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O banquete ojfcvccido cm Roma a Magalhães Lima, por iniciativa da«Latina Gcns»
Tloiuu, 2 de /u/„o:
Magalhães Lima está cm noina^O grande nsserlor das virtudes c das glo-rias ila nica latina veiu na cidade eterna— a grande m.iL. dn Infinidade — trazer,com o amor dc filho querido, a saudaçãocinquelle pcfiucno Portugal glorioso que aca-Jm ile entrar no graiide conflicto europeuao lado ila Quádrupla leniente.Sao conhecidas as campanhas cmprchcn-ilirins no estrangeiro por Magalhães Lima,cm favor dn sua pátria adoptivn — n Repu-lilica portugueza — pois todos sabem queclle c brasileiro pelo berço. Anlcs da proci.i-.inação da llepublica foram elle c José Hclvasencarregados, pelo partido republicano, decrenr no estrangeiro nina almosplicra favo-ravcl ao novo regimen que se preparava.<) inoilo como clle se desempenhou do deli-

çado c difficil encargo provou-o a niaiiifes-laciio que lhe foi feita no seu regresso al.Mioa, a maior e a mais imponente que Sefez iia<iiieiln capital. Os bravos marinheiroslambem lhe quizeram testemunhar o seuapreço, indo, em procissão cívica, a sua cisa,afim ilc. lhe entregaria primeira bandeirarepublicana quc sc ieou a bordo do cruza-dor "S. Raphael". Os marinheiros, cm nn-mero dc 1.300, nomearam unia commi.isão
portadora do glorioso estandarte, que lh'aconfiou, dizendo-lhe: "Aqui a tem: perten-ee-llie dc direito!" E abraçarairi-n'o enter-nccidòs.

l)cvc-so a clle, sem duvida alguma, a sym-
pnlhia com quc o estrangeiro acolheu a
.joven Republica, quc sc tornou uma garan-tia para o seu reconhecimento pelas polcn-cias. Com o mesmo desinteresse dc sempre,
Mnj-alhãcs l.ima, depois da declaração dc
guerra feita pela Allemanha a Portugal, lo-
mou espontaneamente a iniciativa dc peicor-rcr. pela segunda vez, em missão patriótica,a Europa, afim de levar a boa palavra lu-silana, palavra de conforto c dc solidário-
dade, ás suas irmãs, as nações aluadas.

Partindo de Lisboa, dirigiu-se diroctn-
menle a Toulousc, onde realisou a sua pri-meira conferência, uo Grand-Tliéatrc, sob a
presidência do "Maire" e com a assistência«lc Iodas as autoridades locacs. As damasostentavam as cores da bandeira republi-cana o a orclicstra tocou a "Portugueza",
no meio de um enthusiasmo delirante. Em
Toulousc ha uma colônia dc mais dc .')0 es-
tudantes portuguezes, que imprimiram umsingular relevo á manifestação. Nota curió-sa: os próprios .jornaes adversos ás idéasrepublicanas foram pródigos cm elogios ecm liomcnagcnFi ao illustre luso-brasileiro,
quc consideraram uma das figuras de des-
tacjue da moderna Europa.

Com egunl suecesso visitou Magnlliúos
Lima Monlpellier, que é um centro uniycr-
sitario, onde teve um admirável acolhimcn-
to, e Bordcaux, onde foi alvo de uma ca-
lorosu homenagem, prolongando-sc a n.ani-
fesíoção -ntc á rua, á saida da conferência.

Na Sorboiine, em Paris, com a represen-
laçãò official franceza e a representação de
Ires ministros portuguezes — João Chagas,
Affonso Costa e Augusto Soares — a inipres-
são produzida pela sua conferência foi pro-

funda c completa. Todos os jornaes pari-s cnses, sem distineção dc fé política, o con-sta taram, As mesmas honras e ns mesmasovaçoes lhe foram prestadas em Marselha,<|uc foi a ultima cidade da França visitada
por elle.

De Marselha Magalhães Lima dirigiu-se iiItália, visitando em primeiro logar Roma agrande capilal latina, qu0 acaba de acolhel-onos seus muros seculares, com o mesmo nl-voroço c a mesma affcctuosa sympathia desempre.
Recepções, banquetes e manifestações deapreço seguiram-se todos os dias, nas asso-ciaçoes dos Libero Pcnsiero, Giordano Bru-nos, Latina Gcns, no Grande Oriente da Ma-çonaria e na Associação da Imprensa, pro-nunciando o egrégio republicano portuguezsempre brilhantes e applaudidissimos dis-cursos. Mas o suecesso maior foi o da con-fercncia realisada no thèutro Quirinos, porconvite dn. Latina Gcns, com um publicoseleclo, que a escutou com grande interesse,acclnmando-o repetidamente ao fim.

O assuiripto era: "Portugal perante a
guerra' . E pôde Imnginar-sc como foi tra-tado brilhantemente pelo orador. O confe-rencistá nao deixou de falar do Brasil, cmlermos dc affcctuosa e coinmovcnte admi-ração. E cn não posso deixar de traduziras suas elevadas palavras."Houve tempo em que se dizia que omar separava os povos. Nunca; pelo contra-rui, os opproximou mais do que na hora
presente. E' no mar que está a garantia davíctoría e immortalidadc para as nações. Euamo o Brasil enternecidamente, assim comoamo ii França. Amo o Brasil porque nelletive o meu berço e toda a minha sensibili-dade csllietica me veiu de minha mãe —
uma brasileira. Amo a França porque ncllaeduquei o meu espirito.

A noticia da declaração de guerra leve noRio de Janeiro uma repercussão profundac intensa. Foi como que um reflexo da
grande alma lusitana. A adversidade vin-cuia affeições iiidestrnctiveis. Nunca oBrasil-Porlugal estiveram tão unidos e tãoidentificados, nem mesmo no tempo em queconstituíam uma só nação. Creio bem quenão haverá já incidente «me os possa se-
parar.

Tenho lido varias emoções na minha vida.A maior seria, sem duvida, a de visitar aminha terra natal.
Então sim, diria satisfeito: posso morrer

porque os meus olhos''viram o que dese-
javain ver, Mas não penso em morrer. Aminha missão não está terminada — En-
grandecer Portugal, engrandecer o Brasil, eeonsagrar-nic a minhas pátrias: quando nãofosse sinão para isto, já valeria a penaviver."

O publico applaudiu ciilliusiasticamehfb
estas palavras commovidas do apreciado con-ferencista, mesclando no seu cntliiisiasmo o
querido Brasil e o- seu illustre filho. E,
quem sabe si esles npplausos, ainda maisenthusiasticos, não se repitam no Brasil,talvez mais cedo do que se possa imaginar?!

Alfredo Cusa.no

b historia tetrica
do chefe dos fanáticos

Joaquim Adeodnto fala
Á A NOITK

S. FRANCISCO, 9 (A NOITE) (rictardadiâlr-0 bandido Joaquim Adeodalo, chefe dos fiM
naticos do Contestado, seguirú líoje, pelo va-
por "Mau", paru Florianópolis, escoltado porumn força dc policia sob o commando do of-
ficii.l Grisurd.

Dcodato Manoel Ramos, d nome verdadeiro
do facínora, declarou-me não :;cr autor de
tantas mortes como dizem. Apenas inalou
Aleixo Gonçalves, tjué era n a/ar do rcduclo,
c uma mulher w. Inibira o seu marido. Es-
sas mortes praticou-as Adeodnto1 por ordem
de "Santo Frei Manoel", que, ali npparecen-
do, determinou ns perpetrasse para tranquil-
Jidade do acampamento,

Dcclarou-mc mais o terrível chefe de ban-
didos que, em Tamanduá, tinha cm seu \)o^der mais de trinta conlos, que foram quci-mados, quando houve o incêndio do incsinq
rédueto pelas forças do Exercito, dinheiro
aquelle quc eslava guardado na egreja.

Os fanáticos, segundo disse Adeodnto, cs-
timavam a sua chefia. '

Calculam-se em mais dc seisccnlns mortes,entre mulheres, homens e creanças, as prnti-cadas por aquelle famigerado bandido, sen-do de notar quc as creanças eram morta-!
quando lhe pediam alimento ou quando adoc-ciam,

por tügaCnãguIrra
#-—

PARECE TER SIDO ADIADA A OR-
£ÂííSAÇil0 DE ÜM GABINETE NA-CIONAL

LISBOA, lü (A. A.) — Com o gesto dos de-niocratas c unionistns, que resolveram, por
cmquanto, não tocar na situação política In-terna, cousidera-se fracassada a idéa de rc-forma ministerial, para a organisaçáo de umgaliiuclc nacional.

Oulros, porém, são de opinião, e esta é aImpressão colhida nos círculos miiilarcs, qneo assumpto foi adiado até o final das nego-eioçoes que o governo vae entubolar com aatinuiiciado missão anglo-franccza, que vema csla capital assentar as bases da coopera-
çao directa de Portugal nn guerra.— - «ft- .
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Que faz a Saissa g preçlsobaratear o frete
em melo do con-
Illcio neral ?

íaundações nos Estados Unidos
NOVA YORK, 10 (Havas) — Comniunicanide Cnarleston, Virgínia, que, em seguida auma violenta tempestade, uma enorme inun-daçao devastou o vallc do Cabin Creek, cau-sando prejuízos importantes': O numero dcvictimas eleva-se a cento e cincoenta.
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E a Academia dc Letras decretara: Eserc-va-se "Cultura" com K...

UM POVO PARA O QUAL AS
UÇÕESDA GUERRATÊM SIDO

ENORMES E PROVEITOSAS
>

( (Especial para A NOITE)
Paris, julho

DcmIç algumas semanas a Snissa nlrahciniii-
to particularmente, n audição publica das nn-
çoes, lauto neutras quanto bolligerantes. A
minejilnvel questão dos dous coronéis de cs-lado-maior—a "Affairc". como dizem os jor-mies lulvcticos — forlnulou deante da opinião
Publica problunas muilo graves e inul'. i va-ruídos. Umn tensão bastante forte surgiu cn-
tre os canlòcs francezes c os cantões ailcinães.
Alguns pessimistas falaram em guerra civil joulro»'. pelo menos, em scisão.

Cumpre, entretanto, nà0 confundir o gover-no liderai coní o |io\o suisso, Mesmo naSliissa alli-mà, onde as sjmp.tlhius em favoriijis Impérios eenlrnes eram numerosas, o povo
protesta'contra os mãos pastores1 pah-germa-nisliis c quer finncminle n iniinulcnçãn da¦¦ua independência nacional, tanlo com relaçãoa Allemanha quanto relativamente aos outrosvizinhos.

Oulra cousa sc dá com o governo federal.Bste, si publicasse um dia a historia da suaajploiiiacia durante a guerra demonstraria,sem duvida alguma, quc a pressão formidável-tódcsbnada que a Allemanha exerceu sobre
jMJe explica a altitude da Suissa official. AJHjlgictr, peja sua resistência encarniçada, cer-¦fiunente salvou esse pequeno paiz dos horrores'dé uma invasão germânica, üs homens dc lis-tildo do pnlncio dc Berna sabem o que devem
pensar quanto ãs intenções de Berlim. Poder-se-iii censnrar-lhcs terem evitado todo o con-flicto com a terrível e ameaçadora Allemanha?A guerra foi cruel para as pequenas nações...' A triste questão dos coronéis terá tido, pelomenos, a utilidade de desvendar os olhos aossmssos mais confiantes. Elles testemunhamboje uma estupefacçn/o prodigiosa c uma pa-
jnotica indignação, ao notar com qi.e perfidahabilidade a Allemanha tinha subido prendcl-osnas suas redes.
.Alguns annos ainda, c os cidadãos da livreHelvécia teriam perdido, na realidade, si nãona apparencia, toda a independência intelle-cliial, política, militar c econômica. Sem aguerra actual, teriam passado a esse est ido dcvassallidade inseiisiveliiicnfc c ':eiu ter dissoconsciência.

Os allemâes da Allemanlia tinham feito des-dc annos, a conquista dos espíritos da Suissa
germânica. Elles oecupavam ás principaes ca-rfciras das suas Universidades. A influencialiterária havia, por seu, lado, proseguiJo naf0r"IuAft'íí- Literaturas sabia e popular chega-
^..."«"•ectnmentc, dc além-Rhcnd, e inun-ç^v.im toda nPHêlvecia. Porém a guerra .a des-pcrlon."A Allemanha que temos cm frente a nós- escreve um sábio professor da Universidadede Zurich — não è mais a Allemanha idea-lista, cosmopolita, liumanitaria de outr'or,i queera, por si só, uma humanidade em miniaturaA iiwa Allemanha é muito diffcrente: E' umapotência política, tendo um caracter c exigen-
cias bem determinadas c quc se esforçou'portransformar-nos em verdadeiros allemâes dnAllemanha."

Outro suisso allcmão, eminente jornalista chomem político, escrevia, ha ifias, dirigindo-seaos confederados da Suissa franceza"
, Si_ encontrardes cm certos jornaes suissosalJemacs uma linguagem que vos ferir, egunl-mente como suissos e como latipos, pei-sua-

e a do nosso povo. Já antes da guerra essaimprensa se prcoecupava muito mais com umdiscurso no Reichstag e com as infautü dadésdo kronpnnz do que com as necessidades eo modo de sentir do povo suisso... Sé • "uma

"vemléü" n\Tier , n% ess:1 '"'Prensa"' sVciMleu a Allemanha. Mas é, infelizmente
Xdad%?,,!, fr(,,,,t: *".« s" •'dcú»áAlIema-
nhn... Somente, hoje, o povo da Suissa alie--ma readquiriu essa delicadeza de seWlbütdade que lhe perniitte distinguir o dialectei' danossa terra da maneira- berlinezn de falar »r-or toda a parle, a mesma nota reápmireée
dTdoJsCTaAL"at'ÍO,n'VS; A<luelles ""e estão 

"en!

turno Í ^1.e,nan,li' tori.ni forçados, por seu
sSS?f' a ba,:üar,0 ,on'- á medida quê baixavafe^SKde li,ltíUa alkinfi-a pí«?:
}hc°ldZ~t,il0}S' í,f.fi,:m}i'-,'i"e desta crise ter-
mã t„sa s?lril infinitamente mais forte
Si uhTMo^ n0,V0.íl "»"«* Pcauenana-iiio cuja historia gloriosa é chei-i ,in i,,i.,,-
S^s £0»t«. o! orguíliososSc pVgc -iLanos. — Demetrio de Toledo.

pjiríiosgeneros deproducção mineira
O que qneroni os lavradores mineiros-- O

Sr. Pi ontlu o a LInba AniUIar
Agora <|ue se pensa em lançar sobre o fre-te um imposto de Kl »,", eomo medida de...

salvação nacional, a questão dos fretes cmMinas, lão debatida nos congressos cafozlslusrea Usados rini|iicllc listado, toma, sem duvi-da, um ft-itio IntcrcRiiaiitc, O novo imposto
sobre o frçle, que surgiu viclnriosamculo noseio dn comissão de finanças (.• quc provável-menle passará victorioso pela Camara, dada
a covardia dos nossos depiilados c audácia
doj "pães da creança") vem pesar funda-
mente, impicdosníhcntc sobre o café, como si
não bastassem os gravamos que; con Ira os mais
elementares princípios de economia políticac dc justiça, estrangulam o nosso principal
produeto dc exportação.

A aspiração dos cafczislas mineiros, quan-lo ao frete, assume, porlanlo, um novo ns-
poeto,

O café dc Minas, exportado para o Rio, de
onde é vendido ao estrangeiro, transporta-se,
nn sua quasi totalidade, pela Companhia Leo-
poldina, quc lem cm vigor tarifas exagera-
das. Os lavradores da zona servida pela allu-
ilida estrada dc ferro, que é a zona du Malta
já se cansaram dc reclamar uni abatimento'
razoável.

.Mas surge a Leopoldina c diz que não
pôde fazer por mais barato porque o
percurso dos trens de carga é 'ongo c dispen-
dioso e, sobretudo, porque lem as suas ta-
rifi.s approvadas pelo governo mineiro. O
percurso dos trens dc carga procedentes dc
Minas é longo, de facto. Em voz desses trens
trafegarem pela rede mineiro, via Pctropolis,
dão unia grande volta: passam pela rede flu-
mineiise, via Campos, Macuhé, Nictheroy, per-correndo, assim, todo o Estado do Rio*. Para
evitar esse percurso demorado, que tanto con-
corre para esfolar o lavrador, aventou-se poroceasião do Congresso Agrícola Regional, rcu-
nido ha dias cm Cataguazes, uma idéa, que
parece viável,conseguindo-se que os trens de car-
ga da Leopoldina, vindos de Minas, ou melhor,vindos dn zona du Malta, possam trafegar pelarrde mineira, via Pctropolis, até praia Formo-
sa. li para que tal cousa seja concedida é prc-ciso que o governo mineiro appliquc os seus
bons officios juulo ao governo da União. Mas
por que essa intervenção? Explica-se. A Leo-
poldina para trazer da zona da Malta ao Rioo.s seus comboios de passageiros serve-se doramal de Porto Novo a Entre Rios, que per-tence ú Central. Antigamente a Leopoldinadespejava os seus passageiros eni Porto Novo.Abi fazia-se uma baldcaçãò. E de Porto Novoem deante, até Entre Rios, a viagem se verlfi-cava em carros da Central, cm locomotiva daCentral, com o 1°, o 2", o 3", o 4o e mais che-fes e sub-cbefes da Central. A bitola desse ra-mal era mixta: um metro e oitenta de largü-ra, com um trilho assentado do lado de den-tro, constituindo a bitola estreita, de uni me-tro. O fim da bitola estreita consistia cm per-mittir que os trens i?;i Linha AuXJIiar, de bi-tola estreita, pudessem chegar até Porto Novo.l-.in Entre Rios, nova baldcaçãò. Dc maneiraque os passageiros podiam cm Entre Rios oubaldcar pani o trem da Leopoldina, que abircrtpparrtaia, seguindo para csla capital via1 etropobs ate praia Formosa, ou baldem-para um outro trem da Central, procedente deBello Horizonte, desembarcando no campo debnnt Anua. Pelo mappa acima tem-se uniaidéa perfeita dessa embrulhada.

Governava o Sr. Nilo Peçanha quando sc(leu cm ludo isso uma reviravolta. O Sr. NiloI eçanha concedeu que a Leopoldina trafegassepelo ramal de Porto Novo a Entre Rios na-Kiindo uma taxa qualquer.
m^V,10! dÍiC1' dos enlendiJos. um grandemal..Basta dizer que os passageiros da zonadu Malta que baldeavam cm Porto Novoquando chegavam a Entre Rios preferiam bal-doar para a Central, dc trens mais conforta-veis, mais rápidos c de desembarque maiscommodo. Depois da resolução do Sr. Nilonenhum, absolutamente nenhum, dos passa-goros prefere a Central: deixam-se ficarti.inquillameiite no carro da Leopoldina, livres
, m p2_?,dttrl,n-0 ü a kaldeação, desembarcandoem Praia l-or.nosa.

Essa concessão só tem vigorado para os trensde passageiros; os lavradores cafezistas iue-rem-n-a também para os trens de carga d»modo a aproveitar o transporte de café? Como'porém o trecho de Pctropolis a Raiz Ia Ser-ra e nao só de difficil tra.jccto para trens de
S,c7..* «nmde dispendio para o seuiiifçgo, devido a natureza da linha, e ficandolambem o transporte do café, via Praia For-mosa, mais caro do que o quê ora s teCampos, Maeahé e Nictheroy, os cafezistas de

r rV^r 
CSS? tn^POHe se effcctue pela Li-nha Auxiliar (quc „a gravura é representad-ipor uma linha pontilhada), «salvado ffs in-

tcicsscs da incsina Auxiliar, c pagando a Led»poldina pelo trnjccto de cada carro dc càVélue cafe uma laxa convencional.
A eoiiimlssAo executiva do Congresso Agri-.cola Uegloniil, denominada "a commissão doei
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A Judia cheia representa uma parle ilarede da Leopoldina, mostrando, dentre at-
giuis ramaes, o trajec.to que se faz, du-rante 11 íiora.l, </e Cataguazes ao Hio,Via Pctropolis, sernindo-se do ramal dah. /•. Central, de Porlo Novo a EntreRios. A linha quebrada representa o mes-mo ramal de Porto Xono a Entre Rios è,<em continuação, a Linha Auxiliar, dr En-tre Rios ao Hio de Janeiro. A linha pon-tuada representa um trecho da rede daCentral, a que a Leopoldina faz ninaenorme concorrência, desde que o gover-;no Nilo Peçanha lhe franqueou o rumaide Porto Nono a Entre Rios

cinco", deverá dentro de poucos ilias cnlre;,»
gar ao Sr. presidente do listado a representai,
çao dos lavradores da zona da Malta. Por cssí<oceasião, o interessante problema dos fretesda Leopoldina será suficientemente vèritt»lado. ^

Para p Goyaz
Rjl.ll

O Sr, Bulhões deu-nos boje noticia daconferência que hontem teve, com oulros
políticos goyanos, no palácio do Cattete, so-bre a política do seu listado.

Os Srs. Bulhões c Gonzaga Jayme, repre-senlontes da opposição, propuzeram, em no-me ilo seu partido, para base do accordo quese pretende levar a cffeito, que o Congresso
goyi.no fosse convocado extraordinariamente
Para vol ar uma lei eleitoral que garantissea representação dns minorias. O Sr. Caiadofez ver que isso era quasi impossível, da-«ns as difficuldades de transporte dos ilcpu-lados c senadores, do interior para a capilal,anles de 7 dc setembro, dia cm que devescr feita a eleição para renovação do Con-
gresso.

O Sr. presidente da Republica lembrou,fiilao, quc, sendo» toda a desavença goyanainotivad.r pela próxima suecessão presiden-ciai do listado, seria ludo sanado si os par-lidos cm luta escolhessem um nome que me-recesso a confiança du ambos, para nelle re-caírem os suffragios para governador. Alvi-'rou ainda o nome do Dr. João Alves dc'-astro, quc" sendo cunhado c amigo do Sr,
Caiado, merece o confiança c a nmisade ilo*>r.- Bulhões. Os vice-presidentes seriameleitos um para cada partido.Os Srs. Bulhões e Ramos Caiado, nestascondições estabelecidas, telegrapharam para
jmyaz, aos seus amigos, explicando-lhcs asbases do accordo e pedindo-lhes manifesta-rt>m-se sobre o assumpto.
.Recebidas, çs respostas, de novo se reuni-rao_ os politicos goyanos, para uma reso-fuçao definitiva.

