silveira i.Liilu'), ás 9, na egreja i|i|
N. S. da Conceição, no Encantado; Dr. Fciu
nnndo Pereira da Silva Contincntino, ás 10,
nn Candelária; D. Laura dn Paixão, ás '), ml
matriz dc SanfAnna; João Roberto Duncaut
ás 9 horas, na matriz de S. Francisco Xavier)
Oscar R. do Cerquoira César, ás 8, na mesí
ma; I). Mathilde Euphrosinn Tavares, ás 9 a
meia, nn matriz ela Gloria; major Marcot
Floriano Barbosa, ás 9, na matriz de Sanírf
Rita.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Alfa

gusto do Castro Magalhães, rua Oliveira Faus-
to n. 10; um feto, filho dc Antônio Ferreiro,
rua Theodoro da Silva n. 97; Luiz Dins C.ur-
neiro, Hospital S. Sebastião; Adhcmnr, fillic)
dc Ernani José da Costa, rua Visconde dc: It:aw
nn n. 209; Antônio Fernandes, Santa Cnsn ili(
Misericórdia; Rosa Maria de Lima c Silvaanorro dc Santo Antônio s|n; José, filho ii<José Fortunato Lobão, rua General Pedra nmmero 64, casa IV; Antenor Victor da Silva, néj
croterio municipal; Eurydicc, filha de Angus/to Manoel Severo dos Santos, rua Barão ujIguatemy n. 50, casa I; Antonia Jarbas &Santa Ignez, Santa Casa ela Misericórdia.-No cemitério de S. João Baptista: um feldlilho de Manoel Pacheco Gulmarãos, travesslFcrnnntlinn n. 95, casa VIII; Alfredo Cnssiilíao Rosa, rua Fernandes Guimarães n. 8tcasa IX; Julia Mosquit, rua Marquez de Abrar,tos ii. 88; Hortenciíi, filha de Nicoláo !Hrua Santo Amaro n. 200; José Augusto
praça dn Republica n. 61.

No cemitério de S. Francisco de Paula: Mn<nua Lhainby, rua Figueiredo de Míigalliãcí

THEREZQPOUS
Pequena fazenda

Vondo-so nina com ningniilcns' arvores frutíferas
vácuas leiteiras, aves de ruça, ele. Tintar com o Sr. Se-vero Dantas, rua Saeliet n. 20.

anto,

n. 72.

O «Ruy Barbosa» saiu
hoje

• Depois que veiu de Buenos Aires o vapor
nacional "Ruy Barbosa", pela primeira voz
saiu elle hoje do nosso porto com destino a
Mandos o escalas.

Por ellc seguiram para o norte muito;
passageiros.
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Drs.Leal Juniore Leal Neto
Especialistas «m dcençns dos olhos, ouvidosnariz e gargarata. Consultas de 1 ás 5 — Assembléa n. 69.

Os roubos no caés do

DIABÉTICOS TaigíJSSt
-«Me»-

O segundo concerto de
Antoriietta Rudge na

Argentina
BUENOS AIRES, 9 (A. A.) — Toda a cri-tiea taz grandes elogios a eximia pianistabrasileira Srn. D. Antoniettn Rudge Miller,

que realisou hontem, no lheatro Odeon, oseu segundo concerto. Todos os números do
programnia mereceram calorosos- applausosda selecta assistência, ipic enchia completa-mente o theatro.

•"Ml»»

Esta a terminar o inquérito sobre o roubodc quatorze galões- de ácido carbônico do ar-mazem i! do cáes do porto.A policia do 8° districto, que o eslá fazen-do, empenha-se por esclarecer bem o faclo,afina de ser bem patenteada a responsabili-dade de cada uma das pessoas nclle -nvol-
vidas. A respeito sabe-se que o Sr! ManoelMedeiros dc \ aseoneellos, dono da casa emcujos terrenos foram guardados os taes ga-toes, juntou mn ror de documentos' de de-fosn, procurando provar terem os carroceiros
quo conduziram tal mercadoria deixado amesma em tal Jogar, sem o seu consentimeu-
to, c abusando da boa fé de sua senhora, nasua ausência.

Sobre o Sr. Vnsconcellos, recebemos Iam-bem um "memorandum", abonaaado-o, fir-mudo por diversas pessoas conceituadas.
*ti*~ ¦

Os que se matam
Em uma enfermaria da Santa Casa falleccu,

pcln madrugada, Alberto Costa, que hontem,
em sua residência, na Fazenda Velha, estação
de Cordovil, desfechou um tiro no craneo. O
seu cadáver, removido para o necrotério,
foi ali necropsiado.

¦ ¦<?*-» 

Varias nomeações em Minas
BELLO HORIZONTE, 9 (A NOITE) - Por

estes dias, serão feitas as seguintes nomea-
çôe.s; Dr. Arthur Furtado, director da íecre-
.taria do Interior; Dr. Pimenta Bueno, dele-
gado auxiliar; Dr. Noronha Guaratãy, delega-
do da 2" circumscripção daqui, e Joaquim Fer-
rnz, escrivão dc paz do 2" districto desta eani-
tal.

»-^»fc ¦¦ ,

Central "versos" Leopoldina

¦**!«»•

Dr. Edgar Abrantes !i'a.tiimc»»° *
pelo 1'neumotliorax •

Tuberculose
Kua S. José 106 ás a horas

O tenente Camargo foi
absolvido

DK. GODOV-*- ÇuiiMittorfp: rua Sçtok**«. «V«va—A| Setembro n. 08, das i «iw«i„0i „„ i IT YClir 1"' af».™-«»2, ás 4, Uesid, rua Maçando cíoAs»!-, 38, Caitete, í lhls^ S^jg1^,' m ÀÍ>llío <" Carvalho

, O Dr, Edmundo do Oliveira Figueiredo,juiz da 1» Pretória Criminal, absolveu o te-nente Ernesto Pires de Camargo, do-proces-So 
,»ií!íitt«?_-ií!?f5?:? instaatiríiÃp nor offensas

O prejudicado é o commercio
do interior

Alguns commorciantes do Cataguazes rc-
clamam da Central do Brasil contra a recusa
formal que está sendo feita pela. Leopoldina
Raihvay, sobre os despachos de mercadorias
em trafego mutuo com a E. dc F, Central do
Brasil, nas estações Central o S. Diogo. Al-
lega a Leopoldina que taes despachos so po-dom ser feitos pela estação da Praia Formo-
sa, por serem do seu privilegio quaesquer des-
pachos de importarão ou exportação com aCapital Federal para as linhas além dc PortoNovo.

A administração da Central vac mandar in-formar essas reclamações c verificar si, pelocontrato de trafego mutuo com aquella eom-
panhia podo a mesma recusar semelhantesdespachos,
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»6aroiipa>iift Santa

Em poucas linhas
O Sr. Manoel Alves Pereira, residente á ruacio Aqueducto n. 381, queixou-se á policia de

que lhe furtaram uma inala contendo rou-
pas. A Inspectoria de Segurança conseguiu
prender o larapio Augusto dos Santos, fre-
quentador de hospedai-las, em cujo poder foia mala encontrada.

a -*•*» _____
SE LHE DOE O ESTÔMAGO BEBA AGUA

MORNA
Conselho de um especialista"Si os dyspepticos o outros que soffrninele tlatulencin, iniligestão, acidez, cntarrho

gástrico, etc., tomassem apenas uma quartaparte de uma colberinha de mngncsia pura"bisuradu" cm meio copo cPagua morna im-medintnmente depois da comida, logo per-deriam a noção de haverem sido viclima;das enfermidades do estômago, o os medico-,seriam forçados a procurar doentes em outroterreno". Explicando estas phrases, aecres-
contou o especialista que a maioria das en-
fermidades do estômago se deviam á acidez
c á fermentação dos alimentos, combinadas
com a escassa alimentação do sangue no es-tomago. A agua quente serve como acedera-
dor.do saugtic o a magnesia "bisuraihi" neu-tralisa o ácido e evita a fermentação dos ali-mentos; conseguintemente a combinação dasduas o tlc grande efficacia o preferível emtodos os sentidos ao uso de digestivos arti-fieiaes, estimulantes e medicamentos. Aocomprar na drogaria ou na pbarmacia a ma-
gnesia "bisuradu", deve-se verificar que sc-
ja acondicionada cm frasco azul porque as-sim se conservará por um espaço dc tempoindefinido.