O Sr, Leopoldo de Bulhões accrcscentou-nos que a seu ver o accordo vae em bomcaminho e que acredita scr elle rcalisado.u senador Gonzaga Jayme será Inteira-mente solidário com o que resolver O WScollega, ür. Bulhões.;

JIJMK
.4 cunlisaçiio tem muitas vantagens so-bre a barbaria". A máxima é do conselheiroAccacio. Isto é, imagino que seja. Elle nãopoderia ler perdido a opporlunidade de for-mulal-ii. Esta consideração oceorreu-me apropósito do lelephone e de tuna nova ap-phcaçuo que lhe foi dada, nao ha muitosdias.

Fernando, um joven timido, com vinte an-n'os e unia larga carreira postal deante desi, pois e praticante dos Correios, embelle-cou-se por uma menina da Cidade Nona,centro de adoração dos rapazes do bairroEntre os admiradores de Joannila — ê esseo seu nomc — Fernando <! dos mais inten-sos, porem dos mais retratados. Um diadestes, nao podendo mais conler-se, abriu-secom um confidente e declarou-lhe quc queriapedir a menina em casamento, mas não ti~nha coragem de enfrental-a. Era uma insi-nnaçao para que o amigo se offcrccèsse cbiliointermediário Mas esle, lambem timido, t'ú-giu com o corpo e aconselhou o telephoneperuando adaptou a suggeslão e, familiarl-sado já com o numero do apparelho da venda
próxima, tocou para lá e pediu que chamas-sem D. Joannila. Dahi a pouco uma vozacudiu:

Allò... allô...
Promplo. Quem está no apparelho? —

perguntou Fernando.
Joannila... Quem fala?..,O Wie, D. Joannila, eu pretendia ir pro-cnral-a pessoalmente para tratar de um as-sunipto sério...

Sim. Quem está falando?Mas não me foi possível; por isto jim
por este meio declarar-lhe o meu amor e
pergihilar-lhe si me acceila para sen ma-
rido...

Acccito, simt Acceilo!.., Mas quem i
qne está falando ?

O rapaz, de tão contente, ia quasi desli-
gando o apparelho sem declara/: o nome.

OS ÚLTIMOS FEITOS DÍIJÍÍS lís ÉÜ

boi o Sr. Dr. Paulo do Frontin, contra Hexpectativa de engenheiros nacionaes e cstranS
geiros, de nomeada todos, quem planejou dconstruiu a Linha Auxiliar, antiga li. V Mejllioramcntos. Foi lambem S. S.', cnlão direictor da Central, que, por ordem do governo)iNilo Peçanha, franqueou o ramal de 1'ortaiNovo a Companhia Leopoldina. A sua opiniãotem, portanto, a sua autoridade,li S. S. aqui nol-a dá:-Durante a minha administração, principioua dizer-nos o Sr. Dr; Paulo de Frontin, na.entrai, os trens de carga da Leopoldina tra-legavam pc^i Linha Auxiliar. Pagavam paraisso uma taxa por cada carro. Hoje, não sei Isi ainda vigora esse accordo. Mas quero erep <que nao, uma vez que os lavradores mineiros' :

desciam a intervenção do Eslado de .Minas no' 'sentido de advogar a realisacào dessa antiga ,medida. Julgo, porém, quc a medida mais I
pratica, alii, nesse caso, é o arrendamento. /—.Mas V. S. nao é monopolista? >|"Vou dar as minhas razões. Sou, como ésaindo, partidário fervoroso do monopólio dasestradas de ferro (e de todos os serviços dâUtilidade publica) cm mãos do Eslado.' MaSfaço uma exeepção com a Linha Auxiliar pafS'ser... colicrente. Essa estrada foi construída'para um fim: para servir dc tronco a estradas(le bitola estreita, Sul Mineira, Valencia ni Ric»:das Flores, Oéstc dc Minas c Leopoldina, AS*sim ligadas ao Rio, todas essas estrados teíriam, na Linha Auxiliar, um escoadouro ma-ignitico. Para isso construiram-sc diversos ra-fmiics. Sendo, porém, esse objectivo posto áfmargem, julgo que a Auxiliar deve ser -irrcnl
M",; Pel° nleno:; fic:> a União livre do "dN
ficit quc ella, como toda Central, dá ao Theísouro.

Perguntámos ao Sr. Dr. Frontin quu] ;, ,nc«llior tormuln dc arrendamento, paru o cuso.i—Sou partidário do arrendamento por meiadc uma taxa fixa sobre a renda brula da èsStrada a ser arrendada. E' mais pratico e mailvantajoso. "

A CONQUISTA DE GORIZIA
*~ —i t rê^T-_________IS^!^^^^^^^j^^^*^^^'M™ -—¦___—____,

... ^z^.^^vz=^=_, _t:__j

A importância desse feito de armas— As suas conseqüências militares
e políticas — A impressão em Lon-
dres e em Paris — Manifestações em
Roma — Os soldados italianos fo-
ram recebidos em Gorizia entre vi-
vas e flores — O communicado do

generalissimo Cadorna

V-- u.< •»*••• :^'jjH_gy**i-'iy^-
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LONDRES, 10 (A NOITE) — A conquista de
Gorizia pelos italianos causou nesta capital
grande emoção. Os jornaes da noite, de hon-
tem, que já continham a auspiciosa notícia,
eram arrebatados das mãos dos vendedores.

Todos os jornaes de hoje fazem largos com-
mcntarlos sobre a tomada de Gorizia, apreciah-
do-a sob o seu aspecto militar e sob o seu as-
pecto político.

Recordam também quc Gorizia era conside-
rada a mais poderosa praça forte austríaca,
que os austríacos durante vinte, annos traba-
lliaram nas suas fortificações, augmentando-
as o desenvolvendo-as é que em Gorizia elles
tinham reunido todos os seus elementos de de-
fesa para impedir que essa praça caísse nas
mãos dos italianos. O aspecto político da qc-
çupação de Gorizia é também muito grande,
porque ella terá grande repercussão em todo oImpério austríaco e especialmente no territo-
rio irridento, cujas populações podem esperar
agora cm absoluta confiança a sua próxima li-
bertação do jugo germânico.

PARIS, 10 (A NOITE) — Os jornaes fazem
grandes elogios ao Exercito italiano e felicitama Itália pela oecupação de Gorizia, consideran-do casa victoria a maior de todas as que alcan-
çaram as tropas de Victor Manoel.

Não ha ainda detalhes dessa acção. Apenasos telegrammas do Eoma, aqui recebidos, di-zcm que os italianos atravessaram hontem oIsonzo cm perseguição dos austríacos e, ape-zar de toda a resistência do inimigo, o leva-ram de roldão, entrando assim, ao anoitecer,na cidade. Foram feitos nessa oceasião muitoémilhares dc prisioneiros.
A passagem das tropas italianas pelas ruasda cidade foi espectaculo commovedor. Porentre as ruínas das casas, uma verdadeira mui-tldao, composto eepecialment| .« velitoá, de

^§i_ S*/> F/oriHn^ J^V^^r-
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tros continuam chegando aos campos de comcentraçao. •
Não foi ainda possível avaliar a quanto moMta a presa dc guerra. — (A.) Cadorna."

uÊièjí3 • d(? Çrca,n«as- r«ebeu os soldados
ivmn.il- M COm grandes manifestações de
cforPMÍnoef 

"** 
^ * '^ C ao rci Vi"

doTma:ES' 
10 (A N°ITE) ~ Telegr.ph.rn

Jâ?J?tVt-?r -Man?el rcceben h°Je telegram-
ITA a felicitações de todos os chefes dc Es-tado dos paizes alliados e bem assim dos ge-nerahssimos Joffre, Douglas Haig, grão-duque
Sii?síS ° a"ída de outras Personalidades cs-trangeiras pela tomada de Gorizia,

As manifestações que se fazem nesta capitalde alegria por essa victoria 65o verdadeiramen-te extraordinárias.
í«Ü 8-eneralissimo Cadorna foram enviadoswmbem muitos telegrammas de felicitações."
,««MA* 10« í^*!?1 ~7, Telegrammas de VI-cenza para "A Tribuna", expedidos ás 10 ho-ras e- jo minutos de liontem, annunciavam oue
j5^"« 

hT aJCabe5? da P°nte de GorlzTaw!tava já em. poder dás italianos. A cidade earredores estavam absolutamente dominadospelo fogo da artilharia italiana. Aquellas posT-çoes estavam desde entflo virtualmente toma-
»ll L"!S. 7MS estavam já impossibilitadosdo ali se manterem e muitos dos seus destaca-mentoí rendiam-se em massa ás forças italia-

ROMA, 10 (Havas) — Noticias officiaes con-
UmTn,QülíVlT^ tmd0 entrado'hoS-UM m .G.or|í7a, aprisionaram dez; mil uxs-

A 0FFENS1VA RUSSA
Os suecessos dos russos ao norte daGalicia e ao sul do Dniesíer — Osrussos ás perías de Stanislau — A si-tuação no Caucaso — O ülíimo com-

miüíicado official

triacos e capturaram grandes quentidades dematerial bellico.
ROMA, 9 (Retardado) (Havas) — Do AltoCommando do Exercito:"As nossas tropas entraram hoje em Gori-zia. Ja na madrugada de hontem, depois deum intenso fogo concentrado de artilharia, anossa infantaria tinha completado a conquistaas alturas dc Oslavia e Podgora, varrendo osúltimos destacamentos inimigos que ainda ali

çslavam oceultos. As trincheiras e cavernas cs-tavam repletas de cadáveres de austríacos epor toda a parte se viam armas, munições eoutros artigos militares abandonados pelo ad-versano após a derrota completa.
Ao anoitecer, alguns destacamentos das bri-gadas de Çcsale e de Pavia passaram a váo osonzo, cujas pontes o inimigo tinha feilo sal-tar, e fortificayam-se na margem esquerdaUma columna do cavallaria, "bcrsairlieri" *cychstas foi immediatamente lançada além dono, em perseguição do adversário, cmqüan oas nossas tropas dc engenharia, trabalhandoalegre 

ç infatigavelmente, a despeito do fogoda artilharia austríaca, lançavam novas pontesou restauravam as damnificadas

rsrtos proximo ,,a *°voasçãrdo:
.ti*.]?»™"? 

t0/'al 
íe rh',onvrT0S' constatado«té agora vae tlmi* 4ez mil, mas muitqa ou-

LONDRES, 10 (A NOITE) - Telegrophaiide retrogrado: *"A luta prosegue intensa ao norte da Galiciae ao sul do Dnicstcr. Na região a leste dáSvimuchy fizemos 613 prisioneiros. ExpúlsáGnio3 lambem o inimigo das posições fortifica-das que oecupava naquella região e ainda naaalturas da margem esquerda da confluência dòiKoropicc com o Dniester. " u -
O exercito do general Lctcliilzliv. perseeuin^do os austro-allemães, desalojou-osde tXias aldeias próximas e attingindo assim £mach. Occupamos também a cidade dc Tvmmienica. Foram ainda capturados nessa regiSçl

3850O3f^ía„:ãe<s.7-,0e S0,<Ia,,°3' ^ « «5!
Capturámos egualmente cinco canhões o niMnerosas metralhadoras, além de „ut,('s despó-jos, principalmente munições e material paraa construcção dc trincheiras.O avanço dos russos ao sul do Dnicstcr lenisiuo tao rápido, que o próprio communicado!austríaco confessa que as tropas auslro-hun-goras se retiraram para detrás da linha NÍ2-Íliiow-Tysmienica-Ottynia.
Na.Volhynia c no'scctor de Riga nada lia ddextraordinário. *
No Caucaso, devido á forte pressão dos tur-cos, foram evacuadas as cidades do Hitlis e doMush, na Armênia Central. Mas iá foram en-viados para ali soecorros afim dc paralvsar aoffensiva turca." ' ""'.'"^ »
PETROGnADO, 10 (Official) (Havas) _ il
n&n ° ,nar?e.m direit:l ('o rio Koropice :Repellimos o inimigo de uma série de ímmincncias a oeste de Valesnioup e ao I 16a ponte sobre o Dnicstcr, u qual o iin o nretirar-se damnlficou. Repelilino 

"nH "dou.
contra-ataques c capturámos 420 prisioneiro IContinuamos a progredir na região de Tyw !mienisa o em direccão a Stanislau.» -!
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jêc<j3 e novidade
¦"¦"» -

. Alguns Joiiiiicj estão pulll leo lido dlarlanicn-
t.t unia iioticlíi niabi nu menos coiioebltln nos
hciiuiiil'¦¦ icrmosi "O Sr, Sousa Dantas, ml-
iilxtro dn listciior, tem recebido delia capital
u dc aÍBiini Iv.tnil.is multas felirllnçõcs pela
expedição da circulai' Incumbindo us coiisil-
Indus liràiillelros íln nossa propaganda eco-
iionilra n • exterior. ., ,,

Eiitic 111 pessoas quo felicitaram mui S. ISx.
conlain '• prenIdontuí u governadores da IMu-
«li», ici.nloivs c dcpiilndus, «((1'lculloi'es, In-
(liiHlrlnc, cummorcluiilci e varia» associa-

llen. t vi qiiu o nosso joveu c hyn.pulhlco
chaiiccller Inturlno, por nniliir ausenta do
lirasll, min iicomiianfióu dc perto u evolução
imliliio im.ial do pai/. IICSlCO últimos nllllo:..
Si S. Ex. estivesse no par dessa ovolliçflo,
uiio leria cominctlldo a suprema Ingciiuidade
<le inauiliir pnrn os jornaes noticias dessa or-
liem, (1 Sr, Sou/a Dantas provou que ci.la
Atrasado pelo menos vinte niiiios,,. S, Ex,
acredita (|iie ainda estamos ua infância da d-
iiomologriipliiu-pülllicii, (iiiudo os estadistas
tu faziam eom avisos o clrriilnres. Ha quanto
tempo que esse procossp caiu cm desuso V Un-
je, a clnenititogrnpliln-polltlcn einprcga novos
recursos, multo mais interessantes. Indague

Sr. Dr. Souza Dantas dos mestres nessa dif-
fieil arle — c nós temos tantos o tão illuslrcs
~ si elles seriam capazes de fazer "filas"
com cireiilaivs 1 Nenhum dollcs commcttcria

¦ essa tolice. O publico já não cáe nisso, por an-
dar farto dc saber que essas clrculoros nfiu
iideiiiitiiiu cousa alguma c que dentro em pou-
co len.po, nem quem as expediu, nem quem as
recebeu se lembra mais do oue nellns so con-
tini.... o processo eslá completamente desmo-
rulisudo.. (jucr o joveu ministro gauluir merecidos
elogios; deseja, por acaso S. Ex. que seja
profícua paru o paiz a sua passagem polo Itu-
D.araty V Pois nada mais fácil. Acabe de vez,
com un. golpe dc energia, con. esse oscau-' dnlo de "meninos bonitos", que vivem na Eu-
ropa e aqui. sem nada fazer, e recebendo
grandes ordenados "em ouro", sob a capa de
addidos nos consulados, Essa, sim, seria uma

i medida uiiiralisadora.
•Jjflj f • t

-O senador Manoel Cion.es Itibciro, que
l.onlcm recebeu a ajuda dc custo dc um
ponto de réis, é o notável estadista nlagoa-
lio, o vicei lentíssimo Sr. barão dc Trnlpo,
esclarecera in hoje os nossos coltogas dn "No-
ticin". Sob o pretexto dc que a Constitui-
pão Federal prohlbc o uso dc títulos kono-
ilficos, ercou-se para esse titular a odiosa
execução de se exigir que cllo, cm obedien-
cia á e.-a disposição constitucional, nssijlic
lias folhas de pagamento dc ajuda de custo'c (le sulisidios o sen nome burgiioz, que t
esse de .Manoel Gomes Itibciro, Manoel Uo-
mes Moreira, ou cousa parecida. O notável
titular republicano, porém, com aquella su-
jicrioridadc que caraclerisa os espíritos de"elite", desce Iranquillamcnlc, e s6 para
esse li ni, das altas regiões onde pousa a sua
fidnlguia, paru assignar nesses papeis esse
jion.e desconhecido, em que só os íntimos
descobrem n personalidade notabilissima dc
S. Ex. Para todos os demais effeitos da
vida, porém, S. Ex. continua a ser o nobre
barão de Trnipú, cxcelso estadista alagoa-
j.o, digníssimo senador federal c um dos

.typos mais representativos da Republico
. dos Estados Unidos do Urasil.

r- * -•
—T)o Sr. Dr, secretario do prcfetto recebe-
mos mais a seguinte carta:

"Agradecendo a gentileza com que nco-
lheu minha carta de 8 do corrente, pcço-lbe,
Sr. redactor, me perdoe insistir ainda, tendo
em vista a nrguição hontem feita dc factos
positivos, (pie só vieram confirmar quanto
verídicas foram minhas allcgaçõcs c laincn-

! tavcl o equivoco do iiiformndor dessa bri-
! lliante secção. E' bem possível que na mi-

nha fraqueza não saiba tudo que vae pelo"palaeete do campo de SanfAnna"; não
Ignoro, porém, que o cavalheiro designado
ha dias para a Directoria de Instrucção sub-
slituc. juntamente com o outro que V. S.
lambem cita, ambos coni vencimentos dc
SOOis, uni lunccionorio da mesma directoria
¦que actiialmcnte exerce o mandato de depu-
tado federal e deixa de perceber a impor-
tancin de 8.í0$ mensnes. Poderá ver V. S.
por esse exemplo que não ha absoluta pu-
reza dc verdade nas informações que lhe
téni sido prestadas, dispeusando-me de rc-
fular quantas imagine a ignorância ou a
má fé.

Não querendo por longa insistência abusar
mais de sua bondade e agradcccndo-lhe cha-
mar a attenção para faltas que poderiam
existir, promptifico-me, Sr. redactor, a in-
iformnr-llic com segurança e qliaudo dese-
jar dos actos da administração municipal
e peço v.-iiia para subscrever-me altento etc.
Fábio Sodré."

S ' S
Dinheiro haja!...-
Aviso do Ministério da Justiça, n. 2.08G, de
do corrente, pagamento de 2:300?000 a di-

versos, de gratificações por serviços pres-
lados.

Os auxiliares do Archivo Nacional pedem-
nos que declaremos que elles não tÊm venci-
nicnlòs, o recebem apenas uma pequena gra-
tificação no fim do mez. A sua gratificação
não é, pois, da espécie daqucllas prohihidas
por lei. e que, apezar de prohihidas, conti-
niiam a ser profusamente distribuídas cm to-
dos os ministérios.

As melhores gravatas
A 3 ,A CA 1'ITAIjK c a casa que tem

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

•fi íSBsforfo espiritual aos
presos de E_£c£hei*oy

A pedido do rcvdmo. monsenhor Leão
Quartim, cura da cáthedral de Nicthcroy, os
padres Gaslão da Veiga e Conrado Jacarandá
c monsenhor Paula Antunes têm, nestes ul-
limos dias. administrado netos religiosos na
.Casa de Detenção dnquella cidade..

Ainda bojo o padre Gaslão da Veiga cc-
lebrou missa ás 9 horas, á qual assistiram
Os presos ali recolhidos.

Honlem cnnfcssarnm-sc e commungarnni
.08 reclusos, havendo depois prédicas.

Além de livros enviados pelo Collegio Sa-
Jcsiiuio, o padre Veiga distribuiu doces c
Jiiscoutos aos detentos.

¦ ^» «-
JFistulas e feridas-Usar o Elixir de Nogueira

O destacamento de Tres
Lagoas também está em

serviço de campanha
Tendo cm dias da semana passada o mi-

siisti-o da Guerra baixado um aviso, deter-
minando que, ás famliias das praças que He-
guiram para Matto Grosso, fosse dada umaetapa, em virtude de serem consideradas emcampanha essas mesms praças, o comman-cante do 2o esquadrão do 2o regimento deeavallaria consultou si o destacamento doi-.xerritn «pie eslá em Tres Lagoas devia serconsiderado cm campanha para os effeitostio aviso citado.

Em resposta declarou o ministro da Gucr-ra quç sim. visto que o serviço deste desta-camento esla equiparado ao do resto daslorças federaes actualmentc era MattoGrosso.
*¦»>»

íf ¦y~.
Rouphilms e aventues para creanças a começar 't

de 2S9oo

CASA COLOMBO

Nomeações na Fazenda
Estão assignados os seguintes decretos:JSoineando delegado fiscal do ThesouroNacional no Estado do Espirito Santo, O¦ •1» escripturario Floriano Peixoto-Aposentando o 1? escripturario do Tribu-*al (|e Contas, Arthur Vargas; eNomeando 1» escripturario da DelegaciaTiscal no Estado do Espirito Santo o 2° cs-cnpliirario da Alfândega de Sergipe. Sebas-iiao de Mello Menezes.- /— 

" -¦**••* — ¦ .

â agitação dos ©s-
fiuaattáes

O QUE FEZ O CHEFE DE
POLICIA

Acontecimentos de hoje
Os aconlerliiirulos que llvenim origem flfl

íirciciiçun dos estudantes da Academia lio
Direito a mu (ibntiuiculo mis passagens dc
bonde, liiinandii, como a cidade presenciou,
uma feição desordenada, provocaram, como
fui declarado do dentro do própria collcctlvl-
diiile, n divergência oiilro a classe, nesse ns-
siimplo, do modo que, emquiinlo alguns gju-
pus vinham para u rua, cm manifestações,
outros tomavam deliberações cxaclamoutu
contrarias, pretendendo melhor oriculaçiln
imprimir no caso. .... , ,

Desde que min havia perfeita harmonia do
vistas entre os próprios interessados cru dc
esperar o que acoiitocoui O fracasso. Assim,
ns excesso:, registados, tiveram a censura,
publicamente, do parle dn commissão, quo
havia assumido o compromisso do dirigir
o movimento em favor dn aspiração geral.

JÁ nesse sentido registámos hoiitctn decla-
rações forn.acs, afastando qualquer respoii-
.sabilidiule na convucação do "meeling" dc
honlem, como no que rui nnnunclado para
hoje. Por sua vez, a Allinnça Acadêmica,
por sua directoria, convocou uma reunião,
paru o fim dc ser discutido o assumpto o
assentada uma attilude de accordo com n
dignidade da classe. .

Hoje, atiles mesmo de qualquer resolução
ser assentada, cm reunião collecliva, foram
entretanto, sc apparclhando nlguns grupos
para a livre pratica de. acção, como neonte-
ecu depois de 14 horas, na praça Quinzç.
Ali, os grupos, formados por estudantes da
Academia de Commercio, assumiram a mes-
ma atlltudc dc hontoni, procurando lioslili»
sar o trafego dos bondes, já por melo dí
onsaboamento dc trilhos, já por melo dc rc
tirada c desvio dc tabolctas, promovendo
confusão no espirito dos empregados noi
bondes e o receio entre os passageiros, que,
justamente, tratavam de sc afastar ás pres-
sas do local. ...

Essas manifestações, porem, tiveram pou-
ca duração, dissolvcudo-se os grupos e vol-
tando, pelas 15 horas, o estado normal, que
promcttia continuar.

A ALLIANÇA ACADÊMICA
Recebemos n visita do acadêmico Sr. Pedro

Tosei, presidente da Alliança Acadêmica, que,
cm seu nome. c no do secretario da mesma,
Sr. Ary Vieira, vciu nos commuuicar não ter
estado, com a commissão, no gabinete do Dr.
chefe de policia, não cabendo a ellc, nem no
seu collcga c companheiro da Alliança Aca-
demica, quaesquer responsabilidades que por-
ventura possam existir, nas declarações ali
feitas pela referida commissão, visto como a
deliberação da Alliança Acadcmic.i, sobre os
últimos suecessos dos estudantes, estava, como
está ainda pendente da reunião «le hoje, mar-
cada para ás 16 horas.

O ACADÊMICO CÂMARA' RECTl-
FICA

O acadêmico Camará esteve na nossa rc-
dacção, pedindo-nos para que fizéssemos pu-
blieo que ellc não é absolutamente solidário
com o que tem havido. Deu a principio apoio
moral, sendo no entanto contrario ao ataque
nos bondes.

O facto cm que sc viu envolvido foi sim-
plesmcutc cm defesa dc um collcga.

A ATTITUDE DO CHEFE DE PO-¦ LICIA — S. EX. ACONSELHA A TO-;'-: DOS QUE SE AFASTEM DO LOCAL
DO "MEETING"

O Dr. chefe dc policia mandou aos jornaes
a seguinte nota official:"A policia, tendo cm vista o comniunica-
do feito a uni dos jornaes matutinos, con-
vocando um "meeling" para o largo dc S.
Francisco dc Paula, c no qual sc alludc a
sacrifícios dc vida.;

e considerando que grande numero dc alu-
mnos se manifestam contrários ás lamenta-
veis- agitações que tèm perturbado a cidade
c que, nos citados termos, só interessados
habltuacs na perturbação da ordem preteu-
derão explorar;

aconselha a todos que evitem tomar parte
na desordem, porque a acção policial vae
augmentar de intensidade."

O CIIEFE DE POLICIA, O PRE-
FEITO E A LIGnT

A nota dc caracter official, publicada hoje,
sobre uma conferência havida entre o pre-
feito, a seu convite, c nm dos dircclorcs da
I.ight, não leve o verdadeiro cunho do que
de facto oecorreu, O que houve foi o seguin-
te: o chefe de policia, depois dc haver con-
fabulado com diversos grupos dc estudantes,
e com a commissão acadêmica que havia to-
mado a direcção da questão das passagens,
tomando o compromisso do arranjar as cou-
sas da melhor maneira, comlanlo que lhe não
dessem trabalho, solicitou insistentemente do
Dr. prefeito a sua intervenção no caso, parao fim dc ser resolvida n agitação a contento
geral. O Dr. prefeito ponderou que não lhe
cabia uma intervenção dessa natureza, por-
quanto a Llght eslava no seu direito de nc-
gar ou de satisfazer solicitações de tal or-
dein. Voltou o chefe de policia ao Dr. pre-feito, pedindo ainda que ao menos S. Ex., cm
caracter particular, conseguisse uma confe-
rencia com um dos directores da Light, dc
modo que ficasse provado cá fora, pelo me-
nos, que tinha havido uma conferência, cm-
hora- dc effeilo preconcebidamente nullo. A'
vista da insistência c do caracter que o chefe
de policia dava ao pedido, o Dr. prefeitoconsentiu em auxiliar S. Ex„ desse modo, nu-
ma medida mais policial que de advocacia.

Foi então que o Dr. prefeito pediu que fos-
se ao seu gabinete o Dr. Rego Barros, daLight.

Ali comparecendo o Dr. Rego Barros, o Dr.
prefeito solicitou de S. S. informações sobreos acontecimentos, tendo como resposta tunanarrativa ligeira do caso e os termos com
que a Light havia respondido, negativamen-
te, á petição dos estudantes da Academia deDireito.

E a conferência, realisada no gabinete doOr. prefeito, teve o resultado que podia ter—troca de cumprimentos entre dous cava-H.ciros c mais nada.
——- -i «<»»¦. —_____

Costumes tailleurs de. tecido de lã, coros c mo-dclos modernos liem confeccionados sob
medida 1i)8$ooo

NA
CASA COLOMBO

O caso Campello-
Pradeí
—«—

O tenente Campe? 8 o foi
absolvido

Em sessão de hontem o Supremo TribunalMilitar tomou conhecimento dos trabalhosdo conselho de guerra que condemnou o1* tenente Horacio Campello, aceusado deter aggredido, em unia das ruas desta ca-
pilai, o seu superior e commandante, coro-nel Pradel de Azambuja.

Depois dc inuumeras discussões, o Tribu-nal absolveu o tenente Campello por faltade provas.

A OONFLAQRAOÃO OA EUROPA

ta iéè di iiterra
- ¦ ¦•

Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
 —¦«*¦ i

Seguiram de Corumbá
para Cuyabá as forças

A GUERRA NO MAR

Vapores russos daninilicados no Bul-
tico — A ocllvidadc dos submarinos

germânicos no Mediterrâneo ám
X*iv

NOVA YORK, 10 (A NOITE) — Uadlogra-
pbiiui do Uerliiu:"Na extremidade «orlo da Curlondln. sc-
giindo Informa o Alinirantndo, os nossos na-
vios avariaram numerosos lorpcdolros o vc-
leiros russos.

 Um lança-niinns (itlemão que minava
o llallico, cm frente a Vindau, foi pelos ores,
devldu A explosão de unia próprio mina. To-
dos ns seus tripulai.les morreram".

LONDRES, 1Ü (A NOITE) — Telegrnpliam
dc Itiircoloua dizendo que um submarino per-
seguiu, durante multo tempo e caiihoneou
fortemente, Ires vapores Inglezes, nas costas
di Hcspanha. Ignoram-se os resultados.

PAUIS, lü (A NOITE) — Um ubmnrino nl-
lemão perseguiu inutilmente, durante algu-
mas horas, uo Mediterrâneo, um vapor fran-
cc* que conduzia de Argel para Marselha, qua-
tro mil ovelhas, lisso submarino foi afinal
posto em fuga devido a npproxiiuaçáo dc um
cruzador frauecz.

EAl TORNO DA GUERRA
-¦ ^.w»» .... .'

Desembarcam na França mais tropas
russas f ""

i
PARIS, 10 (Havas) •— Commtiuicam de

Rresl que desembarcou ali mais um conlin-
gente de tropos russas. .."

 ai mtm <m*
NA FRENTE OCCIDENTAL'

Os novos contra-ataques dos allemães.
no Somme e em Verdun foram iiitci-
ramente repellidos — A luta em tor-
no de Thiaumont c de Fleury — Q

ultimo communicado olficial

LONDRES, 10 (A NOITE) — Na frente In-
gleza entre o Ancre e o Somme nada houve de
extraordinário. Apenas as acções locaes dos
allemães foram repeli Idas.

Os allemães levaram para a frente do Somme
grande quantidade de artilharia pesada com a
qual bombardeam intensamente as posições
franco-lnelezas.

Na frente franceza do Somme ha a salientar
a occupaçüo do resto do bosque de liem, onde
os allemães perderam milhares de homens
inutilmente porque não conseguiram recon-
quistar aquella posição. I

rARIS, 10 (A NOITE) — Na frente dc Ver-
dun prosegue intensissimo o bombardeio dc
parte a parte. Os allemães atacaram por diver-
sas vezes as posições francezas entre Tl.ian-
mont o Fleury c também no bosque Vaux-Cha-
pitre, sendo por toda a parte repellidos.

PARIS, 10 (Official) (Havas) — Ao norlc do
Somme, rcoecupámos inteiramente a trinebei-
ra ao norte dc Boisscn, onde o inimigo tinha
pouco antes tomado pé. Aprisionámos ahi 50
allemães.

Continuamos n progredir ao norlc do bas-
que de Hora, onde um violento combate só des-
envolve eom vantagem para as no-sas tro-
pas.

Na margem direita do Mosa, houve grande
actividade dc artilharias nos scclorcs dc Thiau-
mont, Fleury, Vaux-Chapitrc c Chcnois, mas
cão se pronunciou nenhum ntaque de infanta-
ria.

Nos restos da linha, reinou relativa calma.
LONDRES, 10 (A. A.) — A noroeste dc Po-

ziéres os inglezes avançaram fiOO jardas dc cx-
tensão sobre 200 de profundidade, causando
grandes perdas ao inimigo.

LONDRES, 10 (A. A.) — Telcgramatós, dc
Amslcrdain dizem que a imprensa nHeniã-re-
conhece a perda de Thiaumont, dizendo quo f6-
ram obrigados a deixar essa obra devido ú
grande pressão dos francezes.

-»t ¦*>» .—.
A OFFENSIVA RUSSA—" *"'* *$'

Maio uma estação tomada pelos
russos *- - -:~t

PETROORADO, 10 (Havas)' — Os russos
oecuparam a estação dc Kryplin, na linha
férrea de Stanislau a Nadvorna. m m»w ¦»¦

X A GUERRA NO AR
^ni»

A grande actividade aérea destes ul-
tintos dias — O «raid» sobre Metz e
sobre Rottwell — Os enormes pre-
juizos causados — A perda de ap-
parelhos em julho — A morte Ido

celebre aviador russo Tisvenke

O general Caetano de Faria, ministr» 3»Oucrra, recebeu hoje, do general CarlosCampos, um telcgramma, communicando a
partida das forças federaes de Corumbá paraLuyaba. Accrcsccnla o telcgrammma que s6agora poude ser levada a effeilo essa jrla-gem por absoluta falta de conduecão.-

¦ *•*> _ _Drs. Moura Brasil e Gabriel dc Andrade,
©culistas. Largo da Carioca 8, sobrado. t

LONDRES, 10 (A NOITE) — Tem havido
grande actividade aerca cm toda a frente oc-
cidenlal, nestes últimos dous dias. O grande"raid" franecz contra Rottwell c Metz teve re-
sultados enormes. Em Melz, segundo se.infor-
ma de Rotterdain, está confirmado que foram
mortos duzentos soldãílos. Alem disso a linha
férrea principal soffrcu enormes avarias. Os
francezes derrubaram seis apparelhos alie-
mães c apenas perderam dous.

O espcctaculo presenciado cm Rottwell, ao
explodir o grande paiol «pie ali havia, era lior-
roroso. Numa área de muitas dezenas dc ki-
lometros senliram-sc os effeitos dessa cx-
plosão.

Um communicado official allemão diz: "Em
julho, os allemães perderam 19 acroplanos c
os franco-inglczes 81, incluindo nestes os 48
apparelhos que capturámos. Um destes tra-
zia um espião disfarçado em soldado alie-
mão". Estes números, como esse caso do cs-
pião. são inteiramente falsos. Os alliados
não perderam nem metade daquclles appare-
lhos. E quanto ás perdas ai lemas, bastará di-
zer que, somente numa semana, os france-
zes e inglezes capturaram uns quinze appa-
rclhos cm boas condições.

PARIS, 10 (A NOITE) — Tclegrapham de
Petrogrado para o "Matin":

"O bravo aviador alferes Tisvenke é o seuinseparável companheiro, o tenente Kan-driunskou, observador, depois de façanhas
quasi fantásticas, foram attingidos quandovoavam sobre as linhas allemãs e obrigados adescer. O npparolho incendiou-se pouco antesde chegar ao chão, sendo, portanto, muito pos-sivel que os dous aviadores tenham morrido,
Minutos antes desse accidente Tisvenke derru-
bara um aeroplano typo "Albatroz".

LONDRES, 10 (A. A.) - No recente ataque
dos aviadores francezes a Metz, as bombaslançadas mataram 200 soldados allemães.

<m* mtp i—
A GUERRA NA ÁFRICA

WfS&"
Q combate entre belgas e allemães

 ' ".:w|^í^p
HAVRE, 10 (Havas) — O coronel Toni-bcur informou o governo belga de que as

perdas allemãs no combate de 13 do mez
passado, na África oriental, passam de tre-sentos homens. Noventa e seis allemães fo-ram aprisionados nessa oceasião. O inimigoretirou-se precipitadamente em direcção aSaint Michel, abandonando as posições qneoecupava na collina Maria.

Todo o noroeste da África oriental alie-mã está limpo de tropas inimigas. 0.5 alie-
mães recuaram em direcção a Tabera, perse-
guidos pelos belgas.
_ ¦*»¦ *<**m <m i. AS.

A EXECUÇÃO DO COMMANDAN-
tTE FRYATT X*****  \ ...:.. X

Um enérgico protesto da Inglaterra
ie as suas represálias • •;

» 
LONDRES, 10 (Havas) — O conde dc Crevministro dos Negócios Estrangeiros, pediu'''embaixada americana que fizesse chegar

mãos do governo allemão um protesto formda Grã-Bretanha contra a execução do capitFr^att, facto que constituo nm assassinato ju-dic.ario de um sübditó brilanhico, prisionci-ro de guerra, coiiitcmnado com manifesta vio-laçao do direito t s gentes c dos usos da
guerra.

A» informações recebidas pelo governo in-

á
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"LaKomniandaiittir"
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A léiti.ra dessa peça pelo
seu autor

O oscrlplor belga Jean Françoh Fonson,
que vciu nio esta capital realisar conferen-
cias sobre (intuito viu nn sua pitlrln luva-
dldu pelos exércitos dc Uuilhcrmo II, sobro
o que viu, principalmente, "quando os nllo-
mães entraram em Bruxellos1', leu hoje, a
tarde, no Lycéti Frnnçnis, a sua peça om
tros netos "La Koinmiindanliir", cscrlptir
om 1014, quando deixou a llclgica. O In-
leresse desse trabalho do autor de "Le Ma-
rliige de Mllc. lleulciniius", o qual obteve
retumbante suecesso em Londres c Paris,
não c unicamente literário, mas também valo
pelo seu Indo documentário. "Ln Koniman-
dontur", o Sr. J. F. Fonson não so esfor-
COU procurando penetrar n alma dos belgas,
sob o golpe nlleiiião; ellc mostrou, antes c a
uma vez, com uma singular verdade de to-
que, a crueldade o a liypoorisla do espirito
germânico. Por isso mesmo, certamente, a
aeçáii dc "La líoniiniindiinlur" e intensa, rc-
saltando dnhi um drama palpitante, tratado,
aliás, numa fartura muito simples, sem pre-
tender o effeilo fncll — cê precisamente
nesta simplicidade, nesta sinceridade dc
emoção que a peça avultii, o mais possiyel,
no seu próprio interesse. Sonte-se nqslm, fa-
cilmenle, afinal, que a obra foi vivida c
soffiiila pelo seu autor.

O Sr. Fouson leu "l.a Kommanduntur".
para uma assistência escolhida, destacando-'
sc numerosas senhoras c senhoritas, o Sr.j
ministro da Bélgica, o 1" secretario da lc-
gaçáo da Franca, o banqueiro Uouilloux-
Lafout, vários membros da Academia Bra-
sileira e dircclorcs da !.. U. pelos Alliados.
O Sr. .1. F. Fonson foi felicissi.no nn lei-
tura, dizendo com arte, expressão e senti-
mento. Ao terminar dc ceda nett», como
quando entrara no salão do I.ycíe, o dra-
miiliirgo belga recebeu demorada salva de
palmas.

64¥Tn!v<»p«'ií»c" c'narro3 ospocittos para 400
Ulll>CI9tlC» réis com valiosos brindes.

Lopes Sá A C

Repudiado, assassinou-a
COLÔNIA PALMYRA (Paraná), 10 (A NOI-

TE) — Antc-houtem, no logar denominado
Ouaiaca, Luiz Varguc Cozabeli, procurando ar-
rastar Nomczia Padinha, de 15 annos, para um
logar ermo, afim dc satisfazer seus nst.netos
libidinosos, c não conseguindo levar avante
seu desejo, pois Nomczia fugira de suas gar-
ras, apontou-lhe no ventre a espingarda, que
trazia comsigo, disparando-a c indo o proje-
clil ferir de morte aquella infeliz menor.

O criminoso foi preso cm flagrante. Nome-
zia Padinha falleceu hontem mesmo.

1 mt*** 

O CAFÉ
Bem sustentado ao preço dc 9$200. funecio-

nou desenvolvido o mercado de cafí. Pela
manhã venderam-se 4.992 saccas e, no correr
do dia, mais 7.745, no total de 12.7117 saccas.
A Bolsa de Nova York fechou, hontem, com
a baixa dc 1 a 3 pontos, e hoje abriu cm alta
dc 2 a 4 pontos. Honlcm entraram 9.011 sac-
cas, embarcaram 8.140 e a existência foi ele-
vada a 20G.002 saccas.

O mercado fechou firme.

A Saúde da MulherrCXJEVA. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS

¦ ¦ ¦«¦»¦ ¦

A estrada de rodagem
de Cambuquira a

Tres Corações
Em nossa edição de honlem publicámos tim

telcgramma dizendo terem sido iniciadas as
obras dc uma estrada para automóveis quedeverá ligar Cambuquira a Tres Corações do
Rio Verde, em Minas Geraes.

Hoje fomos procurados pelo Sr. Arthur
Monteiro dc Queiroz, quo nos explicou o queha sobre isso.

Ha cm Cambuquira quem queira si locuplc-
lar com o auxilio dado pelo governo do Esta-
do_ aos particulares que desenvolverem os
meios de communieaçõcs cm Minai Geraes.
Effectlvamente ha uma companhia já cm or-
ganisação, da qual d director o Sr. Queiroz,
que trata da construecão da referida eslra-
da, visto ter privilegio concedido pelo gover-no de Minas, companhia esla que conta den-
tre os seus accionistas os Drs. Wcnccsláo
Braz, Delfim Moreira c outras pessoas de
grande responsabilidade. Em Cambuquira ha,
porém, quem se interesse pela desorganisa-
ção da dita companhia e dahi o motivo de te-rem sido iniciados trabalhos que nada mais
são do que um mero balão dc ensaio.

< Accrcscentou-nos mais o Sr, Queiroz queainda este anno a companhia organisada porelle iniciará os trabalhos da dita estrada ¦ **v^ '^^

Querels apreciar bom e puro café?
Só o PAPAGAIO

ft independência do
Equador

O Equador commemora amanhã a passa-
gem de mais um annivcrsario de sua inde-
pendência. Sabe-se o papel que a pequena re-
publica sul-americana desempenhou na cam-
ponha insurrcccional contra o dominio caste-lliano, nesta parle do continente. Foi um dos
papeis de maior importância, o qual condu-ziu até ao fim, á custa dc enormes sacrifi-cios dc vidas, mas com fervor c intenso pa-triotismo. Coube mesmo ao Equador dar o
primeiro 'golpe na tyrannia dominadora daAmerica hespanhòla de então, com o movi-'""dc- de rebellião que estalou em Quito em180J). E', pois, uma grande data a de ama-nliã, na historia politico da progressista Re-
publica equatoriana, a cujo povo, intclligcnte
e_ operoso, por tão justo motivo, saudámossinceramente.

m
e-

lie-

glez mostram que o processo decorreucircumstancias que altingem o' mais gravmente possivcl a honra das autoridades amãs. Estas sabiam perfeitamente que o siacto era injustificável, o por isso desejavaardentemente que o facto se consummasse ates que a legitima indignação da Grã-Bretnha explodisse, como fatalmente havia dc suceder.
Provam sufficientcmcnte estn asserção: ,meiro, o facio dc terem as autoridades aroas disposto as cousas dc maneira que a eibaixada americana não pudesse intervirtempo cm favor do capitão Eryatt; segundo,designação do defensor do aceusado por aquilas autoridades, quando a escolha devia fie,a cargo da embaixada dos Estados Unidoterceiro, a rapidez inconveniente com queprocesso foi instruído; quarto, o facto da setença ter sido eexcutaila com a mesma

pidez.
O conde de Grey salienta que o pretextovocado pelo governo allemão para justifesta pressa — isto é, a impossibilidade dcter por mais [empo em Berlim o.; offieiaestnpolanles do submarino, cujos testemunhociam da mais alta importância — é nm facsem precedentes, cm face das cireumslancisuhmcthdas á apreciação do tribunal. AIdisso, e preciso notar que a noticia da e-cuçao foii communicada verbalmente apenas-K «lc .tullio, ao embaixador americano, o npode ser íulcrprelado como uma manifesçao de repugnanacia das auloridades allcncm fazer conhecer officialmentc á embaixi
tX;?™1™ Un'dOS a sua maneira de agirLONDRES. 10 (A.- A.) _ A Inglaterra,represália dos actos tleshumanos praticrpela Atlemanha na actual guerra", confiscaráos iiens dos allemães residentes em território:ní!e2..> -  • -. _
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fia ou não saldo no
Uloyd?

Informações do Sr. Ca-
logeras

Teve hoje entrada na Câmara n officio dc
informações prestadas pelo Ministério da Fa-
sonda, á vista de um requerlmenlo do depu-
tndo Álvaro Uaptlsta, relativo ao Lloyd.

Satisfazendo a essa requisição, diz o Sr,
Piindiá Cnlugeras que, sl não tem entrado para
o Thesouro Nacional n renda do Lloyd Ura-
sileiro, desdo o Inicio da sua exploração In-
diistrial pelo governo, é porque paru tanto fo-
ia mister se verificassem realmente saldos,"A
renda liquida dn empresa, diz o documento
official, bem como o valor das quantias pagas
por conta du subvenção, toni sido npplicadns
á renovação do material dn empresa, o qunl se
achava em mito estado, c ii miiorlisnção tle
compromissos anteriores A gestão officinl".