Eczemas, Furunculose j
Cura por processos modernos

Dr. François Norbert
Consultório: Rua Gonçalves Dias "• -H- —

-4*»-

O desastre de S. Diogo
Pnra a familia dos meninos Orlandil c Es-meraldino, victimados no desastre do ha dia-,na estação de S. Diogo dc uma anonymn 10!c de outra anoaayma 10?000.

Morreu sem nenhum soecorro
Em una barracão nos fundos de um estabu-Io, á rua tio S. Francisco Xavier n. 407, dor-mia habitualmente, por favor, o preto Andrécie lal, de 21 annos, aclualmente desemprega-do. André, que de ha mezes vinha mnilifes-tando uma gravo enfermidade, falleceu estamadrugada sem assistência medica.
O seu cadáver foi removido parn o iverole-rio da policia.

Doenças do apparelho dlges4tlvo e do svstema nervoso. -Ralos X. - Qr. Renato de Souza
Lopes; rua S. José ^9, de 2 ás .f<

' *•!«*¦ . , .,

Um v@ll_o aefor cqIMiIcí
Nu rua Sete de Setembro, pela manhãvictima de um desastre o velho aclor drnnco, Arthur Affonso de Oliveira.
Quando nesta rua pretendia elle tomarbonde em anovimento.pcrdeu o equilibrio o odo,loi colhido pelo rcboque.que lhe csnia"tperna esquerda,proiluzindo-lhc outros feriutos. uma ambulância da Assistência, eom pteza compareceu ao local, conduzindo-o 1O posto central, de onde, npós ser medie;toi para um quarto particular da Sanla C.« ~ac.^—^—
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O p^oion§anEe_it® tia rni
Senhor âm ¥êsü§®

Ha poucos, dias, cm uma das tascas da ruaela União; lia Saúde, desenrolou-se uma sce-na de sangue, tombando mortalmeiate feridoo temível desordeiro Francisco Antônio Pe-reira, conhecido pelo vulgo de " Garoupa:>.Removido para a Santa Casa, ali esteve èlléem tratamento ate esta madrugada, quandofalleceu.
tJ*J*P «'nilaver foi removido pnra o neero-teria da policia, afim de ser Mcrofislad»

LI6A OO CQHBN9ERCSO
GRANDE REUNIÃO DO COMMERCIO

A directoria da Liga do Commercio con-vida todos os Srs. commcl-ciantes desta pra-ça para uma reunião plena, quinta-feira pro-xim.ii 10 do corrente, ás 14 horas, na sedesocial, á rua do Hospício n. 13(1. esquina darun Uruguayana, o na qual so' tratará da
questão dos novos impostos aventados nacommissão de finanças da Câmara o que af-fcetam directamente ao conimercio de todo
o Brasil.

Secretaria, R de agosto de 1916.

ESMOLAS
I enviou mftCS ^ Írmã SW St N- nos

Tcnelo a Prefeitura adquirido 0 prédiou. 146 da run Buenos Aires, necessário aó
prolongamento da rua Senhor dos Passos, ,{
Directoria de Obras mandou demolir 11 pftórede deste prédio, que impede esse pi»oloiW
gainento, mandando orçar o calçamento dei-
Se treciio do rua.

Assim a rua Senhor dos Passos ficará pro?longada até os fundos da rua Urugunynn»,faltando, pnrn que se estabeleça a coanania-
nienção, a compra dos fundos elos predioin. 135, da rua da Alfândega, o 140 da raà.1
Buenos Aires c o prédio n. 93 c parte do W
n. 91 da rua Uruguayana.

KOLA SOEL
Tônico sem rival nas anemias cm geral

Vt\

mercado
Pelos vapores "Vnquillona" c "Cubai.'. .'*•

veiu uma grande quantidade dc trigo da A a--
gentinn para diversas firmas da nossa praç.1.-^**~

Exames de sangue, anaSyss^
de ui-inas, etc.

Drs. Bruno Lobo o Maurício de Mede
Faculdade de Medicina — Labornto. io
lyscs o Pesquizas : BOSAB.10 11)8. esq
Gonçalves Dias. Tel. do Lab. ü 1334,

lciros. cW
de An!t|

sq. oráí«
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^utuiiã - Salve 10 de agosto - Amanha
( Cirandes f Ims c scnsaclonacs trabalhos dazz: clncmatosraplila ¦ ¦ ¦

Um programmn caprichosamente executado para este dia, destacando-se no
conjunto dous soberbos trabalhos dramáticos

âmanhã-Um suecesso garantido-Amanhâ

A Viclima dos Especuladores do Trigo
E' o titulo da primorosa confecção cincmatographica. — Interprete, o que»

rido artista ROBERTO DINHSUN
lll

um aus principaes quadros

tão mesmo tísa exh bir-se-á o drama

A SOMBRA DO PASSADO
cm 5 actos e 490 quadros, film inédito

AMANHÃ Somente do Parisiense AMANHÃ
8IÊEEE m

a plaléa
AS PRIMEIRAS

"Man»'.se]lc Nitouche", no 1'alace
Apezar dn seu quasi meio século de vida.

"Mani'sellc Nitouche" lem semiire a graça das
cousas novas. E isso se reconheceu lionten»
mais unia vez, na representação que nos deu
a Vit.ile, que foi motivo para que os "llttbi-
lucs" do Palace se mantivessem em pcrcnnc
gargalhada; Para tal "dc: ideratum" eoucor-
reu evidentemente a comicidade natural e
agradável de ltalio.Bertini, que se encarregou
ílo drganisln Celestino, Brilhantemente inter-
pretndo. Niklc ile Miclielli. unia figura mui-
te symp'alhica, fez a Nitouche muito melhor
do que se portar;» na "1£va" lia pouco tempo;
si não deu uo personagem o brilho que re-
quer, não esteve, porém, ile modo n compro-
mctlel-o. O.s demais artistas trabalharam uns
para salvar os outros. A orchestrn, que liou-
tem obedeceu á batuta do maestro Mogavero,
que acaba de se desligar ila companhia Ma-
resca & Wciss, afinada. E assim teve o.-"'vau-
devillc" musicado por lleryé mais umáiaudi-
ção interessante e appluuiliila.

NQTIÇM*S
A primeira da "Isso foi tempo!"

E' no próximo dia 10 que subirá á scena no
lheairo Apollo a revista em 2 aetos c 10 qua-
d ros, "Isso foi tempo", original de Cândido
Castro, Luiz Silva e Octavio Rangel. Da revis-
ta- dizem cousas assombrosas, havendo mer.-
mo quem alTirme que ó uma dns mais origi-
üiaes destes últimos tempos, O quadro "Alma
portugueza" é de flagrante áctualidade c está
sendo montado com o maior escrúpulo pela
empresa José Loureiro. A musica é dos mães-
tros Felippe Duarte e Raul Martins.
.Uma fita de suecesso no Pallié

Amanhã o Patlié muda o programma, como
habitualmente o faz ás quintas-feiras. No
cartaz dc amanhã, porém, o elegante cinema
da Avenida lem, entre outros, o brilhante fiin.
''Almas tenebrosas". E. Ghionc fará o pa-
pel de Za-la-Morl; a bella Hespcria inlerprc-
tara a Casque d'Or, uma cocotle chie e de
scintillaiite formusura. E, finalmente, a dis-
tineta aetriz Zambulti fará a Za-la-Vie. "Al-
mas tenebrosas" é um drama apache em seis
bellissimos actos.
Uma homenagem a Ruy Barbosa

O maestro Luz Júnior está organisando um
grande festival de despedida ao publico ca-
rioea. Esse conhecido compositor portuguez
regressa ao seu paiz a 20 do corrente, pelo"Desnn", depois de uma permanência' entre
a»ós dc cinco annos. A. recita do maestro Luz
Júnior, em homenagem ao eminente brasilei-
ro Ruy Barbosa, será a 14 do corrente, no
Apollo.
Nova iniciativa tlieatral

Com as lições que agora mesmo tiveram oc-
casião ile aprender, vendo nos desastres dos
outros exemplos para moldarem seu program-
ma, de maneira a obter o suecesso merecido ji
sua obra os directores do Theatro-Film estão
preparando um repertório original para a es-
lira breve da sua companhia. Agora, essa
uiicialiva terá oulro nome, que é ode Theatro
Novo. 0 elenco da companhia será composto
ile dez pessoas e O Theatro Novo começará
seus espectaeiilos com um numero regular de
peças, ,iá promptas a ir á scena.
Festival Luiz Filgueiras

Rcalisa-se sexta-feira vindoura no Recreio
um festival bastante atlralicnle, em beneficio
do maestro Luiz Filgueiras, que esta dc par-
lida para seu paiz, Portugal': A companhia
Alexandre Azevedo representará uma das suas
melhores pecas e como attracção, será repre-
sentada nessa noite uma revista intitulada
"Retire a phrase", de Octavio Rangel, que a
escreveu especialmente para essa festa. Am-
It-rprelação dessa peça está a cargo dos conhe-
ridos artistas Adriana Noronha, Etelvina Ser-
ra, Cremilda de Oliveira, Medina de Souza,
Leopoldo Fróes, Alexandre Azevedo, Henrique
Alves, Ferreira dc Souza, Alberto Ghira, Sal-
1.-. Ribeiro e Luiz Soares, que, gentilmente,
dão o seu concurso á festa do maestro Luiz
Filgueiras.

 Acha-se gravemente enferma a aetriz
Elisa Santos, da companhia do Éden Theatro,
de Lisboa.

A companhia Vilale dá hoje a ultima

representação dá operei a dc suecesso "La du-
cbessa dei Hal Tabarin".

 A companhia Alexandre Azevedo fará
sabbado próximo uma "reprise" da engraça-
liissiina peça "O Águia".

 Em setembro vindouro devemos ter
novamente entre nós a companhia dc opera
lyrica Rotoli & Billoro.

 A companhia do Polytlienma de Lis-
boa ora no Apollo, acha-se, agora, apenas
sendo explorada pelo Sr. Luiz Figueirôa. O
empresário José Loureiro não renovou o
contrato que linha com o direclor daquella''troupe", o qual terminou ha dias.

 Espcclaculos para bo.ie: Palace, "La
duchessa dei Hal Tabarin"; Recreio, "A lin-
da luiieeionaria"; São José, "Amores de apa-
the"; São Pedro, variado: Carlos Gomes,"Diabo a quatro"; Apollo, "Stá salva a pa-
tria"; República, variado."SPORTS

Cornadas
9 programma de domingo

Ficou hontem definitivamente 'constituído o
seguinte c exccllente programmn com que o
¦JocLey-Club realisará a sua corrida de do-
mingo próximo:

Pareô "Consolação" — Trunfo, Mcduza,
David, Miss Linda, Barcelona, Maclste, Majes-
tic, Monte Christo.

Parco '''Experiência" — Espanador, Palta,
fiii;ig.uá, Poob-Pooli, Sanla Rosa, Castillu, Fa-
gulliii, Iligéa.

Parco "Estrada de Ferro Central do Brasil"
—¦ Pistaciiio, Imagè, Romildn, Boulanger, Ilis-
toriço, Sicilia, Fausto, Lady Períeles.

Pareô "Prado Fluminense" — Stromboli,
Mont Blanc, OolilCn Spoors, ílelios, Murgol,
Dyoiica.

Parco "1(5 de Maio" — Marvellous, Vvonnet-
t' Lord Canniiig. Mont Rose.

Pareô "S. Francisco Xavier" — Adam, Van-
derbilt, Hatpin, Pégaso.

Parco "Grande Prêmio Major Sneliow" —
Intçr.view, Enérgica, Patrono. Samarilano,
Mystérioso, Houli, Triumpho, Escopeta, Hur-
ral» 1

Parco "Animação" — Colombina, Alliado,
Paraná, Mistella, Velhinha e Enver Pnchá.

FootSiaSI
Villa Isabel versus Botafogo

Está estabelecido que pela primeira vez os
primeiros e segundos leams do Villa Isabel e
do Botafogo encontrár-se-ão num disputado c
bello mateb. em •beneficio da Escola Manle-
nedora dos Orphãos das Praças da Brigada
Policial, 2' batalhão, no campo da rua General
Severiano.

Duas lindas taças já foram adquiridas para
servirem de prêmios nos matches dos segun-
dos c dos primeiros.

O Villa Isabel escolheu para a realisação
desle nieeting o dia 15 ilo corrente, ilependen-
do do Botafogo a aceeitação da data.

Si de facto não se realisar o jogo no dia 15,
é bem provável que a data do anniversario do
sympathico campeão de 1910 seja a esco-
lhida.

O baile do Villa Isabel F. C.
Como os anteriores, esteve esplendido o ul-

limo baile que este prospero club deu cm hon-
ra ás vietorias alcançadas no primeiro lurno.
Ainda agora, os innumeros rapazes c senliori-
tas que lá estiveram se entristecem ao se lem-
brarem de que a noite do dia 5 já passou.

Resta-lhes apenas um consolo: é que o Vil-
Ia Isabel colherá novos louros e os heróicos
rapazes certamente renovarão a festa.

Luta Romana
O resultado do campeonato do C. C. P.

Depois de um mez de lutas interessantes;
terminou este campeonato animal instituído
pelo Centro de Cultura Physicá, com o resül-
tado seguinte:

Vencedor em primeiro logar, Geraldo do1:
Santos, que confirmou assim a sua vio.tori
no anno passado; em segundo logar, Antônio
dos Santos, que se revelou um forte lutador,
c cm terceiro logar, Adolpho Teixeira dos San-
tos. Logo após a ultima luta, c em presença
de numerosa assistência, pelo director do Cen-
tro, o professor Enéas Campello, foram cisti-i-
buidos os respectivos prêmios, constantes do
medalhas c títulos de campeão.

J0SE' JUSTO.
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Ao 1.° Barateiro

(em liquidação forçada) «¦'¦«•-,
novos e importantes abatimentos nos preços do seu importantíssimo

stock nc mercadorias de superior qualidade
3DE AMANHÃ EM DEANTE Os elegantes e superiores paletots de malha

que eram do preço de  i8$5°Ó vendem-se  10J600
» » » ...... 22.1)000 ....... I2!»400
» » »  25*500 »  ^í000
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0 relatório do director 1
Inslrucção Publica'{

Augmenfa a froquonola dasescolas primarias
n ?,..DI!:i.yrf n,° Wlioiò tem Jâ concluído
?a£m 1 *rl0' iHP.dBvorâ fl««r«r na me».PQfena <lo Sr. prefeito ao Conselho MunlcN

.J'°.í *"•" Ho vcrlf'«,a auo a matricula maxl-
liaoN, rol obtida «sto nnno no mer. de Jiinho.
rtn±',iÇí04l£í?' co,n «'«q freqüênciade 43.940. Km 1016 « nialrlcula 1 èiío mes-momciroi de 0^002 c « rrequl,,el«dc11.017. No otifio noclurno, a maior matil-cuia foi tuml.em em Junho, «nbindo a(ó7.041, com uma frcqucnola de J.W. Namesma ínooa, no anno paisado, a matriculafoi de 7.flr»0 P a frenuenclo do 2,89J.
. kn WOtrfqnln M ^Escola Normal foi do1.352 contra 1.505 do qiido pasdad.o, cou-lnndo.se, em 1016. fií rapazes. Ós flluirtuosestilo assim distribiiidos s I* ailno, 210;2«. O^i »•, 350. o 4». fi50.

No ensino diurno primário pstúo empre-
gados mais de 2.000 professoreí; no noclur-
no 70 professores o 140 coadjuvantes c nalisi-ulu Normal 31 cathcdraticos, dos «iiiac28 rQBcm turmas, e mais 50 regentes.

Nno foi pequeno o movimento de entradas
de papeis ua Dirccloria dc lustíucção. Em10M foram reRlslados 2.878, cm 1915,4.770 c este anno, ate" 31 de julho, 2.878.No protocollo dc officios foi este o movi-mento : Um 1014 4.3IÍ0, cm 1015 4.580 Ccm 1016, até 31 de julho. 3.675. iioiiendo-soavaliar cm 0.200 ale o rim do exercido.