S. Ex. demonstra isto juntando os bnlan-
cos do Lloyd dc 1" dc setembro dc 1913 n 31
dc dezembro de 1913, e dc 1" de janeiro n 31
dc dezembro dc 1914, bem coiuo dados dc
11915, por oude se evidencia que o lucro liqui-
«lo da exploração, dc 4.318:9909995, não seria
Mifficicutc, tendo o governo de pagar parte
dn subvenção ao Lloyd, dc accordo com lei vo-
tilda pelo Congresso."Como vantagem correlata, ajunta S. Ex.,
não houve necessidade dc omtttlr n totalidade
do empréstimo nutorisado, no valor de réis
32.000:OU0?00O, para pagar dividas do Lloyd.
Estão ein circulação apenas 591:000$000, pro-
venientes dessa operação dc credito".

Respondendo a um quesito que sc refere A
forma por que é feito o provimento dc carvão
c dc todo o necessário A manutenção dos ser-
viçns, informou S. Ex. que o Lloyd não ren-
lisa suas compras por concorrência publica,
tendo em vista o feitio commerciai que sc tem
dado A sua administração c A natureza cijpc-
ciai desses serviços, sondo na maiora dos ca-
sos, pela urgência dos fornecimentos, iniprati-
cavei a concorrência publica.

Termina o officio de S. Ex. fazendo n rela-
ção dos navios adquiridos da firma Barbará,
para a navegação dc Matto Grosso, c nioslran-
do ns condições cm que se procedeu a seme-
Diante compra.

¦¦¦Ml na

Dr. Alfredo I»inheiro - °S^
doenças das senhoras, vias urinarias. Applica o 014 Nco,
salvársan. Cons. 75, asseinl.léa-1- nnilar. Telcpli, Cent
Ü.Ü80. Kcsiil. 841, N. S. Copacabana, 'fcloph. Sul 1823

¦ i^a» i

E o Jogo não recua
Na zona do 10' districto policial diversos

connnissarios continuam atacando o "bicho".
'Na rua General Gurjáo n. 52, caia dc cartões
postaes, foi preso cm flagrante Edgard Ca-
ncy, dono da casa, na oceasião em que ve.n-
dia jogo; Natal Morccllo, estabelecido á rua
Coronel Figueira de Mello n. 18G, também foi
preso por vender jogo. A policia vae conti-
nuar na campanha.

! Gêneros Alimentícios
i BONS E.-BARATOS
! PrácâJósè'àèWencâr-CofómbQ,

1 '-A «administração do'
Sn Arrojado

Os escândalos do transporto
de manganez

Entre os grandes escândalos da Contrai ",.
brelevn, nn opinião (Io Sr. Nica.nu Nasci.
mento, de quem hoje ouviu a Gamara um Um.
go discurso, o do transporte do inailgOUCZ,

Antes de entrar no âmago dn discussão, qSr. Nicanor pede licença A Guinam paia ifi
um pequeno trecho do relatório do Sr, Osório
do Almeida, offeroeliln ao governo federal. I.
leu o seguinte: "O custo da tonelada acima
Indicada coiuprehende todas us despesas.
Prova este quadro que o prejuízo do transpor,
te do cada tonelada de minerei, dc iniingiiiicz,
computada no seu custo a quota correspondeu-
te As diversas despesas da estrada, c dc -1B
róis, que na distancia de 500 iiiloiuctros dá o
prejuízo dc 249000", „

E' cm torno deste trecho que o Sr. Nicanor
faz girar sua orgtimenlaçáo. Primeiro roalço
a competência lechnien do Sr, Osório do Ai-
incida, depois so reporta ti época em quo era
assigualado aquclle prejuízo, coiifrontiuido-a
eom a usura actual do material, com a iu-
crivei subida do preço do carvão, para mostrar
finalmente, que, augniciiladas assim todas as
despesas, não 6 cxaggèró nctiialn.c.ite o cal-
eulo de 48? para j.rejuizo da Central, no
transporte de cada tonelada dc manganez.

S. Ex. diz que fez cálculos precisos a osso
respeito c que lhe revelaram os mesmos que a
Central, poro favorecer n tres espertalhões
que exportam o mangauez A custa «Io Urasil,
papa Ivo, e com o auxilio do Urasil corrupto,
deu á Nação o prejuízo de 7.320:0009000!

Esta avultiidn somma, diz o orador, repre-
senta o prejuízo soffrido dentro dos ciilculos
do Sr. Osório dc Almeida. Considerando, po-rim, que o carvão, como os necessários á iu-
dustria do transporte, duplicou dc preço, da-
plicado ficou aquclle prejuízo, para reis
14.040:0009000!

Em seguida o orador se refere a um rcecn-
te contrato feito pelo Sr. Arrojado Lisboa coni
os exploradores do manganez, e qualifica de
criminosa a attitude do primeiro contratante,
que, cm nome da Central, entrega o melhor
dos rendimentos dn estrada á cubiça apadri-
iilinda pelo Estado dos exportadores Tiniu,
Fontes e Wigg.

Lembra, depois, o novo aspecto da questãoencarado por um jornal que o orador oiz ser
technico, o "Brasil Ferro-Carril", c mostra a
que escândalo desceu o nosso governo por um
novo accordo dc rcilucção dc taxa de mau-
gat.cz.

Ante tamanha c criminosa diminuição do
rendas publicas, o orador vê reduzida a auto-
i-idadc do Congresso para extorquir da po»
pulação os novos impostos, para reduzir a
miséria os remediados, para arrancar da po-
pnulação apertada por todas as misérias mais
10 °|" na carne secca e no kcrozene.

Concilie nppellando para o Sr. presidente
da Republica c dizendo que espera cessem as
coiidcscendencias com os roubndorc- de ter-
ras, de carvão e de manganez.

Durante esle discurso o orador foi aparte-
do, ora pelo Sr. Álvaro Baptista, que o apoia-
ve cm certos pontos, ora pelos Srs. Palmeira
Rippcr e Mauricio de Lacerda, que discorda-
vam noutros tantos, bem como pelo Sr. Iti-
beiro Junqueira, que procurou sempre dê-
fender a administração do Sr. Arrojai»''
Lisboa.

Um assassinato
mysterioso

A morte de Francisco An-
tonio, o "Garoupa"

De ha muito vem a policia se oecupando do
assassinato mysterioso do desordeiro "Garou-
pa", vulgo dc Francisco Antônio. "Garoupa",
que foi ferido no botequim da rua União nu-
mero 20, dc propriedade dc Antônio Joaquim
Dias da Silva, como se sabe, foi morrer na
Santa Casa. A policia do 8" districto parece
agora estar fazendo luz sobre o caso. Já ap-
pareceram testemunhas de vista, que apontam
o responsável pelos ferimentos c rjiisequcnte
morte do desordeiro.

A principio nada se dizia sobre o autor do
assassinato, embora as suspeitas recaíssem so-
bre o botequiíicirO, porque as testemunhas ou-
vida primeiramente, os empregados do bote-
quim José Padroano c José Pereira AIvjs, c o
próprio cunhado da victima, Cyrino dos San-
tos, o innpccntaram.

Dous freguezes do botequim, que ali sc acha-
vam na oceasião do conflicto, apparcceram ago-ra, aceusando Antônio Joaquim Di.-.s da Silva,
precisando os pornicnorcs do assassinato. Por
todo o apurado já, a policia do 8o districto estáconvencida dc que é de facto o botequineiro oassassino e o delegado espera tomar mais ai-
gumas declarações dc testemunhas já aponta-das pelos dous primeiros deiuinciadores! parapedir a prisão preventiva de Anlonio JoaquimDias da Silva, como autor da morte dc "Ga-
roupa".

¦ ¦«.» _________

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consult. Carioca 44. Das II &$ 5 horas.

Chegam voluntários do
norie

Da 3» região militar, com sede na Bahia,chegou hoje um contingente composto dc 48voluntários. Esses novos recrutas vão serdistribuídos pelos vários corpos desta guar-n.çào, preenchendo claros.
» ^•m- ..

Elixir de Nogacira-Unico de Grande Consumo

O general ministro da Guerra baixou o se-
guinle aviso ao chefe do Departamento daGuerra:"Tendo concluído o curso de applieaçãode infantaria e eavallaria, pelo regulamentodc .2 de outubro de 1905 e de accôs«o como decreto 11. 2.884, de 18 de novembro dc1»1_, c havendo sido aspirantes a official em£>0 de março os primeiros e B dc abril de1915 o ultimo, Henrique Raymundo DyoltIjonlenellc, Gaslão Augusto da Cunha, CésarGonçalves e Carlos Abreu dos Santos Paivaentão praças dos corpos arregiinéniádcs dolixcrcito aos quaes se permiltiu fazerem exa-me das matérias constitutivas do mesmo cur-so, e Aristóteles dc Souza Dantas, eiilãoahimno, deverão os primeiros ser conside-rados aspirantes a official a partir da dataem que o foi o ultimo, em face da dou-trina do final do aviso dc 8 de junho sc-guinle, segundo o qual o exame dos cx-alu-mnos e feito juntamente com os dos alu-mnos."
, 

~7~.Por !»cto dc hoje o general Caclanode lana, minislro da Guerra, nomeou o Iotenente Antéro Martins Leal para o cargo dcsecretario do Collegio Militar de Barbacena,col" tenente Vitaliuo Thomaz Alves parao logar de commandanto dc companhia dcalumnos do Collegio Militar do Rio de Ja-neiro.
»*-

Na GASA COLOMBO
lemos ile casimira pura lã ão$, GK$ c 76«ooo
Costumei de lniiii, artigo forte, feitio caçador,

ÜCÇooo
Costumes Lriai de liuho pardo 25$ooo

Ternos ile brira de linlio pardo SõSooo

Leilão de aves üe s^ça
J;^ O leiloeiro Virgilio, autorisado porura avicultor do interior, que concorreu á ul-tuna Exposição Avicola, vendei-'- em leilioas suas aves sabbado, 12 do corrente, ás 2

Quüandi íi1. j_ 
ü° vasl° aiula-ítai d* Êua. da

ecíosLeilões de
(farte

if^T^O leiloeiro Virgilio chama a attonçáddos seus amigos c freguezes para o importai!-
te leilão de ob.jectos «Parto «iue vae realisar
cm seu armazém, á rua da Assembléa 11. (ifi,
amanhã, sexta-feira, 11 do corrente, leilão for-
mado de uni conjunto raro c valioso, onde se
destaca preciosa galeria dc quadros a óleo d"notáveis artistas n.aviouacs e frslfahgelfos,
taes como: Castagneto. Pacheco (hquáVcDás).Magalhães, Mattoso, J. Capuano (pnizagelncuropéa). Zicr (Les baigneuses), Castigliaíie
(typo de madrilcna), Constantino Fernandes
(Cbristo e creança), Sanchez de Ia Penna emuitos outros. Um rico c grande tapeie doAubussoii, cstylo Luiz XVI, que forrava a ca-
polia do paço imperial. Primorosas cortinasdc damasco de seda, cor de ouro, completa-
mente novas, de valor inestimável, com' seus
pertences de bronze. Grande variedade de mo-veis flamengos de carvalho massiço, esculpiu.ra antiga. Precioso mosaico (obra italiana),representando o Colliséo. feilo com cerca do1.500 fragmentos de mármore. Pòrcellanaiantigas. Magníficos metaes. Sólidas moiiiliu*,Camas de Mniple. llronzes, ele. etc.

Comniunica egiialinente aos Srs. comii?'-tentes que a 14 do corrente cffcctuiirú mais umvalioso leilão dc moveis c objectos dc artena residência do Exmo. Sr. Dr. José CarlosRodrigues, á rua Paysandú* 11.201, constituído
de objectos dc real valor e raramente oficie-cidos a venda nesta capital. No domingo, 13do corrente, das 10 horas ás 5 horas da tarde,tudo estará cm franca exposição.

No escriptorio do a.inuncia.ite acha-se cmdistribuição o respectivo catalogo.

COLLYRI©cura as ,nfl,lmmac5e3 do'.
olhosMOURA BRASIL „„ D^yana, 37» m»»

A sessão do Senado
O senador d. Lçra preconisa oaddiciona! dc IO 0S0

O Sr. Urbano Santos presidiu a sessão,
que foi abei-la ás li! c 110. No expediente fo-ram lidos officios da Associação Coninicrci.ilSuburbana, com sede 110 Mever, chamando asi a lembrança da tributação do jogo do "bi-
cbo , como meio de salvar o paiz d crise fi-nance-ira e do Dr. Miguel Nogueira pedindoao Senado automação para eollocar'110 salãode honra dessa casa do Congresso o retrato,cm. tamanho natural, do conselheiro Ruy Bar-bnsa. l'oi concedida a automação.

Foi ainda lido um tclegramma dos depu-lados Annibal Toledo e Alfredo Maviguier,
participando que, hontem, ao saírem da As-semblea estadual «lc Mnllo Grosso, depois ila ,sessão, foram aggredidos por um grupo de ar-ruaceiros .

Falou o Sr. Azeredo, cu io discurso dan.otnoutro logar.
Na ordem do dia, an.uinciada a 21 discussãodo projecto que limita, para as operações de

cambio, a taxa feita pelo governo fedcrol e
suspende as emissões valc-ouro para paga-mento de direitos de importação, o Sr. JoãoLyra pediu a palavra. Considerou, diz op-
portuno o momento para fazer consideraçõessobre a falta de fiscalisação das sociedadesanonymas. Discute largamente a organisíi-
ção dessas sociedades c passa n referir-se íi
situação financeira do paiz. Commenta lo-
dos os alvitres lembrados para solvcr os com-
promissos do Thesouro Nacional, fazendo o
elogio do imposto addicion.il de 10 °|° sobre
todos os oulros impostos, por achal-o o mais
viável e o mais conveniente neste momento,
medida transitória, logo que desnecessária se
lornc, poderá ser ab.1udon.1da. Não exige,
alem disso, despesas nem augmcnlo dc fi'11-
ccionarios. o

O momento não é para discussões nem paraintransigências. Não vê que pudesse ser des-
airoso á commissão de finanças da Câmara
acecitar as allcgaçõcs do deputado Alberto
Maranhão, sobre a taxa addicional, a quo, oc
Iodas as lembradas, foi a menos hoslilisad»
pela imprensa c pelas classes populares.Faz o cotejo das despesas da Monarchia c
da Republica; cita os melhoramentos da Ca-
pilai Federal e os trabalhos dc construcçõesdc estradas de ferro e de telegraphos. Somnias
extraordinárias foram gastas eom esses servi-
cose os nossos recursos não se esgotaram.Iv' imprescindível, pois augmentar as fon-
tes de receita e o meio'mais fácil de tal cou-
seguir será .1 adopção da taxa addicion.il.

O resto da ordem do dia constava dc vola-
ções e, não havendo' numero, ás 10 e 30 nu-
nufos foi levantada a sessão.

-*«a»-
SJBom café, chocolate e bonbons

Moinho de Ouro — Cuidado co-11
as iniâftaçoesk
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[' Comqiinuto não dogcucrasso em tumulto, a
altitude, dos estudantes for, para a larde, sc
tornando mais agitada, lassa altitude o a col-
locação de forças nos ponlos mais movlmen-
todos por estudantes, c cm outros onde a

i sua presença parecesse necessária, deu ein
1 resultado ser despeitado ainda uma vo/ a at-

íençòo publica, cpie vè scinpve Ufc'l-C3 acnnte-
viuicnio.í dc perturbação da ordem um peri-
l,o maior,

Foi por isso que com o correr dos horas

Ís 
boatos entraram a circular o coiu elles a

rcscCrcm as precauções policiai-1.
A Brigada Policial foi poala dc prómptidão,'e um serviço especial dc policiamento entrou

iin cXccuçÔu, sob as ordens do chefe de pu
Jieio c imincdlntn direcção dos delegados au-
JkililICS.

IS'a 'praça lã du Novembro foram postadas
lu praias dc cavallaria c IU dc infantaria;

tua praça do Republica, lado da Academia, lü
dc cavollori.i e 1(1 dc infantaria; no largo de

,í>. Tronei-nio, 'JO de cavallaria e IU tle infan-
l.iria; cm frente <io cdlficio da Llghl, ú rua

[Marechal Floriano, 10 dc cav;i)la.'la e 10 dc
infantaria, todas ess.ts foiças municiada'",

i Foram reforçados os dcsliicamcntbs dos l",
, 4", 5" e 1-1° districtos.

No quartel dos lioibonos ficaram protnplas'A 
primeiro vo/, 1UU praças clc infontarh e 100

(Je cavallaria.
ji Todas as forças eslão sob o conluiando de

, (.fficiaos,
XA ACADEMIA 1)K COMMERCIO—

O SECRETARIO SUSPENDE AS
AULAS E VAE PROPOR A LXPUL-

,>'' SÃO JJE ALGUNS Al.LiM.NUS
«/¦"¦bs grupos que haviam saldo do Academia

de Commercio para alocar os bondes, no pon-
I io junto á estação das barcas da Cantareira,
¦ voltaram todos, disseminados, e peneiraram
I ,Cm alarido no interior da Academia,

O direetor-secretario da mesma, ür. Pinto
Brandão, falou aos alumnos, proflignudo tal
procedimento e declarando que, si continueis-
sem, serio cl!e obrigado a suspender as aulas.

Um dos alumnos protestou conlra a íala
.'do director,

Estnbeleccu-sé grande confusão.
Foi enlão chamada a policio, que guardou

o edifício, não só pela frente, como peloslerrenos dos fundos, que dão para a rua Ju-
lio Ccsar.

, Depois, a Academia foi evacuada,
O Dr. secretario declarou que havia toma-

ílo nota dos mais exaltados paia o fim de
propor a expulsão -dos mesmos ou dc ser ap-
jplicada uma outra penalidade severa.

Fechadas assim os portos da Academia dc
Commercio, os alumnos subiram a rua Sele,
em mossa, ruidosamente, mas sem altitude""'nggréssivn.

O PROTESTO DO 5" ANNO
Os acadêmicos da Faculdade dc Direito, do

j t>' anno, reuniram-se no sédc da mesmo c
i resolveram protestar contra o procedimento

cie collegas cpie vèm ainda asilando desorien-
tailamente. a questão dos passagens clc bonde.

Ao nosso representante, no local, foi por
umn commissão entregue o leor do mesmo-ptoteslo, que é assim concebido:"Os abaixo nssignudos, alumnos do 5o nn-

vanTeia a sua

uo do Faculdade de Direito do llio de Ja-
nelro, reprovando a atlilude assumida por
um grupo dc acadêmicos, vim, por meio des-
le, protestar contra as arruaças c depreda-
çôes praticadas sobre as propriedades da
Companhia Light and 1'owcr.

llio clc Janeiro, í) —ít—010 s* Germano Au-
gusto ele Azambuja, Galdino Pimentel Ou.u-
te, Augusto Accioly Carneiro, Oswaldo Ara ri-
pc, Mario Rocha, Olindo Coelho, Firmo Maga-
limes, Luiz Gonzaga Snmlco, ltogcrio Macho-
do, Benigno de Assis, Israel clc Carvalho Ca-
mora, Abelardo dc Mendonça Simííes, Frau-
cisco Lyra, 1'ljsses Barreto, Francisco dc Al-
incida Cardoso, Gestor Mendonça. Assigno-
ram lambem o protesto ouluinos dos 3" c 4o
annos.

NO LARGO DE S. FRANCISCO —«'MEETING" GORADO
A's lü horas c HO minutos o largo de S.

Francisco tinha maior movimento, mas não
linha massa paro "niccling". L'm acadêmico
da li. Polytcclmlcn foi para a escada c come-
cou a talar c a fazer gestos. Affluiu gcnlccuriosa.

O orador entrou a pilherior. A massa com-
prcheiidcu o troça c dispersou-se. Eslava go-rodo o "meeting".

AINDA O "ESPECIAL**
Como hontem, um grupo dc estudantes,

aliás pequeno, tomou um bonde dc carreira
c fel-o especial. Foi isso no largo ele S. Fran-
cisco, momentos antes dc chegar a força. O
bonde, que linha tabolcla "S. Francisco Xa-
vier", foi capturado c mudada a sua dire-
cção.^ Seguiu o comboio alé a Escola Normal,
no Estado, onde o deixaram.

Foi esse o unico "especial" de hoje,
03 DA POLYTECIINICA FAZEM

DOA TROÇA
Eram 16 1|2 horas. O largo dc S. Francis-

co estava no espectotiva. Dc repente todos os
olhares foram para a fachada da Escola Po-lytechuica, despertados por uma pedra negra,
muito grande, onde sc lia a giz, um le-treiro.

r—Teriam adherido á agitação?—Teriam decretado um golpe dc mestre?
Foi um segundo. E cstriigiram eslrcpitosos

gargalhadas, O letreiro dizia assim: "A Po-lytechuica quer 50 y dc augmento!"-
Boa troça.

NA ACADEMIA DE DIREITO
Poucos acadêmicos restavam no saguão daAcademia de Dircilo, emquanto IA dentro screalismo um concurso, calma c tranquillo-mente.
Dc rcpenlc, assomou A esquina um grandegrupo, ergucrídò vivos o morros!
Eram ós estudantes da Academia de Com-mercio, que haviam ido levar a sua solida-ricdnde_ effcctiva aos collegas ela dc Dircilo.Mas não repercutiram os occlomocõcs. E o

grupo retrocedeu, no mesma aUitude, fre-mente, mas pacifica.
NA FACULDADE DE MEDICINA

A atlilude dos estudantes da Faculdade clcMedicina, conservou-se hoje com o mesmo as-
pecto dc sempre. Nenhuma oceorrencia anor-
mal foi registado,

GUERRA
'} com me reio poríu-
B_ei5 centra a censura

' LISBOA, 10 (A. A.) — A Associação '¦.'••>
inercial desta capital enviou oo governo da
Republica uma representação, solicitando po-
vldcncias no sentido de ser a censura postal
Jnslallada e feita clc fôrma o evitar a constou-
K' demora na correspondência, o que é grande-
íneiile prejudicial oo commercio caí ücnl c á
.exportação em particular.

O governo promctlcu ir estudar 5 assumpto
ií' dar as providencias ncccs&arias.

A sííuacão dos alliados
em todas as frentes

PARIS, 10 (Havas) — Lentos c pacientes es-
íforços continuam a desenvolver-se no Somme,
•t.nde os progressos francezes proseguciu com
leda a regularidade, Como as acções fronce-
sos, irrompendo de Mourepas para o sul c po-
íaiilinilo-iios o avanço no bosque ao norte de
•Jllem c Clery, tenham Incoiuinodaclo sériamen-
ío o inimigo, este tentou unia violenta reacção
cujos resultados foram nciitralisaelos durante
o dia. O combate prolongou-se pela noite, ao
norte do bosque clc Hcm, defronte de Remblais
c na linha cm direcção a Comblcs, sempre com
vantagem para os francezes.