Nn 8* secção, ate* fins de julho, Haviam si-do protoeollados o 'orchivailos 3.809 offi-cios.
¦ mm i

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães

Pede justiça
¦ ...L.. I i.

„JKíJPnr'°Pi °^J 'lll' "«'ro nome tenha, a ai-UHlUe «Ksumiila Pelo Dr. eliefo d» policia,iqBM o.ímso du rurard» Npeturnn do 0« dis-meto. O miijoí Cícero Hclcdla foi exonera-an do seu commando, c, querendo saber omotivo, recebeu uma accimaeih» pesada. Re-
qiiçreu inquérito para se Justificar. Foi ne-Koilo, Itoquorou ile novo, iiisistlti, cs«olouIodos o» meios o nflo conseguiu sinão sub-lirfugios do chefe dc policia, que, ontrotan-to, continuou a accusal-o. Era do rtials. Omajor Clecro rcqticrcu ao mlnlBtro do Justl-ca. O ministro mandou ouvir o cliofc, quercínondeii ill/cniln ImvCr dccloroçfles aceusa-tunas ao «major Cícero, por parte dc dous outres guardas. Ilcspontlcu Isso, mas nfio pro-vou. Nfio só nfio provou, como negou ccrll-dito requerida pelo major Cícero. A' vistadisso, o major Cicero dirigiu ainda um offi-elo ao chefe de policia, dizendo que nfio (en-< o sido nltcndldoK ps seus constantes pedi-dos para abertura do um inquérito nem a
certidão de declarações que S. Ex. dizia ternilvido do giiiinliis, consliloravn-so exoneradono'qualquer respoiisabillduile. como homemde bonru quo o, ficando a ocluiil dirccloriadn.Guarda Noclurno do 0" districto nn obrl-
guçfio dc provar uue nfio receia um inquérito.

Pois esse offieio o chefe mandou que se
devolvesse ao major Cicero.

Depois disso, batatas.

AMANHA 5A-FEIR10 DE ABOSTU D61916 AMANHA
? 0^0^ ^K^s '* ^%~rss*S
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MAGISTRAL ESPECTACULO

ínfima

GUARANÁ'
Poderoso forliflcnnte do sangue c regulador

de'<Ailns as funeções orgânicas: Coração, Pi-
liado, Rins, ICstomagp, Intestinos c ciifraquc-
ilihcnto dos Orgfios Genilncs. Pão, 88500'. Ue-
imsltorios no Itio — CIIAHUTAIUA 1'AHA' —
Ouvidor, 120.

Telephone 5.035 Central
RUA DA CONSTITUIÇÃO N. 6

QUEM PERDEU?
Um cavalheiro trouxe-nos uma carteira dc

reservista, que encontrou na rua do Mer-
cado.

TALHAR.M COM OVOS~ Analysado?... Superior!! =
Rua Lcrça 128 — Fraocisco Mello 4- C.

Realisa-se amanhã a elei-
ção dos definidores da

Santa Casa
Na sala dos despachos dessa pia institui-

çiio proceder-sc-á amanhã, ás 10 horas, ao
recebimento e apuração dos votos para ciei-
i;3o do definitorio que tem de servir durante
o- anuo compromisso! de 191G—1017.

Di?. Bonifácio da <:osla jggÈ
tnes São Francisco ile Pnula c Misericórdia. Jloilico c
opernilor. Cura rápida ila gonorrliéa, opornçãcs com
iinctlicsia local. Cons. c lies. Av. Comes freire, 127
lias ÍJ ús 7 horas da tunlc. Chamados a qualquer hora
Telcpliotie 4.293 C.

MAIS UM...
Pela policia está sendo processado o va-

dio Antônio Abrunliosa, vulgo "Arrebenta",
qdc explorava grande numero de mocinhos,
mandando-os a serviços vários. "Arrebenta"
foj preso na praça Tiradentes, onde fazia

.ponto.
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THEDA BARA
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Confecção da
'Tox-Film"

VIDE ANNUNCíO DO DIA

0UCiKí/

EMILIO GHIONE

l^^^^^S^^^sm m\\m «|w $*& * #1 n
^^h" «31 w

IMMm

I ^fl ¦mL^s^^^^H Lm I
IH ¦^P^Ps ^MH

H\ ^^^m^ssmmsm9^^^ MãÊÊ WBt;-mfc:À

'.jHU»)7 <::;...:
lir pnineíV,:
uft?. .-;'iúâ i -...'

BFLH HFSPERI4

1 ¦ - Vil

i '. .'i-^.

ZA-LA-MukT

Amanhã

"ANoite Mundana
\'I\'F.HSARI0S

Fazem annos hoje:
Os Srs. Dr. Joaquim Antônio de Figueira-

do, professor Arnaldo March, Mme. Dr. Cunha
Lopes, Mme. major Octavio Miranda, Mme.
Dr. Agrippino Azevedo.

—Fazem annos amanhã:
Mme. Dr. Sylvio Homero, filho; Dr. Hugo-

lino de Albuquerque, Dr. João Lopes, ex-
deputado federal; Mme. Dr. João j ,Neri, Sr.
llraz Narciso, coronel João Canabarro, o me-
nino Jacyro, filho da Exma, Sra, D. Kuge-
nia de Azevedo.

—Fez annos hontem Mllc. Alina de Assis,
filha do major Isaias de Assis, nosso eollega
do "Jornal ilo Commercio".

A' noite, em sua residência, á rua Alice Fi-
gueiredo n. 53, teve logar uma reunião inti-
ma para solemnisar aquclla data.

—Faz annos amanhã o Sr. João Jenz, pri-
meiro arinista da Escola de Pharmacia, do"O Gianbery", de Juiz de Fora e irmão do
nosso companheiro de redacção, Sr. Franklin
Jcnz,

—Completou hontem o seu primeiro anui-
versado o menino Waldir, filho do Sr. Ga-
briel Nascente Tinoco, negociante nesta
praça.
CASAMENTOS

Em 31 do mez ultimo, na cidade: de Bac-
pendy, em Minas, realisou-se o consórcio do
Sr. René Alves Ferreira com a Sra. Luiza
Seixas Pelucio, ambos professores do grupo
escolar daquella cidade.

Testemunharam o acto no civil o.liachare-
laudo llròtero Cobra c a Exma. Sra. D. Ala-
ria Azevedo dc Oliveira. Foram padrinhos no
religioso, por parle di> noivo, o bacharelando
Brotem Cobra e a lixma. D, Marianna de
Mello Mattos, c por parte da noi\-a o coronel
Vicente de Seixas Pelucio e sua esposa.
BODAS DE PRATA

tiu hoje para Pernambuco o Sr. D. Sebastião
Leme, arcebispo de Olinda.

Ao seu embarque, reallsndo no cáes do por-
to, compareceram r.mitos amigos do distin-
cto prelado, representantes do mundo official
c calholico, collegios incorporados, commis-
soes de associações religiosas, ministro
Supremo Tribunal Federal. Acompanha D.
Sebastião l.eiue o representante do Sr. car-
denl Arcovcrde, monsenhor João Pio dos
Santos.

—Para Mánáos partiu hoje, a bordo do pa-
quete "Ruy Barbosa"', o Sr. general Dr. Thail<
inalurgo dc Azevedo, qnc leve o seu embar»
que muito concorrido.
CÒiVGKftírÒS '-„. ¦¦'- ¦

E' hoje que se rcalisa o concerto do vio«
lonista paraguayo Barrios, no salão do "Jor-
nal". O programrna que será executado 6 o
seguinte:

Ia parte — 1, Marcha heróica (Giuliani);2, "Clianson du prinlenips (Mcndelsslion);
3, Recuérdos dei Pacifico (Barrios): 4, Rondo
brilhante (Aguado); .".. a) Sarnhanda (Bach),íi), Meditação (Tolsn); í>, Concerto em Ia me-
nor (Arcas). 2" parle — 1, Nocturno op. !) n.
2 (Çhopin); 2, Fantasia sobre motivos da"Traviala" (Vcrdi-Arcas); il, Amianto e cs-
tudo (Costa); 4,'n) Chanl du pays.in (Grieg),I») Bicho feio!, tango humorístico (Barrios);5, Rapsódia americana (Barrios); (i, Jota ara-
gonesa, variações (Barrios).—Por ter o professor Carlos de Carvalho
adoecido, ficou transferido o concerto de
trio organisado pelo professores Barroso Net-
to c Alfredo Gomes, que devia rcalisar-sd
amanhã. Somente mais tarde será fixado c
dia para a realisação do ."Iludido concerto.
CONFERÊNCIAS

Festejam hoje as suas bodas de.prata o Sr.
Raphacl Barros c sua esposa D. Amélia Pei-
xoto de Barros, que offcrçèem aos seus ami-
gos unia recepção.
DIPLOMACIA

A bordo do "Oronsa" partiu hoje para o
Peru' o Dr. Annibal de Saboia Lima, recente-
mente nomeado para a nossa legação naquel-
le paiz,

O embarque do joven diplomata esteve
muito concorrido, . ] •
VIAJANTES

Partiu hoje, a bordo do "Oronsa", para
Buenos Aires, o Dr. Baul Leite, proprietário
da "Leiteria Boi" e que vae ao Rio da Pra-
ta visitar a Exposição de Pecuária e diversos
estabelecimentos de lacticinios,

—A bordo do paquete "Ruy Barbosa" par-
IMAMMIJ—»———1BMBBa——I

Tendo o Grêmio Rio-/{randense do Norte
resolvido estabelecer iinvi serio de conferen-
cias, escolheu para iniciar a mesma o Sr. Dr.
Amaro Cavalcanti;

Attcndendo ao convite da directorin dfl
Grêmio o Dr. Amaro fará amanhã, no salão
nobre da Associação dos Empregados nc
Commercio, um.i conferência que versará so-
bre "A natureza e forças econômicas do Ric
Grande dn Norte".

—Realisa-sc amanhã, ás 20 horas, na Fc
deração Operaria, em sua sede social á praçí
Tiradentes, uma conferência, sendo orador i
Dr. R. S. Teixeira Mendes, que a convite di
Commissão de Propaganda Civica falará so.
bre o thema "A regeneração do Brasil pelí
militarismo".

—A's 20 horas do dia 10 do corrente o es-
criptor Coelho Netto fará, nn Club Militar»
uma conferência sob o- titulo "A guerra o s
mulher". A escassez de tempo não permiti!
á dirccloria fazer convites, embora sejam publicas as conferências do club.

MODISTA
Confeccionam-se vestidos sobre os últimos moiteio

ile Paris. Itun Pedro Américo n. 6, casa 3.

(6) FOLHETIM

A COLUMNA INFERNAL
Emocionante romance da actua-
• lidatie, de Gaston Leroux • Ia PARTE
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Phrases fulgurantes que dansam na parede

escura desse escriptorio como as palavras de
cliamma na parede do filho de Nabuchodonor
sorl E mais isso:

"Encontrarás no cnveloppe as inserções que
deverão ser expedidas a todos os jornaes re-
gionaes."

O cnveloppe! Ella o tem na mão. Que peso
que tem! parece que elle queima os dedos,
porque finalmente, talvez contenha mais ai-
guma eousa do que o annunciado por Kanios-
liy; por exemplo a prova quo ainda nüo tem,
afinal dc contas, dc que fora realmente a Ha-
nczcau que Kaniosliy julgara falar.

Monique foge, levaudo o cnveloppe. '

Abre a porta interna que faz communicar
o escriptorio de Hanezeau com os aposentos,
a pobre creatura desejaria tanto não ser vista
por ninguém, porqite ú de absoluta necessi-
dade que Iíaniosliy, quando verificar o seu
engano, não saiba coih quem falou, a quem
entregou o cnveloppe.

Si conseguisse atravessar p pequeno vestir
bulo, chegar á escada, ao quarto, Bem ser dc-
tida ua passagem por algum importuno?...

Ella oceulta o pesado enveloppe sob as

suas gazes, junto & pelle. Prefere morrer a
entregal-O.

A sua saia, apertada nos joelhos, impede-a
de atravessar com rapidez desejada esse re-
canto do castello, deserto, então.

Ella já subiu alguns degráos, a porta de um
salão abre-se c o rumor du festa chega-lhe
aos ouvidos: musica, risos, cila ouve a voz
grossa ç calma de Hanezeau e a resposta sar-
castiça de Kaniosliy.

Ambos se dirigem para o ponto cm que ella
está, depois dc ter fechado a porta; estão
ós dous- sós agora no vestibulo. Em plano
superior, na escada, onde se agacha, já op-
pressa pela certeza dc que vae ouvir alguma
eousa mais, de qlie vae finalmente saber, eslá
Monique, Monique que deu um salto para não
sâr vista, c que agora fica á espreita, retendo
a própria respiração.

Meu caro amigo, diz Hanezeau, accen-
tuando todas as syllabas da phrase conforme
o seu habito, todas essas festas que divertem
minha, mulher aborrecem-me sobremaneira,
mas, nada lhe sei recusar, á querida crealuri-"ha, c só vejo em tudo a sua satisfação pes-
soai. Sem contar gue lato é uma boa reclame

para os negócios! retruca Kaniosliy batendo
familiarmente com a mão no honibro de Ha-
nezeau, Creio que não pode dizer o contra-
rio!

Com certeza que não direi o contrario.
Olhe, meu caro amigo, é preciso saber cuidar
de negócios mesmo quando a gente se di-
verte.Principalmente quando a gente se diver-
te! Olhe, veja Chamei, só trata de negócios
quando está em festas e acaba de arranjar
com o barão a freguezia de Schoenbrunn,

Você reputa isso um bom negocio? Mas
na corte de Vienna só se anda em carros- pe-
quenos. Vamos, Kaniosliy, falemos seriamen-
te. Você não embarca coninosco, depois de
amanhã?

¦—Não! obrigado! enjôo muito no mar!
Para onde vão este anno?

A' Escossia, meu caro, e á Islândia! Pon-
lo final ria Noruega, minha mulher uão quer
mais se arriscar a encontrar o kaiser.

Por que? indagou Kaniosliy, num tom
de gracejo brutal: ter-lhe-ia elle faltado ao
respeito?

Kaniosliy, você está sempre a dizer to-
Iices! Você bem sabe que Monique é pátrio-
ta! retrucou Hanezeau, num tom quasi furio-
so. Ah! a propo nó, Iodas as minhas felicita-
ções, você desenhou-lhe uma fantasia que é
realmente um encanto!

Nessa oceasião, um terceiro personagem,
mcttido num casaco preto de aspecto rústico
c trazendo na mão um chapéo melão, alra-
vessou o vestibulo e dirigiu-se a Hanezeau.

Patrão, disse elle, venho fazcr-lhe as mi-
nhas despedidas. Desculpc-mc si ouso subir
alé aqui, mas não sei quando tornarei a vel-
o, e o patrão foi sempre tão bom para mim!
Vivemos sempre em muito boa harmonia!
Emfiin, espero que as officinas de Nancy não
soffram muito com a minha partida.

i— Sempre modesto, senhor Feind, respon-
deu rindo Hanezeau, dando um tapinha na
mão grosseira do seu contra-nicstrc. Bem
sabe o que lhe desejo: boa, grande prospe-
ridade e unia numerosa.família.

O senhor vae casar-se? indagou Ka-
niosky.

se Não, elle se vae estabelecer na Carlsru- ;

¦¦¦gjgMijwwiMggCTBmMggTO^M^ggpani^ggggs»
hc, retrucou Hanezeau, eom capitães alie-
mães. Para a industria, só na Allemanha se
encontra dinheiro. Ao senhor Feind custa
partir, porque elle é um grande amigo da
França, fizera-se natiiralisar francez, mas os
negócios primam tudo, não é verdade?

Ora! isso não me impedirá de me vir
casar em França-, acerescentou o conlra-mes-
tre. Isto eslá jurado! Porque, na minha opi-
nião, não ha como as mulheres francezas.

Isso sim! disse Hanezeau, com acceutua-
da intenção, você não deixará de encontrar
lá uma gretchen qualquer qnc o fará feliz.

, — Nunca, bem o sabe, senhor Hanezeau!
Então, Hanezeau, puxando-o:Ouça, senhor Feind, preciso dizer-lhe

duas palavras. Dá licença, Kaniosliy?
Pois não: vou deixal-os, disse o pintor.