Na frente do Mosa, o inimigo, repetindo ca
sí;uines com uma violência inacreditável c
com absoluto desprezo das perdas soffridas,
conseguiu retomar pé no obra de Thioumonl.

TC bastante significativo que, após cinco me-•¦•'.'¦ s ele luta, o ohjectivo do renhido combate
seja, poro o inimigo, nõo Verdun, mas a re-
conquista de alguns metros quadrados.

As noticias chcgoelas da.s outros linhas de
iatalha são altamente satisfatórios. A magnl-
Jfica victoria italiana c o notável succe3So do
jxercito do general Letchtls.ky trouxeram im-
Wlanles vantagens para as eperaçoes geraes.
lima ve;: r/ue todas as potências da Entente
pnlribuem para o beneficio conunum, ne-
phuitia pódc deixar dc participar dr.j v:nta-
Jrus alcançadas por qualquer das o'.itra3.

¦ As causas do fracassotio novo ataque dos
íiircos ao canal de

Suez
V LONDRES. JÜ (A NOITE; — Comiminicam®<< Cairo:

As tropas brilnnnicas continuam a perse-8"ir os turcos no districlo dc Katia.-
\ Us prisoneiros aqui chegados dizem que o
fracasso do novo oloque ao Suez foi devido,
í'"> grande parte, ao color infcrr.al que tem
í!1-1to, lia mais de um mez, cm toda a penin-
r" (iv Sinai e tombem u falta dágua, pois o*!J- Pode ser conduzida através do deserto
Jiiio 

chegou para as necessidades das tropas.-j. nircos, marlyrisados psla sede, preferirami niegnr-sc em massa. Accrcscenlam es ;sii "">ionciros que a folia dágua era tal que
l!i.-s'i i1'"'""'1"' a matnr muitos camellos poro¦¦> nciiercm o sangue. Confessam cgunlmen-
ç: quo mataram, antes de se render, os offi-",:> allemães que os com mandavam "A
®s italianos captura-^moaepodpomo de I

^íao^ízza 1$
/ ^*"
ilciõn^ o,I»ORK.' 1? (H«vas) — Os jornnrs ho".
"'0 dc Al 

°5 ltalia,l°S' capturaram o aerodro-
a«slriirn»s? ?• ',n" dos principaes centros"".nos dc aviarão. ._.-.».¦">--i. ¦

BELLO HORIZONTE, 10 (A NOITE) -
Houve hoje na Cornara um tempestuoso dc
bate cm torno da segundo discussão do pro-
jecto n. 9, do Senado, regulando o exercícioda profissão pharmaceülicn.

Rompeu o debate o deputado Alberto Alva-res, atacando o projcclo, por inconveniente,
desnecessário c anti-republicano, c observou-uo que, no Brasil, existe um verdadeiro cor-novel legislativo, visto os leis serem um fun-do, cxcculando,-se, porém, com formo diffc-
rente.

Esse tópico do discurso do Sr. Alberto Al-vares foi interpretado como si esse depu-lado tivesse affirmado que o Congresso mi-nciro é um carnaval, ouvindo-sc enlão vários
piplcstos. O primeiro a fazcl-o foi o Sr. Bias
I-ilho, que, entre outras explicações, dadassobre irregularidades no funecionamento doCongresso, dise que esle só se inslallou a 18de julho, devido ao faclo do executivo só terenviado a sua mensagem com atraso. Ilelru-cou o deputado Alberto Alvares, repetindo
quantos _conceilos fizera anteriormente c di-zondo não ler sido bem comprchendido o seu
pensamento.

™_>—_c3CíX-'

Assembléa Fíuniineíise
Sob n presidência do Sr. Cònstnnclò Mon-nerot, reolisou-se hoje a sessão da Assem-

bica Fluminense,
Àpprovada o aclo, falou o Sr. Maurício

de Medeiros, que respondeu oo discurso do
Sr, Maurício de Lacerda, pronunciado na
Cornara Federal.

O Sr. Silva Leal apresentou A mesa doas
requerimentos, sendo um solicitando infor-
moções sobre as providencias do governo
para a extineçõq ela formigo ".saliva", e ou-
tro que a Assembléa consignasse cm aclo
voto ele agradecimento aos esforços que vem
prestando conlra o aualpliabclismo a liga
com sédc cm Nictheroy.

A ordem do dia constou apenas dc tra-
balhos dc commissões.

¦ ¦¦ * «<gfr|p—t in

ma nova cabine
Inaugurou-se hoje, A tarde, a novo cabine

poro o movimento dos trens da E, de IV
Central do Brasil, assentada enlre as cs-
loções Central c Intermediária,

A nova cabine lonio lodo a largura do
leilo dos linhas, movimentando sele destas
c funcciounndo com ICC alavancas e seus
respectivos siguaes.

Com a montagem dc.!se grande apparelho
suppriiniram-sc a Intermediária e as cabines
A, que servia dentro do palco da Central, e
a B, que enfrentava A rua America, fican-
do lambem supprimido o bloco do primeira
cabine.

Além disso, dcsapparcccm quaslgtoclas 
'as

curvos, que transtornam o serviço cie mano-
bras no palco, como lambem oito choves dc
linha.

O trabalho dessa cabine será feito por 2!
empregados, inclusive dous telegrapbislas e
o chefe do serviço.

¦ » —__0^fcü—C"*
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CAMPANHA, 10 (A NOITE) ^ O 
"governo

do Eslado vae mondar atacar com presteza o
serviço do avançaníerito ferro-viario, o oue
muito beneficiará esta cidade, . • ^.j

i

A grande reunião promovida pela
Liga do Comer '.io sobre os

novos impostosm
A rciinlòo que a Liga do Coinineivlo promoveu hoje para trator dos novos Impostos

projoolndo., íioladamcnte sobre o atiginento
de 1.3 •l" da quoln.oiiro Ja cobrada na Alfan-
dega, pculc-so dizer, hcm exagero, marcou
um acontecimento na vida coninierc ul, O
complexo assumpto que sirvla da llicma
aquellc propósito, cuja discussão tora au-
iiimolndn, c, mais ainda, a leitura da c.x-
tensa renroaontnçllo que o Liga fiula ao go-verno, elucidando a slluaçãn do coramercioem face do momento financeiro. Indo erainollvo para que So cspera.so absoluto cxltono coniinclllincnlo collcctlvo. Do facto, llíio
só o coinincrcio necorreu il sedo daquella
ossneioçõo. Na asscinblca, numerosa, nota*
va-ío n presença do advogados, funeciona-
rios públicos c representantes do corno le-
gislativo.

Prcclsnmcnlo As 15 horas o Sr. ItoinnlhoOrtigão assumiu a presidenein, convidando
paro tomar parte na mesa os Srs, Drs. Viei-ra Souto. Leite ltibciro, Oliveira Coelho,(.ciso Bo.vmo, Jansen Müller, Vicente l'iro-
glbo c general Scrzcdcllo Corria.

Abrindo a sessão, o Sr. presidente Oiileet-
pou o leitura dc um lelcgrnnnna do depu-
tado Clncllinlo Uraga, apresentando cxcusns
pela sua ausência aquella assembléa, disser-
laudo em seguida sobro o ussumplo princl-
pai que motivara a Iniciativa da Liga, pro-movendo umo sessão plena do commercio
desta eapilal.

Desenvolvendo a sua oração, o Sr. Roma-
lho Ortigão combateu os nlvltrcs lembrados
alé agora como solução ã melindrosa situa-
ção financeira, expondo A assembléa a ne-
cessidode dc que esla volosso conwienl..
nuiilc para o fórmula do apoio a prcslar ao
governo, resnlvndos ao mesmo tempo os in-teresses renes do commercio, ntrozmcnlcameaçado com pesadíssimas c absurdos tri-bu loções.

S. S. cninbaleu a luxo de 10 °|' como im-
poslo de Irnnsporle, declarando que, emboramuito lhe merecesse o seu autor, o Sr, Car-los Peixoto, não podia ficar silenciada anteo coinmculnrio urgente que se fazia precisosobre a mesma.

Exaltou a clareza com que o deputado Cin-cinalo Braga expoz a aclual situação finou-
çeira, documento que ficará nrchivado nosAnnaes" como uma homenagem à \'er-dade.

Çoniholcu ainda n estabilidade de cambio
pela formo com que sc tem discutido, mos-Irnndo com sinceridade o mal que adviriade uma fixação inopporlunn as condições do
nosso systema monetário.

O discurso do Sr. llamalho Orligôo des-
pcrlou grande interesse na assembléa.*

Em seguida usou da palavra o general Ser-zedello Corrêa. Anles dc sc dirigir ao
commercio — disse S. Ex. — eu felicito 6.minha pátria e á llepublica por ter o satis-facão dc ver uma força que se levanta, con-
scicnle dos seus d irei los, paro protestar,mas num protesto vibrante, que é no mes-
nio tempo poderoso auxilio aos nossos ho-meus de Eslado, aquelles que nos dirigem.
Essa é a primeira impressão que tem da
assembléa dc boje.

S. Ex. entrou então a disscrlar sobre o
assumpto da reunião, fazendo estudos com-
parativos, que impressionaram o assembléa,
que, a cada instante, applnudia vivamente
o orador. Entre as comparações feitas porS. Ex. deslacou-sc, como impressionante, o
exemplo vivo da orientação dos legislado-
res allemães c brasileiros. Emquanto a
Allcmanha — disse S. Ex. — snpportando
a mais tremenda das guerras, bloqueada poruma força incoutcstavclmcntc assombrosa,
sustenta o problema de suo economia, n"ío
aggrovalido n producção, anles rcgulamcn-
tando-a dc modo a servir bem ao seu povo
e ao seu commercio, sem encargos que pro-
voquem a miséria c a fome, nós, em Jie-
riodo ele paz, porlos francos ao commercio
internacional, urdimos intimamente os maio-
res difficuldadcs para o commercio, porá
o povo, neste agudo momento dc crise mim-
dial, provocando a amplitude do fantasma
da fome c da desgraça. Devemos — con-
liiiuou o orador—buscar recursos outros'que
satisfaçam as nossas agruras financeiras;
cortemos cm cheio nas verbas consumidas
pelas classes iiiaclivas, cortemos cm cheio
no funccionalismn publico, porque, num pc-
riodo dc miséria como se pódc chamar
o nosso, não' ha justificativa para que sc sus-
tentem opulcncias cm vencimentos desça-
bidos. Comecemos pelo Sr. presidente da
llepublica, que nõo precisa de 12 contos
mensaes, bastnndo-llic o metade para viver
feliz; pelos deputados c senadores, directo-
res c a!los chefes de repartições, oté encon-
trarmos o fnnccionnlismo que nõo perceba
menos dc 500"i, que é quantia boje necessa-
ria para manutenção de vida. Acabemos
com a vergonhoso bandalheira dos accnmu-
loções remuneradas e encontraremos jiimasolução para o-momento sem o sacrifício
que se quer do commercio e nuc importo no
máximo de sua ruína. Prolongados opplau-
sos cobriram ns palavras do orador, ao mes-
mo tempo que da assembléa o chefe^dc> sc-
eção dos Correios, aposentado, Sr. Espirito
Souto, formulou um protesto ãs palavra?
acres do general Serzcdello quanto ao fun-
ccionãlismo, havendo nessa oceasião grand»
tumulto.

Esse incidente provocou-a creação de pnr-
tidos dc classe, que, felizmente, logo sc des-
fez com explicações amplas clc um nego-
cionlc.

Depois dos apartes c da discussão, usou
do palavra o Sr, Vieira Souto, que sc exter-
nou longamente sobre o assumplp.

A' hora cm que deixámos a sede da Liga
principiava a ser lida a representação que
o commercio vae mandar nos poderes pu-
blicos.

Um tal ss©ü© jm* capital
BELLO HORIZONTE; 10 (A NOITE)' — Ilon-

tem, dos H As 2-1 horas, andou por esta capi-
tal um hoi phontasma, atropelondo varias pes-
soas, ferindo algumas dellas e chifrando uma
égua. Por onde õ boi passava, o povo sc re-
unia, fazendo cirande algazarra. A policia lino
o matou, por ser o boi um reproduetor que
custara ao Estado dez contos.-
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lu ^©ifataÉ©!8 voto

O Sr. ministro do Interior remcllen boje
ao Senado Federal a mensagem presidencial
que nega saneção A aulorisaçõo legislativa que
concede cm prorogação, um anno de licença,
para tratamento de saúde, ao bacharel Carlos
Augusto Follcr, omonuensc do Faculdade de
Medicina do Bio de Janeiro.

Nas suas razões de veto o Sr, presidente
da llepublica diz que, sc achando o referido
funecionario afastado ha mais dc dons annos
do seu cargo, cm virtude de succcssivas liceu-
casque lhe foram concedidas para idêntico
fim, nõo lhe parece justificável o nova proro-
gacão com vencimentos, tanto mais quanto
tem elle eslodo, na vigência de toes licenças,
no exercido de outros empregos em que se
exige muita actividade. Julgo, pois, S. Jix.
que a presente resolução não nllcndc ao? in-
teresses nàcionaes e por isso deixa de son-
ccioiiol-o.

Uma representação sobre
os cafés de typo baixo

O Centro do Commercio dc Café enviou, 8
tarde, A Câmara dos Deputados umo represen-
toção pedindo a reforma do art. 12 do lei nu-
mero 1.616, dc 30 dc dezembro dc 1906, sobre
os cofés torrados. Por essa medido, são con-
siderados artificiaes, por conter matéria cx-
tranba, os cafés dc typo boixo, quando turra-
dos. A representação demonstra a necessidade
de reformar-se a mesmo disposição, que pre-
judica a lavoura, além do prejuízo que traz ao
commercio pela compra de diversos tjpos de
café, pelo cobrança de taxas de exportação
pelos Estados produetores.; j^,--*" ':v

0 SR. AZEREDO
defende-se*¦ ¦¦

o vlee-presideute do Senado
pronuncia mu vehemcnle

discurso
Na hora destinada ao expediente, da lessilo

de hoje, do .Senado, occupoil a tribuna o Sr.
Antônio Azeredo, qnc pronunciou um longo
dlHctuxi, ciijii resumo damos em seguida,

Cotne.011. o orador a dizer que, ha cerca de
dous nicgot anda com desejo dc dizer al|;uinos
palavras, sem 0 poder fazer, não só por con-scilius de amigos como por moléstia, Quiz vir
tratar de referencias da imprensa sobre .> ura-
dor; nau paru dar-lhe resposta parque isso
r.ão valei a pena; mus, apenas para dar unia
satisfação aos sem amigos.

Jornalista ha mais dc trinta amios jornaisuçou mão do cnluinnill ou da má fé pari dar
inbalc aos seus adversários. Repele o quesse ho tempo: proltihiu a entrada em sua

imi dc alguns jornaes, comp medida de hy-
„Jeno moral, Nao lé as aecusações violentas
que lhe são feitas e pergunta si se.á elle o
unico que lenho sido viclima dos cretinos da
imprenso.

O "Judas", o "predestinado", o "onioldi-
coado", o bonrailo Sr, presidente d.i Rcpubll-
ca; o cniiiienle senador lluy Barbosa, não tc:n
sido málslnados, vilipendiados?

A mesma imprensa que hoje ;c transformou
cm pelourinho da honra elo orador, já c cn-
dcosou c os jornalistas que hoje o atacam jálhes frc(|i|cntoroni a coso, já se sentaram á
sua mesa.

Deve agora nciiUcncinr-sc dessas faltas,
cemo o orador se penitencio dc os ter oco-
1 Ilido.

Recorda n prisão do Sr. Edmundo Bilton-
ceurl, na ilha das Cobras, cm 1001, c diz quoa suo voz foi a única que se levantou, no pro-testo contra esse acto, o que foi o orador quemobteve u liberdade do director do foriul ipic
boje o_ insulta.

For isso, uiiila lhe deve o Sr. Edmundoi por-que o orador apenas cumpriu o seu cb.vcr.
Entretanto, saido da prisão o Sr. Edmundo
foi levar-lhe seus agradecimentos, num longo
abraço, garantir-lhe oinisode c gratidão.De outra vez, num mesmo dia, o Sr. Ed-
mundo subiu as escadas da caso elo orador,
poro pediu a retirada do um artigo, un "A
Tribuna", conlra um parente do director do"Correio do Manhã".

Si o Sr..Edmundo fosse ura homem de con-
seiencia, q orador appellaria poro elle, não
para fazeis cessar as aggrcssõcs e os insultos;
mas. para I obter delle mais respeito para oshomens dn sim terra e mais ainisadc para oseu Estado.

Relembra diversos actos dc sua passado vida
política On jornalística, lendo cortas c outrosdocumentos,

As aecusações da imprensa foram leVadas áCornara. O orador poderia deix: r dc falar daimprenso, porque o Senado sobe que o impren-so não tem os mesmos devores que os depu-todos. Quem, primeiro, do Cornara n.cusou oorador'.' Uma vcstnll O Sr. Nicanor Nasci-incuto!,.,;
Parecia, 'falando, o apóstolo da liberdade,ela honestidade!... Chamou o orador dc la-droo c roubodor de terras! Prometteu levar áCâmara documentos conlra o orador c foi nes-sa promessa seguido por dous outros depu-todos. Já sc passaram, porém, vinte dias, c osdocumentos não appnreceram; razão, por queo orador vem desafial-os a trazer á luz os do-CumeritOS que desabonem o orador, que elle,no caso de serem os documentos verdadeiros,

prpméttó nunca mais falar da tribuna do Sc-nado.
O Sr. Nicanor c outros subiram mil vezesos dcgroos do escada de suo caso, quando es-tava enfermo o orador, paro, com lagrimasnos olhos, implorarem pelos sei., reconheci-montos no Cornara. Diz que o motivo dos ata-quês do Sr. Victor Silveira e do ódio do SrMconor, contra o orador, é o reconhecimento

ÍV? , •'", *£ ,cu Machado' como senador peloDistricto Federal.
Outro que o insultou na Cornara foi o Sr1'loruinno dc Brilto, que, sempre, na Câmara eno Seniido. em casa do orador, ou nu seu escrl-ptono, quando o encontrava, cumprimentava-o com um beijo na foce...
O Sr. Maurício dc Lacerda, nunca foi amigodo orador, c foi quem melhor o olocou, por-que feriu n qucsUio. tratando dos roubndoresdc terras de Matto Grosso.
Desafia-a quem quer que seja o provir- qtielenha alguma interferência nos conec soes deterras rio jseu listado.
Os cilumniodnres gritam, porém,'contra oschefes ie 'quadrilhas, os roubad .res, os ladrõesMas, qiienY são elles? '-«iio...
Lé tilegramnias c cai-los, mostrando que nãolem propriedades em Multo Grosso e quequatro letfuas dc terra que arrendou ali, enihasta fubbca, deixou-as cm abandono, por nãoquerer abrir lula com habitantes que h- vi-vem, stm [títulos c sem direitos ás terras Pas-sa o denxonstrar que os celebres concessõesdc tortos mais devem interessar rs :eus ac-cusoeo/es çmc ao próprio orador, que é ac-eusadd dc ler ncllas grandes proventos.

niS?í3^e 
a dlfvcr88S Pcrlpccins das concessõesíiiçiiemoiit algumas das quacs caducaram:mas, (ue foroin agora julgados validas, pdÓhonwlissimo' Sr. governador dc MatloUl osso,, ,

üniib terras á margem tl.s rios, numa ex-tensão de oitocentus léguas, cuia concessãoombei, caducari,,tive,,,,„ prorogodo o pr.aw por
Sr V 

tC 
/•"1,"°.S-' pcl° "illl*'í.'"« o austero"¦si. litl.ci Celestino, quando presidio o Es-'!, °" ""' sobrlnho^dò Sr. Pedro Celestino cum geiro do Sr. Caetano dc Albjquerauenuma,transacçao habilissima, rce!,r„âram'dólistado qiiiiibeatos e vinte conto;-, por uma

|°™,X° 
fJ"? ^tiveram por vinte coutos,iorautiíos pela influencia do Sr Pedro Co-lcslino Aeçresce que essa concessão, ciava" a

oitorían,sT,. 
l'eStaVil ° praso t,c ainfcn.i» e

Cila outras diversas concessões 'escândalo-
sa?, una dc mil c muitas léguas, Iodas pairo-
tino 

' C ainpíu'uli,s l'ela f?e»tc ''• Sr. Ceies-

i,H,'nÍÍ;''',p'n' é ^ 
'f-'011*0 '*ue hoje vem n pu-

e .«?•"' ° 0''''"iü1'' tJue ú lm '««"nem dignoque, io da em que o contrario se provar, re-iiuiicara a suo cadeira no Senado.
r-^rl' ^em-° foi ouvido com muita alíen-
nò iet,Tn !°S s°"n(!?rcs ° J1-,lit0 cumprimentadooo teimiiar seu discurso.

ií

OS «'STOCKS" DE CARVÃO CSlJCAIt
LISlOAt 10 CA'. A.');i-'0 Governo Civilniççouo estudo dos diversos documentos sos sbclts" dc carvão e assuear existentesta copiai,e que foram apresentados pelospcclii-is possuidores.Peles elados já colhidos, pòde-sc verique eses- "sloclcs" são bastante reduzide
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Treísferiu-se a reunião da A, C.
A riiniõo do A. Commereial. que eslavamarctla poro hoje, foi transferido paroqiiint-fcira, 17 do correnlc. A cila deverãocompirecer os novos sócios honorários.

O DSA MONETÁRIO
O embio abriu firme ás taxas de V2

e V2 'ijlG d.; um pouco mais tarde, fir
Sc afia U|1G d.; ao fechamento, poiéibanca sacavam a 32 21JS2 e V2 11|Jiiaiicc. sacavam a li ai|Sü e lis ll|Jl
As Icras do Thesouro foram vendidas
8 0|"ídè rebate. Lm Bolsa venderom-s
apolii-s da União de 1909 a 7.72$ e 77
os d 1915 conseguiram as mesmas
ções. Houve cgualmcnle negócios par
npolfes do Estado do llio, de 4 •|°, a
Eutr. os negócios para as neções disti
ram-e para as do Banco Mercantil, a <"U*S>-,
c p.io os papei* de especulaçõo ioraia pc-
íiuenis.. . —-^-¦¦——ú^u^^i
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A Gamara em
sessão

***•#
Credito liara a nculralidudc,

a reforma do Conselho,
ele, ele..,

A sessão dc hoje da Cornara dos Deputados
ío4 presidida pelo Sr. AsíoípIlO Dutra 0 serre-
tariada pelos Srs. Cüütn Itilieiro e Juvenal
l.oniarlluc. A neta da véspera foi opprovada
sem dilialr,.