Kaniosliy afastou-se voltando aos salões e
os dous outros dirigiram-se para o terraço.

Monique encaminhou-se para o seu quarto,
arrastando pernas de chumbo. Quasi não po-dia andar, tão grande era a alegria que a
suffocava,

Do que acabava de ouvir rcsultava perfei-tamente que não podia existir combinação cn-
tre seu marido o Kaniosliy no crime de traii
ção!... O seu marido não insistiria com ai
artista para leval-o a bordo do seu "yaclit",
si soubesse que devia levar a Berlim um rela-
torio do serviço de espionagem de guerra,
dentro de tres dias!... e um relatório feito
por elle, Hanezeau!

Finalmente, nada, nessa conversa intima,
longe dos ouvidos de todos, nada entre os
dous homens concordava com o que Monique
ouvira no escriptorio! Hanezeau estava, pois,
innocentc!...

Na sua casa havia traidores! Não restava
duvida!... agora, scnlia-se-os e presentia-os
por toda parte!.,. O ar como que estava in-
fiei nado por clles... Kaniosliy era um mi-
scravel ao soldo da Allemanha, mas o seu ma-
rido ignorava-o absolutamente!... absoluta-
mente I...

Monique penetrou na sua salela particular,
no seu quarto, arrastando-se pelas paredes,agarrando-se aos moveis, éhria dc felicidade
e chorando como uma louca I

\ (Con/íiiiífi.)

m
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ROUPA BRANCA
compíadn na FÁBRICA CARIOCA 6 unia prova dc
bom gosto e economia; uma visita a esta fabrica ésem-
pre lucrativa—casa dc toda confiança—exposição todos
os dias nté as io horas da imite — preço; marcados —

22 RUA DA CARIOCA 22
(Próximo ao Mercado de Flores)

LOMBRIGAS

lolÉíialfUIWiti
Companhia da Loterias Nnclonaoa

do Broill

ffxtraccòos publicas, sob a ílscali-
siiçâo do governo federal, ns 2 l|ü o
aos s.ihhiidos ris 1) horas: A run

Visconde dc ltnboraby n. 15
I

Aranha
3.JÓ - 4'

25:000$000
r ivi-ttu cm meios

Sabbado, 12 do corrente ¦
*'s 9 noras da tarde

310— iS'

Por SÍ000, cm décimos
r
Os pedidos de bilhetes do inlc-

rior devem ser acompanhados de
mais lüin réis pnrn o porte do Cor-
rolo e dirigidos aos agentes geraes
Nazareth <"; (.'„ rua do Ouvidor
11. 94, caixa 11, 817. Teleg. LUS-
VEL e na casa I'. Guimarães, Ho-
sario, 71. esquina do beco das Can-
cella.-,, caixa du Correio n. 1,278.

Kceí --u?aotLoão de Ouro

Casa especial cm piléos à portuguezae poisadas ,-í bahiana.
lliije mi iniila.i

Capão a mola de Draga.
Curnciru assado enin lagliarini.

Amunliã ao iiinioço:
L«mb<> mineiro com feijão.

An pintar:
Raviolis á nhauliüna
Fri asse de frango ao Champinhão.
Alem dos pnito do dia tem o carda-

pin -emp e variado o com os preços
marcadas an ulriinee ile tuilos

Delicio.- is vinho-, de mesa, virgem dc
Ai.Qbiça o vcrlc liatãu.
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UM SANGUE VICIADO
provém mulliis vezes dn prisão do
ventre. Ora, quando sc tem o sim-
gue viciado, cuidado ••oin os mãos
micróbios quo nos cspfclt.un sem-
pre e que geram a grippc, n in-
fliieiiza, a moléstia <'i> peito, a
febre lypboidc, etc.l Itortnnto,
cumpre ler sempre o ventre livre.
Pari. Isto ncoiisclhainns que to-
mem Pó llogé. Com effeito, o uso
do Pó Hogé basta para fazer ces-
snr imiucdlataiucnte a prisão do
ventre por mais pertinaz que seja,
ao mesmo Icmpo que por causa
d» seu gosto muito agradável .*> se-
nhoras c as creanças toinaiu-11'0 com
prazer. Ivlle desembaraça o cs-
lomago e os intestinos da bilis c
dos humores viscosos. Em uma
palavra, purga agradavelmenté c
rapidamente.

1'or isso, n Academia de Medi-
cina de Paris leve a "peito nppro-
var esle nicdiciimento pnrn rc-
cumiiicndal-o nos doentes, o que è
muitíssimo raro. Deita-se o con-
Icudo do vidro cm meia garrafa
(1'agttu. Para as Srcanças, basta n
metade do vidro, O pó sc dissol-
ve por si só em meia hora; bebe-
se, então. Si quizerem vender-
lhes qualquer limonada purg.itivn
em logar do Pó llogé, desconfiem,
é por interesse, c, pura evitar toda
confussão, exijam que o cnvolu-
cro vermelho do produeto tenha
o endereço do laboratório: Mnison
I.. Prcrc, li), rue Jacob, Paris.—
A" venda cm todas as boas phar-macias.

Sflo expedidas com o

jjflg VERM1FDG01FERESTRELLO
Agniiliivel nn pi.la.litr, imo 11 lil.. ni Intoalitio", nau lem ilii'1' mui íivifuí cn-un-

cita do icus liiihiinH
O VERJIIFUCO PlIliliSI lii:i.l.O l Inxittivu o o «nu 11-0 o do oifolto íogtiro tnnto
para w> erame»* como pura 01 adulto*. Vidro, 3$0ÜO RomaUo-to paio Correio umvidro per 4$0i)0; nela vidro», por ISjMg, o tlo*o vidro*, por í)5$000

Vende-se na A GARRAFA GRAN D E
Rua Uruguavana, 60-Perestreilo & Pilho

Qual o «eu destino j

n.Avenida Rio Branco
.: (Junto 110 Triuoon)

Ahiírlo até I hora da noite

DINHEIRO
Empresla-sc sobre jóias, roupas, la-
zondas, nictues e tmlo quo represen-

te valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TI" LKP11 õmTTotí! NORTE

i Aberto das 7 horas da
manhã ás 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

Uni-
coPerolina Esmalte-

{(reparado 
que adquire c conserva a bel-

üíüi da pelle, approviulo pelo Instituto de
Uellcza, de Paris, premiado nu Exposição
de Milano. Preço 3Ç0UO. PO' l)E ARROZ
PKROLINA, suave o embellczador. Prcçu
4#000. Exijam estes pieparados, !\ venda
ein todas as perfnmurias e no deposito
deste e ile outros preparados, A rua Sete
de Setcmlirp n; 209, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

-CALÇADOS FINOS-B
sempre novos, mode- I
los para homens, se- I
nhoras e creanças Icomi

9, URUGUAYANA, 9|

mm

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

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

Trinoz
Tomco -4L\ f|_
NEURASTMErO

^Tônico 00 Estômago
OYSPEPSIA
sa/xaçcica

TOMICO
00 INTESTINO
CNTERITE 
CM 1/eH'CULO CALMANTl

OI MELlSSAiAN/2

ivJÍRã

ORA NADO » C.V~1 dt Marco, 14

CAIXAS VASIAS
DE CEVADA

% Vendc-sc grande quantidadena Companhia Cervejaria Bra-
lima. Rua Vi<conde de Sapu-
cahy n. 200.

agá

LOTERIA
DE

E. SAMUEL
HOFFMANN

Travessa do
Rosário n. 13

Empresta-se dinheiro so-
bré penhores

dè ouro, prata e brilhantes

Stadt Munchen
Praça Tiradentes n. 1. Teleph. CC5 Central

Iloo
Carurú, cozido especial, peru

á brasileira, ostras frescas, canja
loignon ao ar livre.

Amanhã
Colossal feijoada á brasileira.
Perna de porco assada.
Salada paulista.
Sardinhas nas brasas.
Bacalháó e canja.
Sopa loignon ao ar livre.
Preços ao alcance de todos.

PAULO
(üarantida pelo governo tio

estado

Sexta-feira, ii do corrente

20000$000
Por i$6qo

MA.H

Segunda-feira, 14 do corrente

5:ooofooo
Por-800 réis

Bilhetes á venda em todas as
casas loter'!**--

Dames Françaises arrivant de
Paris,avec dernières creations en
robes, manteaux, lingeries fines
et chapeaux, sont descendues à
1'hotel Mpder-ne et invitent les
Dames Biésiliennesàvisiter leur
exposition.

fêruta cio Norte
Aberta até i hora da manhã
Praça Tiradentes 77

TELEPHONE 1.831 CENTRAL
Hoje ao jantar :

Frango ao Monte Christo,
1'ctit filet nu fiiiaiiceier.
Linftúa du llio Grande.
Vilella assada.

Amanhã ao almoço :
SuccuTenla feijoada nas canoas.Zoró de badejo
Bifes de caçnrola au-pot.
Batalhão á Gomes de Sá.
Querem comer bem? Procurem a Grutado Norte, que 110 gênero é a única em

toda a eapilal.
Em vinhos não teme rival.

Vendem-se
jóias a preços baratissimos : na

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. 994 ea Central

N Ni\bAjCHlJV££4

"Que cores devo preferir?
Õiinl it pedra quo deve usar cm seu anel ?
Qual santo vos acompanha para quo possaes pedir-lhe

n Hiiu protcccío ?
Como corrigir as correntes dc defeítos-que silo contra-

rios á vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?
O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;

mas neste caso o dispendio 6 fatal.
Nós r-lmiuis liulilhliullíslinoi 0 funicrei- voa o voho horóscopo, "cm dlipoiidlo

ile qm umI e baniu quo nus etcrovi, acompanhando um onvoloppo com o vouo
endereço, finiii|iiiiiilü a

! R. H. - Caixa do correio 1894. Rio
Imllcanilo-noj o me» do voho naiclmento, lómonle, e, poli volta do correio, titã
k-ís icionloi des meios ioditponsuvcis paru alcançar uma vida prospera o fell*.

N5o guardo para amanliíi, que será tardo.
ESCREVA-NOS HOJE MESMO.

mWtmr ÁwmWSm

"CLUB PARISIENSE"
Sociedade Rio Grandense

de sorteios
(FUNDADA EM 1012)

Números sorteados em 8 de agosto
1994 A 2193

Fabrica movida »

*

Especialidade cm
todos os artigos

dc viagem
Venda por atacado

c a varejo

V
Kli.

oifíctrlcidado

— Itua Lavradio n. tíl RIO

Malas para
moatruario

viajantes

DE JANEIRO -

CAPE' SANTA RITA

â^;ÍVtfi^*W Vi $ mfm Bib^k^ li

wL ^aVwt Jsff <b O HWvQaVfl>"•, &àw*3Èsf v y* II IM ar

fk 51RACAHOUT
dos ÁRABES
DELANGRENIER

O melhor alimento para as Crlançaa,
para oa Convaleaoentea, para os Velhos

todos 01 quo praalum 4a lorlificanlii.

lt, Rn» djfj BalBta-Ptree, PAHM e PharnuclH

; i v mci
y para oi
|L«P«ra

AjA

RUA DO ACRE IN. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.210 NORTE

£oím4

PHARMACIA E DROGARIA BASTOS
A PREFERIDA DO PUBLICO

tu IT

Grande sorliincnto ile productos chimicos c especialidades
pliarmaceuticas, importação directa dos melhores fabricantes da
Europa e America.

Caprichoso serviço de pliarmacia e laboratório por pessoalhabilitado, sob a direcção do pharmaceutico Cândido Gabriel."fff
1U_

h

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco

ABAIXO AS 1NJECÇÕES

Com o «606» c «914» gasfaes um dinheirão
e nfio ficaca curados. As injecções de mercúrio
vos debilitam. ¦ ¦

96 o ENERGIL, remédio vegetal,
é que oura realmente a syphilis

__ t3£LO>fl*«€»>S@> e» *a*E!1

A' venda nas drogarias : J. M. PACHECO,
GRANADO & C, ARAÚJO PREITAS & C,
e todas as boas pliarmacias. — J

MOVEIS
Grande deposito e officina de moveis e col-

choarla, tapeçaria, loucas, etc, dormitórios es-
tylo allemão, ultima moda, 500^>000; mais baraío
que qualquer ou ira casa: salas de jantar, 580^- ditas de visita,
estylo de grande etieito, de 130$ a 180$, (estas mobilias são
estofadas); capas para mobilia, nove peças, <So$ooo. Peçam cata-
logos para não ficarem illudidos com outras casas; Leão dOS
Mares na rua do Passeio n. 110—(Largo da Lapa).

A Notre Dome de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o 1
Em todas as mercadorias

adquirida ou hereditária em todas as
manifestações. Hhcumatisnío, Ecze-
ma*, Ulceras, Tumores, Dores museu»
lares e ósseas, Dores de cabeça no-
cturnas, et-, e todas doença- resul-
tanles de impurezas do sangue, cu-

ram-se infailivelmenlc com o
Inilyl

Único què com um só frasco faz deaapparccer qualquer manifestação. Uma;. colher apSs as reieições. Km todas as pliarmacias.

Gran bar e rotísserie
PROGRESSE

44, Largo S. Francisco de Paula, 44
Tolephons 9.814-Norto

O mais confortável salilo.
Primoroso serviço de cozinha.

Menu
Amanhã ao almoço:

Lacosta & Ia flnancièro.
Caldo a coeiliosa.
Erpuci I cocido 00 Progrena.
Carurú a bahiana.
Frango 6 braslloira.

Ao jantar
Peru recheado á brasileira.
Coiinhus do traniro à Villa Roy.
Peixe de caldclradu A poveira.
Ostras, legumes paulistas, m
C-*o-.sal o mimosa g rruteirn.

BENZOIN
Para n cmbeiloünmento do rosto o

das mSos; relrosca
a pcllo irritada iiela navalha

vidro -líooo. relo Correio
filooo

Perfumaria Orlando Rangel

Pensai
Em casa particular, junto

aos banhos, á rua Buarque de
Macedo n. 71, tem ainda
bons quartos e salas mobila-
das, muito baratos.

Tell's Bier
A cerveia preferida pelas Se»
nhorai (leve e eaudaveU.

Introduzida no Brasil desde
!8b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.

Rua Machueio 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE

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

O Ctir-n Niiiiiml de Preparatório*, Jí
muito conhecido pela pontuallilude, »wf»
ilulilade e ooinprlnnrín de teus prefeita*
rn», inicia uctualuiento o teu curso prtiko
de línguas vivai: Franco. Inglez ou All<-
mio. ic-ioniulo por profettorei deitai
niicionnlíilndns e a precoi r'4uil4ut{-
u-iis: 10$iiOO por Idioma, Aulas dlur*
nau e noctiirnai. lnfnniiHc'ei na üit
•Io curso, UIlUüUAYANA N. UO, 2' andar,
de tü limas um diante.

Compna-se
qualquer qtianlidado do jotas veihaf

cum ou tem pclmit, de qualquer valor «
cautelas do «Monte dc SoccórrOtl |>aga-ie
bem, na rua (iunçitlvcs Dias u. il.

Joaliiena Valentim
Trlupliono 0U4 Central

CAttELL SBRAKC3Ü
Usae brilhantina «Trium-

phoa para ac«stanhal-os. Fras-
co fo. Vende-se nas seguintes
perlumarias: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande,
Cirio, Hcrmanny e Perfumaria
Lopes; Nicthcroy, drogaria
Barcellos.

m

Leitura Portuqueza'
Aprendc-so a ler em 30 lições (ilo

meia liorn) ppla nrte maravilhosa do
grande poda lyrico João ile Deus. Von-
tudo c níoinnria, c todns npicndcni en)
30 lições, Iniitii n-, senhoras o creanças.
Explicuitorcs: Sanlos Draga o Violeta
Braga. S. Jose 5'2.

Na rua do Cattete
n. 120, casa 3, lava-se e

NEURASTHENIA
O llcmatogenol de Alfredo A*

Carvalho é o único que cura esta
terrível moléstia; innumeros atlos-
lados.

a venda nas boas pharmacias e
drogarias do llio e dos EsühIos.

Deposito: — 10, Rua 1" de Março.
— Rio.

engomma-se e fornece
236--- 'comida 

para fora, casa

particular.

Manteigas finas
analysadas, marcas de inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria de importantes fabrican-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-
phone 3.oo6.