Lido o expediente, falou o Sr, Ntronor Nas-
cimento, (.obre a administração da listrada dc
Perro Central do llrasil.

Passando-se A ordem do dia c annunrinda a
continuação da votação _do projcclo dc cre-
dito paro despesas com â nossa neutralidade,
falaram, encaminhando a votação, os Srs.
Man rico dc Lacerda c Álvaro Duptlsta, inipu-
gnnndo o projecto, c Jnstlnlauo de Scrpn c
ilonqulin de Salles, defcndcndii-o.

O Sr. Maurício de Lacerda mais uma vez
combateu o neutralidade ndopladn pelo gover-
no em face da guerra européa, o mesmo fa-
zemlo o Sr. Álvaro Uoplisla, que citou vários
rocios còmprobntorios da violação da nossa
iieiitrolidiide pelos belligeraulcs,

O Sr. Souza c Silva aparleoii, por vezes, o
orador, asseverando quo não houve, de nossa
parle, alé agora, quebra clc neutralidade.

O Sr. Jusliniaiio de Scrpn declarou que,
ce mo o que se io votar era o artigo que mau-
do revogar os disposições cm contrario, jít es-
laudo upprovodo o credito, a parle principal
do projcclo, abslinlia-se, de necordo com o rc-
giincnlo e com a mesa, dc discutir o vencido.
Declaro, porém, dc uma vez por Iodas, como
relator do créditos, que sc acha promplo a
responder sempre aos oradores que quizerem
impugnar os seus parecer cs, mas quando o fi-
zerem cm momento opporluno^por oceasião
elo discussão dos projcclos o não quando sc
vae fazer o votação.

O Sr. .Joaquim dc Salles declara que
quando o carvão eslava a Si)"! o Ministério da
Marinha linha paro custear as despesas com
a nosso neutralidade 1.500 contos. Como o
carvão eslá agora o 120$, e o credito é apenas
de 1.0(10 contos, a conclusão lógica é que esse
credito é Insufficicntc para oceorror a todos as
necessidades do serviço.

Approvado este projcclo foram ainda vo-
tados c aprovados o projcclo que manda adiar
as eleições para a constituição do Conselho
Municipal do Districto Federal, em 2* dis-
cussão, c o que concede um anuo de licença R
Marcclliuo Sampaio Castcllo Branco, em dis-
cussão única.

Alinunclado a votação do projcclo que provi-
dencia sobre a nomeação dc uma commissão
poro estudar c promover a reformo orthogra-
jihico, cm segundo discussão, impugnou-o, por
Inconstitucional, o Sr. Joaquim Osório, negou-
do oo Estado competência poro legislar nesse
sentido.

No opinião do orador não c possível uma
gvaphla official pela simples razão de que
quem faz a língua não é o governo, mas o
povo.

O Sr. Florianno clc Ilritlo replicou ao cb;u-
todo sul-riogriiiidense, lendo um trecho do seu
parecer.

Votado e approvado esle projecto foi votado
e approvado outro, concedendo licença u \Yul-
ker Castcllo Branco.

A municiada a votação do projcclo de eredi-
lo poro pagamento ao major Joaquim Vieira
do Silvo, falaram os Srs. Maurício de Lacei-
do. Justiiiinuo de Scrpo e João 1'ernelta.

O Sr. Maurício de Lacerda combateu o pro-
jecto, defendendo a approvação de u. i cmeii-
do que lhe apresentou c tinha parecer contra-
rio da commissão de finanças.

O orador declarou que concordaria cm soli-
citar fosse destacado essa emendo, coso ap-
provado, para constituir projecto á porte.

Concordando com o alvitre do deputado flu-
miiiense, falaram os Srs. Scrpa e Periiella.
Xão houve, porém, numero para votação do
projecto.

Foi, então, encerrada, sem debate, a sc-fíun-
do discussão ele lies projcclos de créditos
para pagamento o D. Maria Julia Ilransford,
de juros de apólices para construcção uc es-
Iradas ele ferro e de juros de apólices do cm-
prestimo de 1897; a terceira discussão do pro-
jecto que considera de utilidade publica as li-
gos dc ensino, ligos contra o analphabetisino c
sociedades propagadoras dc instrucção; a pri-meira discussão dos projectos considerando de
utilidade pública as associações de iutosIoçõo
c determinando que as companhias dc seguro
c de pecúlios sob a fôrma de niuluolidodc não
podem aplicar ou consumir cm e"espesas gc-
raes mais ele metade da importância da rendo
arrecadada".

A sessão foi levantada ós 1G horas.-

Um grande roubo qui,
a policia appretyeruie

--"¦»

Nu Tíjuca
Conseguiu a policia, era bem íelln dlllgon.cia, descobrir os autores do assalto o rouba

?, V;,S!* «o commaiidiinte Ciolvõo Areias, n run1'chs do Cunho, 47, no Tijuco,ISos serviços preventivos ortfi.nlsados pelodelegado Leal da Paixão, foram presos os COUiecidos ladrões Jaclnlho Oliveira, vulgouipenga , u Manuel Mendonça, vulgo "Mom
(irongo , pelo ajudante Câmara, da GuardaNocluriia. o guarda civil Velloso, Iiitorrogadoi
içcio dclcüodii o commissario Porrono. depoisco uma serie dc evasivas, caíram numtruc , confessando serem os autores do rombo aue soffreu o couimandanle Areias

pillgçiiclas foram feitas e approlioiidldasafinal todas as Jolns valiosas que tinham .si-do roubadas, nos "lulrujfles" As ruas SãoFrancisco da Pralubu n. 81, o Visconde doSapiicahy n. in;, e u travessa S. Domingosn. 11. Llitre outros, cslovoiu as seguintes.Nas: uni "pcudenlif" com rubis, um cor-duo de ouro com 11 pérolas grandes e bri-lhantes, um broche com diamantes o esmerai*das, pulseiras, uma medalha com ü'i brilhou-tes o 10 diamantes fl outros. 1-iilrc o rouboapprchendide) eslavo um rico broche comgrandes brilhantes pendentes c unia pedraazul, que foi roubado, ao que consla, cm S,Christovão.
Os ladrões estão sendo processados

A rectificaçao do Para*-
hybuna

JCIZ DE FOMtA, 10 (A NOITE) - Início-
rnm-se hojo os obras do rccllflcaçfio parcialelo rio I'oruhybiiiia, afim dc evitar inundaçõesela zona urbana.

Ja o processo da
Standard Oil

UMA ACAREAÇÃO EM JUÍZO „
O advogado dc Antônio Geraldo ltibciro,

no processo sobre irregularidades da Stau-
dnrd Oil, requer.eu ao juiz que preside o
processo, Dr. Silvo Castro, fosse a Icslemu-
nha Dr. Damasio de Oliveira, tabellião pu-
blico, rcinquirida cm cartório, afim clc apu-
rar si o aceusado Geraldo ltibciro era o pes-
soa que o procurara em seu tabcllionoto,
levando um lilulo da Standard, firmado por
Wellemlccmp, paia reconhecer a firma com
ante-data.

Deferindo o juiz, compareceu o coronel
Damasio c, estando lambem presente o ac-
ousado, concluiu o tabellião, depois de exa-
miiiol-o, que a physiononiia nõo revelava
tratar-se do pessoa que o procurara. Não
parecia o mesmo, nõo era o mesmo.

Isto tudo foi tomado por termo. Os de-
mais advogados dos ou 1 ros occusados_ pro-
testaram cm cartório pelo faclo de não ter

o juiz mandado iiilimal-os, visto como, ten-
cióiuiiulo lambem rc inquirir o testemunha,
não o fizeram por não terem comparecido
seus constituintes, os outros aceusodos.

i . 11- 111 ¦ ¦ 11 ii rV.. O H_crw> Ti ¦ ¦ 

lista
D. Del miro Cominboó Werneck move, peio

foro federal, uma acção conlra a União c ou-
Iros legatarios do Dr. Francisco de Azevedo
Monteiro Comlnhoa, a qual se acha perpe-
tunda era juizo á espera da citação do go-
verna da França, c outros interessados.

Agora, perante o juiz federal da 1" Varo
requereu a autora a nomeação de um cura-
dor paro acompanhar os lermos dc uma
acção de citação promovida .'is casas de Ca-
riiíodo de Pèlropolis, sob o fundamento dc
que, tendo sido intimadas estas, para sc ha-
bililarcm íi suecessõo, existem menores c nu-
sentes interessados na demando, e, assim,
deve esse curador ser nomeado.

ÜJema sgassüstão iSe sraiarca ú<&
flg.!)8*ÍC£ü

The Thayer Foss Company, estabelecida
cm Boston, propoz no Juizo federal dh.l'
Varo, conlra Luzebio Lorenzo, eslabelecido
nesto capitol, uma octõo dc indemnisaçfio do
valor de 2(10:000?, allegando que tendo ella,
autora, adoplodo como marca de fabrica pa-
r.l distinguir couros de gaspeas poro calçado
"Paramonnt", desde agosto de 1901, a qual
fo! registada no Registo dc Patentes dos E.
Unidos, em 1905, o réo fez registar na Junta
desta eapilal, como propriedade sua, em
1915, a referida marca, prejudicando-a com a
concorrência assim estabelecido,

-»*>_»¦

Os agricultores da Zona da
Matta querem moratória
miZ DE FO'RA, 10 (A NOITE) ¦— O Dr.

José Mariano Pinto Monteiro partiu çparn
Iiello Horizonte, onde vae entregar ao presi-
dente do Estado uma representação dos nos-
sos lavradores, afim de que o Danço Hypothc-
cario conceda moratória aos agricultores da
¦oru da Matta. .^.<^~— , ""
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Construcções cívis pclos engonhcirol
Nuno Ozorio efe Êiriisitia 8

Serzcdello Benites Menüea
«Jjrnal do llrasil; 5* andar
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...^ ¦«™ra«a.ímn»iÇB»3!.izi»raaiai— Nao faz mal. Nos lhe vendemos
fiado o seu lote de terreno.

Sem sentir, pagando em pequenas pre-
staçõeSj V. ficará proprietário c poderá
mais tarde consumir a sua casa. _-*

Informações completa com José Millicl:
rua da Assembléa n. L'2'i, 1° andar; leic-
phone C, 2.351, e rua da Eslaçüo, A ií,
Pciilia; telephone V,., 1.054.

.. €Mwm"
S|^SI?^___*Í5S

í^liir* a W-wA-fi, Vestidos cia pliiinoUis^niC L OclldlO para passeios, ultima mo-
ilu. Po!) medidoOõ-je fjGÇOOO, coiilccçõo de .Mine. Vargas.
Oilicina elo Palácio das Koivos, rua Uruejuiiçaina f1;!.

Lo PAiin^í» Vcstidioliüs para meninas.et 1 UUJJtt - ünxovaes para liaplisndos, —
Modas para senhoras, "tua ela Assembléa n. 101).

Leonor Marques Sobral
Luclnio Sobral, Francisco Marques

.Sobral c esposo, Alberto Marques So-
bral, esposa c filhas, João Marques
Sobral (ausente), esposa c filha,
Adriano Soares, sua esposo Leonor So-
bral Soares c filhos, Ernani Sobral,

esposa c filho, Nn.ir Sobral, Nalholio Sobrai,
mais parentes e A. Plácido Marques & C,
agradecem os pessoas que os ocunipanharain
na diloecronie dor que sentiram com o folie-
cimento da adorado esposo, mãe, sogro c avó
LEONOIl MARQUES SOBRAL, e convidam as
pessoas dc suas relações para ossislirem a
missa dc sétimo dia que por suo olmo mau-
dam celebrar sabbado. V.l do correnlc, no a*!-
lar-meir do egreja clc X. S. do Carmo, ós !l ljU
horas, pelo que se confessam eternamente
gratos.

Rcsa Lof.es ftUoreSra
José Tiradentes Moreira c filbos"*

c Agostinho Peneiro c familia, airro-
decem penhorados tis pessoas que
acompanharanl os restos mprlocs ele
suo esposa, mõc, cunliada c irmã, 110-
SA LOPES MOUEIllA, c novamente

convidam a assistir ó missa do 7° dia que, r>c-
lo repouso dc sua olmo, mandam celebrar
sexta-feira, 11 do correnlc, ós !) horas, na ma-
Iriz da Gloria, confessando-:c. desde já agra-
decidos.

LUIZ VIANNA
.Suo familia manda resor amanha*,

11 do corrente, nn egreja de São fiou-
cisco de Paula, fis '.' horas, a missa elo
üü" elia de seu passamento, agradeceu-
do a Iodos que sc dignarem assistir a
esle aclo de caridade.'

\
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0 primeiro concerto do
Sr Barrios
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MOVAIS
1'i'luiiiiçi'tii nrllullrn do Gustavo Cro». Vonliu•iludi o '' .1 pntiliiçiliií,
liipan puni n.i-i.i mulillln, sl peças, 0O$O0O,

inufu )lock du 1 |icçiiil(is.
— l'lll!ÇOS i:\ii:i'iinN.\i:s —

9, Largo cia Carioca, S
i. : '" Sou/a Bnptlsla d C. =

11 di-

Voln-

A O L.opes
1'.' quem dá a lortunti uni' rápida mu Lolorlai e oiii-

(111 mitloroí vanliiRCin bo publico.
Cn-ii niiilii/, rim Ouvidor LM — liliin- Ouvidor,

INI iinii.iiil.i, í.i; 1'iiuiiiiio do Março, .Ml, L. listado du
Sá, Kl); Coiieral Cauiiiiii, "lOH. — S. Punlo: rua Quinze
ileNovunibio, fiO.

Denizard Urbino de Souza

lioiitcni o Sr. Uurrlos
primeiro concerto nn

COtlSCguill
Milàii (lu

elcilns nn prlmein
com maior atleii-
sensação ele estar

G
to

m.iraci

jiumaraes
Rosa Callielros ele Soii7.ii Guimarães

e- seus filhos, Thcresn Aslrcn dc Snuz.i
Guimarães, Alfredo Urbino ele Souza
Guimarães, sua esposa c filhos, Age-
¦tur Urbino elo Souza Guimarães, sua
esposa a filhos (ausentes), Alice (ini-

elo .Souza e seu esposo Sebastião
ele Azevedo l.cal ele Souza. Gastão Urbino ele
S-ui.-a Guimarães e sua esposa, irmãs Maria ;
Helena c Maria Agostinhn ida Congregação \
Frain-iscana), Alinniiz.or Urbino ele Souza '
Guimarães, Verno ele Souza Guimarães e cs-'
posa. Iracemn Guimarães ela Silva c seu cs-'
poso Manoel I.. dn Sllvn, Djalma Cnlhelros ele .
Souza Guimarães, Dnlorcs Cnlhelros de Souza \
Guimarães, major Odilon Prntngy Brasiliense |r familia (ausentes), tenente Julio Cnlhelros I
Unudeirn dc Mello, sua esposa a filhos, capi-j
tão Mennndro Cnlhciros Bandeira de Mello
t- fnmilin, Ollndlnn Cnlhelros e'e Souza Castro, |Maria Callielros Bandeira ele Mello, Peregri-1
110 Cnlhciros Uuiídcirn de
Ihciros ll.-indcirn ele Mello
seus parentes e amigos
missa ile 7o dia que por
tendo esposo, p.-ic, irmão
drnsto, DENIZARD URBINO DE SOUZA GUI-
JÍARAES, fazem celebrar nmnnliã, sextn-fei
ra, !1 elo corrente, ás 9 12 horas, no altar-
imir dn matriz da Candelária. Antecipando

protestos de gratidão.

Mello e Jòsinn Ca-
, convidam toelos os
para assistirem ã
alma dc seu pran-
cunhado, tio c pa

seus

Helena Gonçalves Nogueira
Seraphim Gonçalves Nogueira, es-

posa. filhos c sogra agradecem pro-fundamente penhòrndos a todas as
pessoas ele sua amisnde epie tomaram
parle cm sua imiuensn dor, visitando-
os c ncompanliando no cemitério o

HfTfNA -•"-•••«1-"-lií'"(líl-filh"1- lrma e netn
GONÇALVES NOGUEIRA. Oulro-sim. peelem-lhes o caridoso obséquio ele as-Surtirem ã missa dc 7" dia, que por sua almascra resada, ás 0 horas da manhã eifeira, 11 do corrente, na egreja elo

do Carmo (Lapa).

sexta-
convênio

Somente
dar o 80U"Jornal", NÃo posso dizer que ello dou con
certo do vlolÃo, porque continuo n poiiKnr que
o seu Instrumento ná» o a mesmo quu nos
ciisliiniii os mestres. Multo so lem eommen*
Indo sobre as cordas de aço o Im <iucm Justl-
flmio o procedimento du arllsln paragiin.vo.
Achn uma questão tão simples, que nem e
preciso entrar vm detalhes para dcrlmlr lão
pequena, divergência, 'rodos os Instrumentos
obedecem ás leis tln physlcn, Desde que se'
iiindiiiiiui-in as condições ossonclnes em que
v bnsondo, "Ipso facto'*, perdeu o seu cura-
eler. Si pusermos chaves numa cometa, con»
llnuii ella com » mesmo caracter, Isto é, com
e mesmo timbre.' Ficará parecida com u pis-
tão, mns não será nem plsláo, nem coriictii.
E' o «iue- sc dá cerni ei Sr, Barrios, oncordoan-
do um violão com cordas ele aço,

Isso eu considero uma habilidade, mns não
uma cousa sobrenatural como muitos achai)*,
Depende ele um pouco dc estudo, aliás multo
mais fucll elo que o do violão, Estou crente
ele que o Sr. Liar ri os, num violão, não cou-
seguirá tirar das coréias dc Iripas a vigésima
parle dos effcitos que llrn uns cordas de
aço, 12, si julga o contrario, sl acha quo eu
não tenho razão, a demonstração é fi ili-
ma..,

Eu mesmo ficaria snlisfeito si tivesse um
desmentido cabal, porque le-i-io o prazer ile
considerar o Sr. IJnrrlos um violonista dc va-
lor. Demais, cllc mesmo se vnlorisarln, O seu
maior defeito, para mim, ,'¦ dar a todos as mu-
sIi*ns o mesmo caracter e abusai' demasiada*
mente do Irlllo com Ires
corda. Ouvindo-o limitem
cão. tive mil Uns vezes a
ouvindo guitarra portugueza,

Mas fuçámos de conta que o Sr. Hari-ios lo-
cou violão c cxninlnemol-o como "vlrtuosc",

O sen progrnmmn foi forlc e muilo hem
executado, com cxccpçno do "Bondei brilham
te", ele Aguado, onde o artista ficou nervoso
e andou atrapalhado com os Irillos c cnelen-
cins, na Meei Ilação, du Tolsn, o seu ncryosls-
ino o alrapalhoii nindn mnis, c no Estudo, ele
Cosia, elescoulieei-o. As suas cadências, e|iic
são em geral muilo claras, saíram sujas, os
necordes falhados.

Notei lambem que o Sr, Barrios, nn Bnpso-
dia Americana, tle sua lavra, peça aliás dlffl-
cil. elle não tira os effcitos que poderia ti-
lar. Si o artistn parngiuivo não sc zangasse
commigo, eu lhe pediria que, fazendo o can-
lei do motivo, na quarta corda, applicassc,
não o pollegnr, mas o primeiro dedo da mão
direita, quando a sua máo esquerda age no
l.'l" Irnsto (rei sustando, bemol c re! natural,
etc.) Experimente c veja sl assim não sairá
muilo mais nvelludndo, mais cheio. Si não
me engano, creio que os mcthodos loelos
aconselham isso em casos idênticos, Esses rc-
parus, porém, não querem dizer que eu não
tivesse gostado de ouvir o Sr. Barrios, Pelo
contrario, prezo-o como um nrlislu. O queelle} faz no seu instrumento á bem feito. Dc-mais, conhece o publico tão bem epie mettccousas novas nas peças ímãs só quando afl-
nn o instrumento no meio dn execução) o fi-ca serio como si nqulllo fosse uma cousa
muilo direita... Paz. os mesmos passes que" 

| Iodos nós fazemos para tirar effeito no meioelos leigos. Aliás, digo com sinceridade
Barrios procede muilo bem,
pçctndores não olham detalhes.

A prova está no que suecedeu hontem como resumido publico do artista pnraguayo. A
peça que mais o agradou foi o tango ele sualavra, "Picho feio", cousa simples, que co-meça com um "glissó" e uma ligadura, na
primeira corda. Fez suecesso, ao passo epie
ças dlfficilimns não lograram o mesmosultailo.

Emfim, os artistas eslão sempre sujeitosa essas cousas e mais ás impcrtincnciàs deum audaz c. crevinhaelor" como — Èusta-chio Alves. ' '
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Oscar Marntn de Lemos
ÂMANUENSE DA DIRECTORIA DOS COR-

REIOS
Os funecionarios ela 2" secção eloTrafego Postal, profundamente pc-nulisndos com o infausto pnssámentodc seu companheiro OSCAR MA-RiATIl DE LEMOS, maneiam rosar

amanhã, 11 do corrente, ás !) 1:2 lio-'i.i egreja do Carmo, uma missa em
,-ào á sua alma, convidando para esse

if-ioso Iodos os parentes e pessoas do
de do extineto.

€3p

eh: is|
SOARES,
cimenlos

Antônio Luiz Soares
Lydia Gonçalves e seus filhos con-

vielam os parentes e pessoas de sua
amizade a assistirem á missa que será
celebrada a 11 do corrente, ás 8 1|2

as ela manhã, na egreja matriz do
bngeiiho Novo. por alma elo seu epieri-
iso e idolatrado pae ANTÔNIO LUIZ

pelo eiue antecipam seus agrade-

Helena Gonçalves Nogueira
Suas desoladas eollegas e amigui-

uh.-is da 4a escola mixta do 5° distri-
cto, fazem celebrar, amanhã, ás 9 lio-
ras, nn egreja da Lapa dos Mercado-
res, a missa dc 7" elia pelo seu elesean-
so. Convidam para esse aeto os pa-t amigos ela finada.rentes
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infri paielícois-
O iiac

Solteiro.
Vnseone

mal João ele Oliveira, com 2.3 annos,
empregado da padaria á run Lins de.-lios ii. .115, tinha como conipaiihci-ro Albino Coelho llrito. Por questões ele Ira-ha.lho, tiveram uma desavença e Albino ar-íviaelo de unia afiada faca. vibrou duas faca-lias cm seu companheiro, evadindo-se cm se-gnicln. O ferido foi soccòrrido pela Assisten-

Vã\ e..rfcoihcu-se á Santa Casa. A policia elou uísti-icto procura o aggressor,
U MOMENTO

Reclamações extemporâneas
.Vm/c menos sensato do que esle modo dereclamar descontos e redueções nos preçosde cousas estimadas definitivamente emcontratos. O preço das passagens c tudo

quanto possuímos de mais disparatado. Poruma fusão de empresas, que se foram re-unindo .sem a necessária transformação doscontratos, porque isto importaria em impôs-los que os concessionários quizeram evitar,
foi se cheiiando à curiosa situação de tra-
legarem nus mesmas linhas, fazendo o mes-mo percurso, bondes com pseços diversos.Por outro lado, pura percurso semelhante,no mesmo njuiiero de kilometros, os mesmosconcessionários exigem, sob o rotulo de ou-tra companhia, preços absolutamente ou-trps. liusla comparar o percurso de umbonde da Avenida ao largo do Machado poriliO /eis com o de um bonde de S. LuizUlirao, ou de Mattoso, por 100
oerque enorme desproporção.

1 ódc-se ainda achar desarrazoado que nc-nhuma concessão tenha sido feita aos estu-dantes e <me a feita aos operários se reduzaao estabelecimento de rarissimos bondes deZ classe, onde amontoadamente viajam es-ses pobres trabalhadores.
De facto, os contratos são horrivelmente

defeituosos, terrivelmente exigentes nos pre-
ç.os oo /'idílico, profundamente injustos na
tarifarão urrai da passagem.

Mus ludo isso está feito ha muitos annos.
A energia com que os estudantes pretendem
agora uma reducçãò de 50 °|° nas suas pas-
sngens, deveria ler sido gasla quando foram

,UÍbCtd(dos os contratos. A acção de protesto,"mie 
poderá ler sido útil e profícua então,

hoje i'- insensata e anlipathica. Si a Light
lhes jizesse a concessão estava no sen di-
reilo< de contratante baixando como enten-
dúESe o preço de seus serviços. Mas que os
estudantes a queiram, mnnu mllitnri, è um
estapafúrdio que ninguém pôde applandir.
Reservem-se essas disposições bellieas para
ditando houver qualquer reforma de contra-
Io. dessas jiuc Ifio freqüentemente a Light
pletlca, sem protesto, em iodos os seus ser-
nicas: bondai, hlephonet, lie. — MAVR1-
Cf.) ld-. MEDEIROS.
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Cabaret Restaurant I

I Clnb Tenentes do Diabo
179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE o todas ás noites, cias 9 ás 4 horas
Suecesso assombroso pelos artistas

sob a clirecçiío do CABARETIER
GÉO-LYDHOR

.Suecesso inegualave) de Mirko, enigmático
lador do cantoras á transformação.
MIRKO
JK.N.W CONSTANCE
ESTIIEH CASTILLO .
LOLA DU HESPANIIA.
UUOI.I.ITA. . . .
CAIUIEN DEI-VILLAR
I.OS MINBHVINI . .
OLCA HIlA.NUI.M . .

Enigmático imitador elo Bello Sexo
Umlora Italo-Francoü,
Cantora Internacional.
Coiipletisla hespanliola
C-iiilnrii criolla.
Couplelista hespanliola.
Duetto italiano
Cunlora italiana.

Variado corpo de bailes sob a direcção do profes-soi- cvno.
Suecesso pela TIIE-DIAB0LI1CS

CIIESfER.
TZICANB 011-

BREVEMENTE ESTltÊAS
pelos nfissos reprcsciitnnlc.1
Aires e America do Norte.

ontratadas dircçlnmonto
em S. Paulo, Uuenos

-^•**-

réis, para se

A burocracia no Thesouro
São conslanlcs as reclamações contra a de-

mora elo andamento ele papeis 110 Thesouro,
Ainda hoje chega-nos uma queixa: desde'
maio que eslá cm mãos elo lançador Lagos,
para informar, uma transferencia, e em
mãos do lançador Pizarro, desde 4 de junho,uma outra. Por que não foram ainda infor-
mudas é o que ninguém sabe. Não
sivel uma
Thesouro?

mffm

pi-oviilenciazinha, ó
seria pos-

senhores do

Francisca Berti n íi
A deusa da arte do silencio

ÊíOJE NO l-;»<@!'5a)rai©!)|ji^*"
O paladino dá arte!!

Um guia de informa-
ções

A religião nos
quartéis

•¦* '¦¦¦¦

Um protesto do pastor da
Egreja Evangélica

A ligi-eja Bvniigollcn llrnsllclrn, fiiiulmln uu
Urra pelo \)r. .Miguel Vieira Fcrrclrn, repu-
hllcnno histórico, slgnalnrlo du innuifcsto dc
1H70, c, então, propngnildUtn ardente do novo
iTglincu, ensina a seus lillm. lauto o respeito
a olicdlenclii que são devidos ãs Ida do seu
pulz o ns outOridnd.il nollo Icgalinçnto con-•liiiiidns comei o aculmnulu qm- mis elevem
merecer us nplnlde.i alheias,

Fazendo scnllr u seus iiivinhro» n subliml-dade da m-g.inlsaçãi) social onde' ei Uíscglirilda
pleiiu — "liliei-dadc ele conscli-ueiu" ~ ao ei-
iladàii, a Kgrcju Kv.uigdlca llriisile-lrn, mvor-
de- As doutrinas evangélicos que profes-ui, lu-
du/. seus filhos A pratica dc virtudes civh-a-
que se traduzem cm neto» dc verdadeira nlmc-
Ração pessoal.

li' chegado o momento dc iirovcnlffiii .'1
maior necessidade iiiiclminl e nitnlm o gover-nn Miliiniiieiite pretende lornnr obrlgnlírlií 0
serviço militar. Athcus, po>lll\i.,iin, ísnlrl-
Ias, ealholieo-; roínnno.i, protenliiutcs — em-
fim. Iodos os brasileiros serão chnunidos ás
armas e, cerlomciilp, o fogn elo pali-loli--mo
que nbrimn m-ii coração os Icvorii, cheio;; do
1'inior ciithiisiiisino, c possuídos do iriúl&ijcrv-
solado ninor. 11 oflcrceer seu sangue, smi.â vi-dns, seu futuro, ii cansti snnin dn pnlrlnll l*iiisó ideal, uni só seiil-Jnienlo unirá nquclltls nl-mns, fazendo com que pulsem uiilsonoa todosesse,-, çórnçõcs, ante o syinbolo ela pátria 11
que Irflo servir.

A liberal Constituição brasileira assevera
que Iodos os cidadãos são cguucs pcranlc a
lei, ao mesmo tempo què declara não i-econhc-
ci-r o Uslado religião alguma como otflciiil,Ciincliiimos dohl que l.-uilo aos alheus como
aos posltlvislas 011 aos cspirllus, riiinauos ou
proleslantes, dçsde qué sejam brasileiros,
são Impostos os mesmos devores pira com olistado, scudo-lbcs por esle lambem., as.egiii-a-
dos os mesmos ellrellos, A todos, portanto, c
giiraiitidn a "liberdade de consciência",

Querar-se restringir essa liberdade sob estemi aquelle pretexto, sob ésln ou iiquélla alie-
gaçno. é contrariar o espirito de iiossli lei ba-siea, desvirtuando mais c mais os Intúlleis ela-
quclles que, sonhando estabelecer em -.eu paiz'liberdade, égualdnde e fraternidade" Iniba-liiniiii cum ardor em prol dos idciics rcnubli-cimos.

As le.is brasileiras, em alguns pontos, sãoue incemteste supremacia li-i de outros po-vos e isso devido ãs alcvanlnelas doutrinas
que nellus sc acham consubstanciadas, -i
I-Çiii.iça. linçúò nobre 11 que elevemos grandeadmiração, guarda ale- hoje a guilhotina in-slrpnieiito de supplicio que . decapitou
J.ili^.XM. Mana Aiitoiiletln, Cnrloto Crtrdiiv,Uucos. Çiirdien, I.nsOurcc, llrlssotj Vergniniíd
c inlihiis outros de seíis filhos, como relíquiaele uma ciyilisuçãp passada. Os Kslaelos Uni-nos edeçlroculain e enforcam, apezar dos ve-IieiiK-ules protestos de parte de sua, numerosoc culta população. Devemos nós, por simplesmania imitaliva, retrogradar, trazendo nova-mente us nossas leis a pena de morlc '.'I

A Lgreja JCvangelicu lira si le ira conln cmseu selo officiaes c praças lie diversas cor-
poraçoes armael.us. Seu segundo pastor, o co-roncl Dr. Luiz Vieira Ferreira, fez toda a cam-
pnuhn elo Pnragu.-iy e, 110 poslo ele capitão deengenheiros, pediu e obteve demissão do ser-viço e|o Exercito, para nssignar lambem o ma-inlcslO republicano ele 1870.

Sendo as-.ini, como pastor da Ivgreja Evan-
gelica Brasileira, e como brasileiro que amasua pátria, não poderei silenciar ante o pro-jcclo de lei que, mandando restabelecer osenpclltics 110 Uxercito nacional, fere a eguiil-dade e a liberdade elos cidadãos, ítnieaçaiielo I
desde já a Iodos os "não" romanos! Pleitear-se esse restabelecimento, sob a allcgaeáo ele i
que os padres virão disciplinar a tropa, che- ¦
ga n ser irrisório! O restabelecimento dos ca- I
pellaes no Exercito é o inicio dn coacção que jbreve se fará sentir sobre os "não" róiniínos. '
A principio essa coacção será exercida indire-clamente, crcanelo-se para o militar "não" ro-mano uma posição difficil no í-edimciilo; iic-
pois... virá a coacção directaI

Pica, portanto, elesele já lavrado meu pro-lesto contra o aeto ejue se pretende consilm-
mar a titulo de necessidade', imperiosa para
que sejamos niilitarmcnte efficientes. .'v-.

Hio de Janeiro, 10 de agosto du IDll!""—
Israel Vieira Ferreira, pastor ela Egreja Evan-
gelica Brasileira.
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Não se illuda com fantasias

A situação critica do
, Thesouro cearense

POÍVTALÈZA, 10 iA. A.) - O praijíd.nte do
Estudo 1111 sua mensagem A Asscuible-a l.ogls*
I«itivil expóc 11 situne-fio critica do Thesouro,
ili/i-iul.i: "A itulorlsaçAo cnulldii ua ld nu-
mero 1.215, de 7 du J1111I10 du 1015, Qff.r.oln
recursos coíupatlvollj com ns iieccssldudcs da-
qndlil ípOCOl dc i-nlAei 11 islã parle, ii divida
fliictiiiinle do Eslado cresceu dc cifra b,islau-
te considerável, como se dopreliondo d» men*
sngOlil do lllOU llliisirc aulcccssor e as ncçtlos
liiltiiladas contra o Estado, alguma*, lá passa-
dus cm Julgado, elevam dc multo u Importou-
eia dessas responsabilidades,

No eiiie* aeiiho de cxpciidcr não cslA Incluído
o "de-ildt" rosiiltantc do doscqulllbrlo dn des-
nesa a renllsur e da recolla a nrrccndnr nesto
»• scinoslrci dcaiilc deste fueio é facilmente
previsível o iliiliiuillção desla, em conseqiicu-
cin dc ciicumsliiiicliis epie são do doinlnln pu-
blico.

A insuffieie-iieln dos meios paru occorrer A
ilespcsti sc íiggrnvo •¦ i 111 Ia pdo foelO de não
ter sido consignada uo orçamento, a verba nc-
cessiu-ln para o pagamento du primeira presta-
(.-no, vciiclvcl em 1 dc novembro próximo, do
i-ompi-oiuisso iissumleli) para resgata du pro-
mlssbriu iissigiiiidii, cm cobertura ele coupous
vencidos elo empréstimo externo."

A mensagem, entre outras nicdldiis, pede epie
sejn aulorisadq o prcsidenle do ICslado n con-
Inibir um empréstimo alé (1.000:1)01)$, cm lijio-
ticos 110 par, ou pela 1'órma ordinária com
quem mais viinlngciiK bffereeerl As apólices
serão elo valor de um eoulo ele réis, juio ele
5 "\" e resgataveis por meio dc sorteio, na pro-
porção ele 2 "." dns existentes cm circiilução,
quando estiverem 110 par ou acima do peu-, c
por aeiiuisii.no indirccla quiiiulo cstl ereiu

iluo parubalxo
Esso cmprcsllmo c" destinado ii conelusão

das obras da redo ele esgolos e abastecimento
de- água; obras publicas do reconhecida ulili-
dade e pagamento d;\ divida fluettioute. 'rum-
bem peele epie seja o presidente elo Estudo nulo-
rlsudo n eniiltii- 2.0110:0008, cm apólices pro-viMiiias dos Milorts de llll)!;" e 1:1)008 '-• jurosde ã "'". exclusivmucnlc dcsliiindas no paga-nieiito das dividas por sentenças, aos credo-
roa que as epiizerein receber e a.) resgate elas
ultimas apólices, feito por ncccilnção dns mes-
mas. ua proporção dc 20 ",", em pagamento dos
impostos, exeepio os dc exportação.

¦ ¦>?*•» < -

Exames de samíjuaj analysee
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato.io dc Ana-
lyscs e Pesquizns : HOSARIO 168, esq. praça'ionçalvcs Dias. Tel, elo Lab N 1334.

Assistência de Santa
Thereza

Falhou !
E mais um pouco, furavam-

lhe a cabeça...
SI 11 nosso policio lonliiiunr a ser "ubos*

tecido" de "clrculiires", sem «me outro me-
eflda mu ls prol leo seja tomado 110 sentido
de melhorar o polldamciilo, dculro em bre-
ve teremos quadrilha-, o lloniiot...

listo fnclo 6 l.vplco: o Sr. José Alves
Pinto, esiabeleeido cum ariiiii/cm e resi-
dento á run S. I.ul/. üonxngn n, 070, desper-
lou, pdu madrugada, com 11111 rumor estro-
nho nu parede dc seu quarto do dormir,
Parecia 11111 rato 11 roer. O Sr. Pinho ficou
a ouvir, O barulho, porém, iiugiiieiitova. Al-
gliem arrombava a parede I Proposltlidil-
mente 011 por mero acaso, procurando pene-
Irar ua casa, faziam o arrombnmeuto da pa-
rede, nicsmei A cabeceira «Ia cama do Sr. PI-
nho, o <|iic o despertara. Pòrn, ostttcloiiova
a patrulho dc cavallarla, sob a lu/. de um
loco e-leelrleo, á poria do Sr. Pinho...

liste1, iiriiiou-se de um revólver e, 1111 elirc-
ecao do buraco, quo jó eslava perfurado 110
parede, iliindei pura o jardim do casa, fez
um disparo. Os cuvulluríiiuos, ao ciivüs de
procurarem saber dc onde partira o estiim-
pido, esporearam os animacs, galopando cm
direcção ao largo do Pcdregiiiho. Passado
longo tempo, epiando já a vlsillhnilÇO cstnva
nlarniadii, 6 quu a patrulha voltou, deela-
rauili) os soldados quo os anlmncs sc haviam
espantado com o tiro...

A's primeiras horas do dia o Sr, José
procurou a policia elo 18" districto, sendo
recebido pelei commissariõ que estava dc
serviço, que absolutamente não o quiz ul-
tender, deixando o fneln pnra o collcga que
o vinha substituir providenciar,

l'm agente epie foi no local viu o rombo
na parcele e achou quo o caso não linha
Importância, leriniiiando por aconselhar ao
Sr. Pinho epie não tivesse tanto medo!

lia tempos jã eis ladrões assaltornm c rou-
liaram o nlllldido armazém e as providcii-
cias, ao «pie parece, foram as mesmas «|UC
estão sendo tomadas, e nada foi descoberto
nic hoje.
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No nialmlooro de Manta Crua

Abolidos hoje: !i2t) rezes, 51 porcos, «\ c!1nolros o -li vílelloH,
Marchantes: Cândido 1-.'. de Mello, .12

p.i Durlsli & C„ 12 r.; A. Mendes d
IM l.lina & Pilho», 93 r. 

"

cisco V. (ioulart, 81I r„
Pimenta du Abreu, 20 r.
C„ 104 r., 18 p.i !i c. o 7
,'l r„ 5 p, .0 ,ri v,; C. dos itetalbistas, 10
Porlliiho fi d 30 I'.: Kdgard dc Azevedo

C
Pri

d 2'Jl
oi-. 0 p. o II v.i

''''«.'li C. ",V'!- •'"*">
; Oliveira Irmííos .v
v.i lia-.iiin Tiivarui,

r.t
• «

; reriiuiidcs A M.,r.
da Motta, 41 r., ^ij

r,: Norberto llcrt/, ,ri r,
condos, 6: Augusto M,
0. c il v.

Pornin rojeltodos: 7 p., 1 p„ 2 c, o 1 v,
l-inaiii vendidos: .'II 1 I r,
Sloelii Condido I-:. ele Mello, 103

& C, 08; A. Mendes St G„ 606; I.
lhos, 182; Prauclseo V. Goulart,
Plmeiila elo Abreu, 257; Oliveira

r,i DurUb
lino & pj.
«77; JüSo
Irmãos íc

C„ Ul!): lliisilio Tavares, 0; Castro <*•
C. dos Rclnlhlstns, 13; Portinlio & C,
ICelgard dc Azevedo, 105j Norberto Ileri/
Augusto M. da M0II11, 320. Te.lal, 2..V.';t

No entreposto de 8. Uiogo

,:"SÍ!
."10;

O lr«'ui chegou com lo minutos
, .r>3 p„ 22 c
os .,,-,,'uintes
ele IÇflOII a

Vendidos: 187 ."l-l
Os preços foram

frTilill a 8030; porco-
nelros, dc 1Ç5Q0 a
9800.

No matadouro dn Penha

Abatidas hoje: 22 rezes.
Cumes congeladas

de ali
u 37
rezes.

1?200;
Í.SDO; vilcllos, de S000

150,
'do

ir-

m

m

FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
—•lZxccIlcntcsqu.ilídiklcs—
—Rccusiie as imitações —

rP'-

«« iaj|

recebidos
irmazens

Donativos
límpresn

rinmculc.
Empresa

de batatas.
Moinho de Ouro

les. ele café e 2 l;s.

até esta data:
1'rigoril'icos, gelo dia-

Armazéns Frigoríficos, 1 caixão

(contribuição
de chocolale.

mensal),

3 dúzias de pares

sueco ei arroz.

OS MOVEIS QUE LHE VEN-
DEMOS TÊM ARTE E SÃO PRI-
MOROSAMENTE ACABADOS.

Leandro Martins & C,
OURIVES, 39-4143

OUVIDOR, 93*95

As pensões de montepio dos
operários da Marirtha

Pelo director ele contabilidade dei Marinha
foram baixadas novas instrucçôes solre pa-
gamentos de pensões ele montepio de opera-
rios dos arsenaes de Marinha da ¦Republica,
a cffectuar-se 110 coiTente mez e referentes
a julho próximo findo. Scgunilo essas instru-
cções, as viuvas e filhas solteiras de opera-
rios deverão apresentar, nos mezes dt feve-
reiro o agosto ele caela aimo, allcstaelo firma-
elo pela autoridade policial elo districto ein
ejue residem e cm ejue provem o seu esiaeío
civil.

¦ «ãã» 1 

Srs, P. Corrêa & (
meias.

Casa Carvalho, 1
Em dinheiro:

Dos fundadores 
Or. Ruymiindo dc Castro .Maia..
Comm. Antônio Januzzi
Light & Power
Comm, A, 1". liotelho
Comm. A. Valentim do Nasci-

mento 
Sr. Joaquim Freire (.contribuição

animal) 
Dr. Geraldo Rocha
Sr. F. A. Huntress
Dr. J, Pires Brandão
Comm. Casiniiro ele Menezes....
Sr. Ur. I.uiz da Hoeha Miranda
Dr. Francisco Murtiülio
Comm. José Narciso Guimarães
Conde de Modesto Leal
Dr. José Carlos Rodrigues
Srs. Luiz ele Rezende oc 
Dr. Saneho de Barros Pimentel..,
D. Laura de Burros Pimentel..,,'
Cons. Dr. Teixeira ePAbreu
Sr. Ca ri A. Sylvcstcr
Dr. Ubaldiiio elo Amara!
Um anonymo (V. dc M.)
Sr. Manoel Ferreira de Almeida
Srs. Humberto Adamo & 
Sr. Oscar .Machado
Dr. Manoel Pedro Villaboim...
Dr. Inglez de Souza
Dr. Esmernlelino Bandeira
Coronel Bcnedieto A. Bueno
Capitão E. F. Petterson '
Dr. Leitão da Cunha
Cons. Ruy Barbosa
Dr. A. Feleinon G. Torres
Dr. Humberto Cardoso
Produeto ela Caixa Geral .,,¦
Mrs. Sanceau 
Sr. E. E. Barton [,',',','..
Dr. Josó ele Aguiar Garcez •
Um anonymo .,',
Dr. José Castro Nunes
Sr. Gustavo Wright ,
Dr. Paulo Figueira de Mello,...'
Prof. Ered. Nascimento (conlri-buição mensal) 
Coronel Carlos Leile Ribeiro'

(contribuição mensal) 
Sr, Charles Meyer e sua mulher

10:0008000
1:000S000
1:00üt*0()0
1:000$000
1:000$000

5008000

3608000
20IW(J(I0
200*01)0
200-?000
200$000
200$000
200*000
2008000
200ÇOOO
200s'i"lfl0
200*000
1006000
1008000
1008000
í008000
100*000
]00*000
100*000
100*000
1008000
100*000
1008000
100*000
1008000
1008000
1008000
1008000

70*000
50*000
-I ,"18000
30*0110
208000
20*000
20*0(10
208001)
208000
128000

10*000

108000
108000

"VIDA GALLEGA"
"Los Alpes Gallegos" é uma vista a duas

cores «pie esta revista hespanliola insere na
capa elo seu numero 72, epie nos remelte seu
representante Sr. Victor M. Balbon, e é, com
outra pagina de graphicos, uma prova de epie

1 a Galliza tem para o turismo zonas onde neni
I faltam os corços, nem a neve, nem aldeazi-
| nhas como a Suissa. Além disso, os coros
i gallegos dc Pemtcvedra e Porriíio; o "Affon-
' so X11I"' cm Galliza; aldeas gallegas; os or-
I phãosinhos elo Christinn; retratos ele litera-

tos, músicos, artistas, políticos e homens dc
prestigio da região galaica.