S E D A S
E "EiCOMPREM

ESTE ARTIGO
M

D CAS A LEITÃO D
(LARGO DE SANTA RITA)

A — A

CAjyAPESTRE
BVA VOS OURIVES 37

Tclejili. 3.666 Nòirie
Amanha ao almoço i

Cozido familiar.
Rabada com carurú.

Ao jantai* :
¦' Leitão á brasileira.

Além dos pratos do dia, o
«menu» é variado!...

Todos os dias ostras cruas,
papas c canja.

Sardinhas nas brazas.
Boas peixadas.Pregos do costume

Mme. André
Atelicr dc 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.
MENOR DESAPPARECIDO

Tendo nhandonado' o emprego á rua
Gunçiii.vçs.Dins n 37 e a casa paterna,á lailèlra Sonailòr Dàíitás 11. 10. o menor
João Koilrigiies Nunos, brasileiro, branco,
fiia família pede encnrecidainonto a
quem -uulier noticias delle o favor do
participar no numoro acimn, quo Eori
grntificado ; bem assim agirá na fôrma
da lei contra quem o tiver seqüestrado.

Não precisa de reclama
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL "

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte 355 . '

s PREÇOS BARATISSIMOS

D J\. &
0

Gruta Bahiana
A's- terças angu á bahiana,

ás quartas cozido á bahiana,
às quintas feijoada completa,
aos sabbados cabrito; todos os
dias. vatapá, carurú, moquecá e
zorô.
Praça Tiradentes a. 71.
GKANDB TEKKEiNO NA

CIDADE
Em centro industrial

Próprio para qualquer esta-
belecimento fabril industrial.
Vende-se. Informações á caixa
postal ii. 663, a A. F.

Mme. Suzaune
Termina a 12 do corrente sua expo-

sição da EstaçUo de inverno e previnesua umavel freguezia que venderá ro-
bes de passeio, theatro, «tailleurst,
com grandes rcducçSes do preços.Toito; os dias, HOTEL AVENIDA,

quarto 2o5, 1; andar.

i nu
Encimmcndfl seus moveis na ÇA$ÀVEIGA, lahnca de moveis. Piimittefilo w

PKbSTAÇOBS ao al-ance do todís. Prffl
çns da miiricu. Ilua Senailu;- fillípCljí
2i2, Avenida do Mangue. Teleplion.0 5.2™
Norie. Concertam-se e estufam-se rpioveLb

Mme. Bos
Chapéos, últimos modelos em veílud*',

tafTetá o palha a 12$, 15$ e 25$. TlrtV
gem-se e reformam-se palhas c pluma? a4$. 5S cOí. Atflicrdevcsti.losecostumes,
salin e blftsas pelos uitinms flgürinot il
158, 25$ e 30, á rua ria Carioca n. 10.

cofres y~
Novos e usados, nacionaes 9

estrangeiros dós melhores fa-»
brícantes e de diversos tama*
nhos, vendem-se de lpo$ooò
para cima, na RUA GAME*-
RINO n. 104.

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denüs»ta pela Faculdndo de Medicina do Ríô

de Jnnoiio, com
lhos garantidos.Consultório, rua

longa pratica. Tral)í«
Consultas diariunieiito.
da Quitanda ti. 48.

Theatro Carios Gomes
— í 
Grande companhia de sessões do

Eden-Thcalro, do Lisboa — Em-
presa TEIXEIRA MARQUES

TODAS

2
AS NOITES

SESSÕES O»
A's 7 3/4 e 9 3/4 **¦

revista fanlaslica em dous actos e
sete quadros

i II QUIM
Toma parte

Brevemente ¦
COLLA-TUDO.

toda a companhia
- 0 casamento do

Bilheles á venda na bilhe-
teria do theatro. Preços : Frizas e ca-
maroles de 1', 15$; camarotes de 2»,
10$;cadciras de t", 3$ ; ditas de 2»,
25, galerias numeradas, 1Ç500; en-
liada geral, 11000.

CABARET RESTAÜRANT DO

Club dos Politieos
___^M^_____— I ¦HVVSraaSHBHnBSBSBBHBSBlsaB9aaBBaaBBSi

I É**——I —"" ¦aaa-aaõgga—triT- rinn a iiiiniiiii n ~

NA RUA DO PASSEIO 78
O mais concorrido salão de concertos do Rio

ap-Concert-chantant ás 24 horas em ponto, todas as noites, sob a direcção do
plaudido cabaretier FRANCO MAGLIANI

A NENETTE, chanteuse mignonne—FLORY, italo-frán-
ceza — PURA JENELTY, estrella hespanhola—GI OCO N DA
italo-argentina — MARCELLE CHUDERONI, excêntrica—
LA BELLA PORTENA, coupletista—NENITE DUVAL
diseuse —LA MILAGRITA, bailes orientaes — LA BELLACONSUELITO, cantora creola.

N. B.-Nesta semana, grandiosas estréas e agradáveis surpresas para os« habitues ». r
N. B.-Todis os artistas são contratados-.-,pelos agentes exclusivos Porisi &Molina.
N. B.-Nodia 15 do corrente celehrar-ae-áo annunciado concurso de bellcza,- valor, festejando a inauguração d* grande salão do Club, que serácom brindes ile

o nnüs elegante c espaçoso do Rie.
ARTE... ELEGÂNCIA..., BELLEZA..., MUSICA..., FLORES.,.

A FIDALGA
Restaiirant ondeso reunem as melh"<

res faniilias. Rigorosa escolha feita dl**
i-iamentej cm carnes, caças e legumes.
Vinhos, importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos,

RUA S. JOSE', 81 - Telep 4.513 C.

CYCLO THBATRÃt BRASILEIRO"
Companhia VITALE

Para satisfazer
repete-se

diversos pedidos

HOJE HOJE
As 8 3/4 a popular opcrela de

Leou Lard

La duchessa dei
bâl Tabarin

Tomam parto PINA GIOANA, ÍTALOBERTINI, GIULIETTA CESTI, CARLO
CIPRANDI e POMPEO POMPEI.

Amanhã, ultima e definitiva repre-
senlação da linda opcrela — ADD10
GIOYÍNEZZA. ______

Sexta-feira, nona recita do aisi-
gnatura. Primeira representação da
opcrela- DANSAflLNA DESCALÇA.

Brevemento — 0 grande successo
mundial—Cll AMPAGNE-CLUB.

CINEillA-THEATRO S. JOSÉ
Empresa PASCHOAL SEGRETO
Companhia Molasso

Dramas, comédias, niusica e grande i
bailados1—Director da orchestra, inaes-
tro MANELLA, da qual faz parte a pri-meira bailarina ANÀ KREMSER.

HOJE HOJE
Três sessões—A's 7, 8 3/4 e 10 i/2

Primeira sessão
0 diama.miniico em um aelo e dous

quadros, de G. MOLASSO, musica do
maestro HENRY HOFFMANN
AMOR D'APACIIE

e altracções
Segunda sessão, a comedia — SOM-

NAMBULA e atlracçües.
¦ Torceiia sessão, o drama — AMOR

D'A1'ACI1E e attraccões.
As sessões hrlnclpinifio sempre pelaexhiblção de «lllms» das mais reputadas

fabricas. Preços populares.
Sabbado, a pantommia — UMA NOITEEM TABARIN, ornada de musica • bai-

ladoai

f . ¦-> "*-.MV'f\u.::«WKS*y'

THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
HOJE- Quarta-feira; 0 - II0 J E

A's 71/2-A's 93/4
Representação

dia em ties nçtos
da deliciosa com
is, de

traducção dc JOÃO LUSO

i com*-
de A. CAl'1'S,

A Linda Funccionaria
CREMILDA, Stiz-nna; A7.EYDD0,

tABARDIN ; SERRA, SAMBL1N
A elite carioca dá seus a rendez-

vous ii no Recreio.

Sabbado—0 ÁGUIA, o maior dc io- i
dos os exilos.

Em ensaios, para ciíría da ucíiii
Judith ilo Mello —0 TIÇÃ0S1NH0
(LE BONIIÈUR 90US LA MAlN).

Moveis
LE1UA.

da MARCENARIA DRASt-

Domingo, grandiosa n mãlinéc ".

l.„