O texto, amplo e variado, trata elos proble-
mas vilães du Galliza.

Ç^LggyPO H

4*.

e
elegante

ASSEMBLÉÁ, «6
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QUEMACHOU?
Perdeu-se um broche ele estimação,-com cin-

co brilhantes, sendo uni grande e outros pe-
ejuenos. Pede-se o obséquio ele «piem o achou
trazcl-o á rua Salgado Zenha n. 53, epie será
gratificado.

Pó de Arroz LADYé njelhor e não
íiiais caro 1

CAIXA, J28500

Fornm
consumo.
\ ão ser
Filhos.

abolidas IM rezes, sendo
H foram rejeitadas c as

i pnrn
i-csi.-intt-'

exportadas, Abateu-as Caldeira ,i

-*-HH**»

Llinpndür u polidor tinlvorsal

TODA A PARTE

uno fieei
Conlinciii
Denizard

0 112, na

080

MISSAS

Ilesam-sc amanhã as seguintes:
_ Dr. Fernando Pereira ela Silva

tino, ás 10 horas, na Candelária;
Urbino de Souza Guimarães, ás
mesma; Ignacio Ribeiro de Carvalh
0 I|2, na egreja de S. Gonçalo Garcia;
Baptista Ferreira, ás 10, na capclla da Var-
gem Pequena, em Jacarépaguá ; Antônio
Luiz Soares, ás 9 1,2, na matriz do lüngcnho
Novo; Arsenio Francisco ele Assis, ás 8, ua
mesma; D. Helena Gonçalves Nogueira, ás
fl, no Convento elo Carmo; Manoel Pereira,
ás 8 1|2, na matriz ele SanPAuna; I). 'ela-
ria yan Wcnddingcn Willemscns, ás 10, na
egreja de Santo Affonso; D. Rosa Gomes
Xavier, ás 9, na capclla do Collegio Sale-
siano, cm Nictheroy; José Pereira ela I"»i;-
seca Sobrinho, ás 9, na dc Santa Rita; Ar-
thur Victor Ribeiro, ás 9. na mesma; Man.»
Joaquim da Silva, ás 8, na ela Gloria; D. Ma-
ria Luiza Vianna Basto e Mello, ás !) 1 2,
na mesma; I). Bcrthn ele Lapradclie Salusse
Lussac, ás 10, na egreja de S. Francisco de
Paula; D. Maria Montauriol, ás 9 e ás 0 1 2,
na mesma; D. Maria Augusta ele Villieiij"
Torres, ás 9. na mesma; Godofredo Moorç,
ás 9, na mesma; Manoel Martins ele Andra?
ele, ás 9 1í2, na mesma;
gueira, ás 9, na mesma;
ás 10 1|2, na mesma.

ENTERROS

João Joaquim N'ii-
D. Alice Jacobscn.

Soffreis do fígado ?
Tomai Energil
¦ ¦**«•*¦ _

Perdeu o filho
Pelo vapor "Oronsa", chegou hoje í** nos-

so porto, vinda ele Lcixões, Virgínia',Jesus,
passageira ele 3a classe. Como aquelle'vapor
não tivesse atracado, Virgínia teve ele1 tomar
um bote. Seu filho menor, Joaquim! Alves
ele Jesus, tomou onitro boto. Clieganlo ao
cáes elos Mineiros, Virgínia eleu por filia elo
filho. Procurou-o, esperou-o e, como não oencontrasse mais, communicou o facto á po-licia maritima. i

Sommn  18:7958000
Já estando assistidas 130 familias, havèn-elo oi alumnos na escola, 12 no iardim elamtancia. 4 creanças nn creche c 2 recolhi-necessários mais recursos para nt-desenvolvimento elos serviços
A Asoistcncia ele Sia. Theresa, á rua Anrn-Zivel, pode ser visitada todos os sabbados, daa10 horas da manha ás -1 horas ela tardeIlio de Janeiro, 10 de agosto ele 1910

elas, sao
tender ao

Os directores.
«tM**»

O desastre de S. Diooo
Para a familia elos meninos Orlandil eineraleliuo recebemos ele E. M. 58000.

mBMmm-4 , ¦«.

Es-

Drs.LealJuniore Leal Heto
Especialistas «m doenças dos olhos; otvldos.
unriz e garganta. Consultas de 1 ás 5—Assembléa n. 69-

-4*ta»

Guia
Aris-
Cen-
iiias,

Temos em nosso poder o exemplar elo
Geral ele Informações, editado pelo Sr.
tieles Malelonado, proprietário elo Motel
Irai, ele Juiz ele Fora. Contendo 21(1 pa,o Guia eslá repleto ele. informações dc grandeutilidade, ao mesmo tempo que faz uma pró-
paganela elas classes producloras elo grandeEstaelo. E' intenção elo editor desse excellen-
te repositório ele informações publicar, em
breve, um recenseamento completo do inovi-
mento commerciaí, industrial e agrícola,
abrangendo os Estados ele Minas, Rio c São
Paulo.

—il mf*m

Mil ie !ii bordados, yol-
Jas, meias, li-
tas, grampos,
linhas, etc.

Rua Sete de Setembro, 205. Telephone -2.510 Central.
¦f '-refluir i -.--.;- r

O Sr. Avelino Fernandes, proprietário do
botequim da rua S. Luiz Gonzaga íi. 507,
procurou A NOITE afim de declarar que em
seu estabelecimento não houve conflicto, co-
mo havíamos nolicinejo, è sim uma ligeira
discussão. Entretanto, p Sr. Avelino éseiueceü-
se de informar que um dos seus socjôs, 'pôr
oceasião da pequena disçussíió, tive à ciibeçá
quebrada por uma garrai-la õnS lhe vibrou
u>n desordeiro, eobforine % P0cl$. hkà. tipü,-

Em prol
physica...

;ao

Partidas de bàccaràt
Era para um club ele football, E iiuso era

lambçqi que sc lhe facilitasse Inflo, couó uni
incentivo á educação physica. O cnvalieiro,
fuijccionái-io elo Senado, jornalista, advWaelo,
enteiulçu-sé còm a policia elo elistriclo" Da-
riam ufna licença provisória, para as pálidasdo club, emquanto se não decidia ;¦ outii, of-fiçial, na Çhcfalura de Policia. Demais; .dou-
tor, amigo do chefe, era o director... ;

Deram a licença e fuiíccionou o chj, uns
dias, á rua do Callete n. 279, sobraelo. Chç-
gou uma denuncia á policiei — era um clib de
jogo — as "partidas", eram dé baecaraj! Foifeito o cerco. Nq salão, o eloutor pròfíjia asessão, a mesa cheio, ele fichas, panno, eni
volta columnas, loelos os matadores üo jog'oA policia ápprchendeíi ós fcetrechoç i ãcà-bou o club para incentivo á educação phv-sica... " -'¦ f , ";

UHÍUI-
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Olhos, ouvidos
nariz a gargan-

S, Josó, 5,
0 ás 5

Um livro didactico
Eslá já iia sua ejuinla edição o compêndioele geogrnphia elementar elo Sr. Elysio tleinspector escolar no Districto Fc-Araújo

ileral.
Editada pela livraria

te obra elidactica teve
do Conselho Superior ele InsU-uéyãTPiibnca'"ío
Dis nc o e preenche cabalmente^ fins a quese. destina pelo modo synlhelico e completono gênero, com que foi orgánisada.

Alves, essa interessan-
i apprpvação unanime

* ¦ ¦ .,,. ¦ .... ¦».*ji{»»**; • , ; - . m\ ^.

NiifisHélro(iC,b|M|!^|3p
,v.M? ,*;T £t j^£lil...«Si. - .-. ¦,.,-' . "¦*
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DR. ALCÂNTARA GOMES. Tuberculose
Rodriso Silva, 0. Dó 8 ás' 5 - Res. telep. 700 Sul

Para o director da Recebedo-
ria do Thesouro providenciar

Por mais de uma vez lem chegado ao nosso
conhecimento a fôrma pouco còrrecta como os
Srs. lançadores elo 4° districto exercem as
suas attribuições. A ultima foi cm caso de
conhecicla modista, á rua S. José, que, ao re-
ceber a visita elaquelles senhores, lhes pediu
o favor dc voltarem quando estivesse seu ma-
rido, visto não os conhecer e elles quererem
examinar todas as dependências. Os Srs. lan-
çadores não acccelcram ao juslo pedielo c
ameaçaram que invadiriam a casa á força!

E' uma grosseria que mostra o grão ele edu-
cação desses lançadores.

- . » ¦***¦*-- 

Tendes prisão de ventre ?
Tomai Energil
« ——» • 

A entrada livre de herva-matte
cancellada na Argentina

BUENOS AIRES, 10 (A. A.) - O ministro
da Fazenda, Dr. Francisco Oliver, autorisou
as alfanelegas de Monte Caseros c ele Paso ele
los Libres a permiltir a entrada livre elas par-
tielas ele hcrva-matle cancheada, sem esperar
pelo respectivo certificado ele analyse, peiinit-
tindo a saiela elos vagões para coneluzil-as a
Corrientes, onde serão analysadas e julgadas
aptas para o cnnstimo.
———-— t—*MH» .-,,.

Di\ Edgfar-Abrantes^S^
pelo Pneumothorax — Una S. José roG ás 2 horas.

¦ ¦*!»**

fê©s s
BUENOS AIRES, 10 (A. A.) — Os membros

elo Parlamento, pertencentes ao partido gover-nistn, pronunciaram-se contra a aelopçào elo
voto secreto nas eleições.

' '"»!¦**» I

o uso do PETRÓLEO OLI-
VIER obtêm-se cabeiios
fortes, sedosos e isentos
deoaspa. Vidro 3$. Nas perto
nieirias e á nia Uruguayana n. 66

Foram sepultados hoje:
No cemitério ele S. Francisco Xavier: Fraiw

cisco Anlonio Pereira, necrotério da policia;
Maria Emiliana das Dores, rua Elias da Sil-
va n. 211; Nair, filha ele José Joaquim IV;.
nandes, campo de S. Christovão n. 10; Mosa
Cândida Nogueira, rua Frei Caneca n. 115;
Nair, filha de Manoel Soares, rua Senador
Alencar n. 25; Brilhaiitina Oliveira, rua Vis-
conde dc Itaúna n. 111, casa XXVIII; Dalvii,
filha ele Manoel Cardoso elos Santos, hosni-
tal S. Sebastião; um feto, filho dc João da
Silveira Maciel, rua Visconde ele Santa Isabel
n. IG; Osmar, filho ele Julio Parada, rua
Laura de Araújo n. 111; João Pedro Fcrnan-
des, Santa Casa ele Misericórdia; soldado do
Io regimento de artilharia montada, Atire-
liano Ramos elos Santos, Hospital Cenlral elo
Exercito.

—No cemitério de S. João Baptista: Ma-
noel Gonçalves Meira, rua Visconde dc Ca-
ravellas n. 87, casa I; Henrique, filho dc Au-
tonio Gomes, rua Passos Manoel n. '18; nsy-
lada Guilhcrmiiia Pegadas, Asvlo Stinla
Isabel.

— Effcctuou-se hoje o enterro de D. Adelai-
ele Ahwlia Pinto, tia ela esposa elo Dr Julio
César Suzano Brandão.

O cortejo fúnebre saiu da rua I). Maria
Romana n. 24, tenelo sido feita a inhumução
em carneiro perpétuo, na necropole ele üãei
Francisco Xavier.

—-Realisou-se hoje o enterro de D. Am
Faria dc Oliveira, esposa elo coronel Pe
José ele Oliveira, fiscal ele infl
Prefeitura Municipal.

O feretro saiu ela rua
)i. 92, e o sepUltamenlo
a praso, no cemitério
vier.

—Serão inhumaelos amanhã:
No cemitério ele S. Francisco X

lindo, filhei de Justina da Con
ras, rua Dr. Sá Freire n. 9-1,—No cemitério de S. João Baptista
los, filho ele Custodio ela Cruz, ás 12

Senador Pompeu n. 25, e Adelaide
rua Pedro Américo n. 3-1

Uia
dro

immaveis ela

Marquez dc Abra nl es
foi feito em carneiro
ele S. Francisco V-i

üceieao,

rua
ás 1]2> Pedro Américo

9 li-!-

Car-
horas,
Alves,

Doenças do upparoSSío difles-(Ivo e do svstema nervoso.-Ralos X. — Dp. Renafo de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás j.

Os bacharelandos daFacul»
dade de Direito banquetéam

o seu paranyinpho
urma dc bacliarclandos da

• «»«Sm

Palas associações
Grêmio Paraense

Foi eleitat- x a, n°víl directoria do Grêmio Pa-ráense, ficando assim cònstituida:Presidente, Dr. Lauro Sodré; vice-presiden-les Dr. Carlos Seidl e Dr. Firmo Rfaga; seici-etanos, Dr Bruno Lo^o e Francisco Cam-pos; orador, Di-. Serzedeflo Corrêa tesoure
gjiÇfio 

Mo* bibliotnecario, J cccacio

màmkmmn

Realisou-se hoje a eleição dis'adores da Santa Casa£íi
Na sala das sessões elesta pia instituição

procedeu-se hoje, ás 10 horas, ú eleição elos
irmãos definidores e apuração das respectivas
cédulas, tendo sido eleitos para o corrente
anno eompromissorio de 1916-1917 os seguiu-les irmãos: almirante Julio César de Noronha,çommendador João Alves Affonso, José Mar-tins de Andrade, leljalme Eduardo ela Costa
Araujo, conselheiro Salvador Pires de Carva-
lho e Albuquerque, Fridoliuo Cardoso, com-
inendador Antônio Gomes Vieira de Castro,
Alfredo Coelho da Rocha, Josó ela Silva Si-mões, Josó Custodio Velloso, ministro José
I.uiz Coelho e Campos, Dr. Emygdio Adolpho
yictorio ela Costa. Rodrigo Venancio da Rocha
Vianna, çommendador João de Deus Freitas
coronel Jgaejuim José ela Silva Fernandes Cou-to, João Urbano de Carvalho, Dc Luiz Felip->e de Souza Leão, çommendador Manoel -\n-
pio ela CostA Pereira, çommendador Josó¦oncalves Guimarães e visconde da Veitía Ca->ral v...,„i.¦..,,... . .1.... .¦ ,

A iui4iju ue uiiciinrcianaos U.i 1 .¦eu'.i.. .
Direito do Itio ele Janeiro offcrecera amaas il) horas, no Assyrlo, um banquete au
paranympho Dr. Esmeraldino Uandeira.J ronuneiará o discurso de saudação a S. !'\.
0 orador ela turma dc 1UHS, bacharelando João
Silveira Mello, e para 03 lentes homenageadosc director da Faculdade, falará ei bachàrciau-elo Nelson Dantas Coelho.

Nessa festa tomarão parte os lentes liomc-
liageados conselheiro Cândido de Oliveira dl-
rcetor ela Faculdade; Dr. Viveiros dc Caslro,
Dr. Luiz Frederico Carpenter, Dr. Abelardo
Lobo c Dr. Fróes da Cruz, c o secretario Ürl
Francisco elo Oliveira.

u

-«lôt»-

Suppíentes. ... ..
ta. e José «k Silva Simôest»

Agostinho Joaquiu» Ferrei-

>r. Teiles de M
E&^s^sgaj
enezes

Clinica em gora! — Esp. moléstias das senhora
e partos. Cons. 11. Carioca 11. 8, 1! ás 5. —Teiles»!
CUOC.-llesid., Av. Mem de Sá, 72. Tclep.OIltChamados a qualíjuer hora.

^W^mtmmmmmmWmm^mmsmmm^^

i1m'I
«Revue Franco-Bresilienne»
O numero hoje djstribuido d;e "Rcvuis

l-ranco-Brésiliciinc." eslá como toelos os an-
terrores muito bem feito, com texto variado
c illustrado com esccllcntes gravuras, iuclu-
sive algumas "charges".
***•*'- ¦ *g<aea» ¦
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Vendç-se um titulo de sócio deste club,
valor dc 2 contos de róis, por 1:3508000
conto trezentos c

edd Candelária n.
cincoeutn

20, com u
mil réis
corretor

) na ruiu
Muniz..

-
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0a platéa
NOTICIAS

Ah boas oiieretas dn Vllale
í A Vllale, a ülirWtadn "IrOUlllJ" il.illiiuo (|iie

ora esto Ir.iliiilliaiidii lio 1'oloce, Imune em
seu i'e|ti'i'loriii olgtiiniis o|iüroliiíi novas, filio

>áii devem-, deliciosos, Uma delliüi . "l.a du-
clicssn dei Uni Taburln". de l.eoii llord. A
/um lilnvllii en|ilrltUOiio alllii-se tuna iiarlllii-
rn magnífica daquelle festejado compositor.
Tina (liiion.i e H.'l" llt'1'líiii. ii" dom licllir. ele-
.iiciiIim orllstlciis da Vllale, lém no peca o|ili-'.itõí 

popcls, "l.a iluelicssa dei Itol Tnbnrln",
mio ha pouca leve unia semana dc represou-
lac/ics consecutivos com assistência numero-
.sl¦.^iiiiíi. fui hontem A sccna no 1'nlnce, aiiniin-
ciando .1 rmpreiti ser o nliima represou loção,Ili' Impossível qne isso aconteça. A caoa quelüionlcm obteve o cnuliccidn líicnjro da rua
dc Pnhsclll e 0.1 ii|i|ilailM!K que dc novo eoVoo-111111 ;i represenlnetlo do "l.a ducliessu dei Uai
Tnliiiiin". hão dc ler influído nn e.plrito dadiivcçàn do 1'olaec, de modo o ninda podermos«íiierar outros audições da deliciosa produ-
ji-Cao dc Leon llord. Hoje a Vilale díi a ulll-
111a rcprcsunloçAn de outra opereta de suceca-
in, "Addlo Gio\iuczzn", uma dai novidades
nela temporada llieolrnl.
I ni.-i companhia nacional no Joüo Caetano

Js'o thcalro Jiuln Caetano, em Niclhcroy, er,-
,trca domingo vindouro a companhia drama-Alça nacional nrganiiuda rocontciiiciilc nesin
tnpitíll jiclos íicfore.i llranilão io Pupulorissi-
jjíin), Olyinpln Nogueira e Eduardo Pereiro.
Jissn "Ironpc" possuc um apreciável conjunto
ilrli-.lico. Sua eslrén ua visililia cidade será
(uni uma comedia bastante engraçada do
odor Olvmpin Nogueira, Inlllulada "O amor

j travesso", cujo distribuição é a seguiu lei'Eduardo, Ülyinpln Nogueira: Olodoinlro, Uron-
dfloi Dr. Guedes, .loão Colas; .loão, Eduardo
Pereira, Miigdiiloim, Amélia Gnpltoni; Car-

iinclla, Mariano Soares| Claro, Esmeralda Cas-
livoi I). Itilo, (iabriella Moniani; um criado,
I), Guimarães. O espcctaculo em que essa"troupe" sc apresenta oo publico fluminense
1crá a assistência do Sr. Dr. Nilo Peçanha,
presidente ilo l.slnda do llio, prefeito e ou-
Iras autoridade.:.
A nova peça do Apollo

. : Como limitem, boje c amanhã não haverá
espectaculos no Apollo, para que a companhia
do Polyllieoinu dc Lisboa apure os ensaios da
mova revista nacional "Isso foi tempo", dcCândido de Castro, Luiz Silvo e Octavio Man-'gel, cuja primeira representação será nos pri-'jneiros dias da semana vindoura. Sabbado e'domingo haverá as ultimas representações da
revi si ti "Sta salva a palria".
A festa de amanhã no Recreio

• lleuli. a amanha o seu festival no Recreio o
maestro Luiz lfllgueiras, O espcctaculo tem
um pragrilnima variado. Será representada
pela companhia Alexandre. Azevedo a mngni-
iica comedia dc Alfredo Cnpus, "A linda fun-

Jcclonaria". li, por uni conjunto do.; nosso';•niclliiires arlislas, será representada pela pri-'lucila ve/ uma revista original, de Octavio
Rangel, "Retire a phrase".
A companhia Unas vae despedir-se do Rio

Coni a revista "Fado c Maxixe" despede-se
hoje do publico paulista a companhia Ruas.
Iíssá "troupe!' porlugucza dará sabbado c do-
miligo 110 Ilepublien as suas despedidas ao Rio.
Será representada a interessante revista '-Ko-
sa Tirana". A companhia Unas embarcará
r.csta capital a 18 do corrente, pelo "Dcsna",
para Lisboa.
A recita dos attlores da "Stá salva a Palria"

lí' na segunda-feira vindoura a recita dosautores da revista "Stá salva o palria". Vae
ser um espectaculos brilhantíssimo. Serão rç-
pieseiiladas Ires peças: "Ciúmes de eslrella",

^"lover de rideau"; "Os olhos", "grand gui-
;gliol", e "Stá salva a pátria", revista. Haverá
.linda nm neto variado em que tomarão partecxccllente.; números dc nttrncção.

 Com a opeerta "Dansarina descalça"
haverá amanhã no Palace nova recita de assi-
giialuia da companhia Vitalc.

i >-'¦; '¦! l-Npeclaciilos para hoje: Palace,
)."AdiíIio Gioviuczzn"; Ilcereio, "A linda fun-ccioiiaria"; São .losé. "Amores de apache";
| Republica, variado; Carlos Gomes, "Diabo a
quatro"; São Pedro, variado.

AMOR HERÓICO
Romance passional

PROTAGONISTA :

FRANCISCA BERTINI
HOJE Pá O v&aWaWLi&íaH*

DASCELEBRIDADES i
f-, '' —» ^«S» 

Notas religiosas
Culto presbyteriano

x- Amanhã, ás l!l lf2 horas, será commcmorá-
do pelo l.greja Evangélica, á rua Diamantina,

. cliiçãn dn liiachuclo, o nono annivcrsario da
I ]irinieira cerimonia religiosa, cffccluada no
[ seu templo. O seu pastor, rev. Franlcliu do
Nascimento, dará o histórico da egreja;

Serão entoados hyninos c feitas preces cm
,' 'acção de graças pelo evento memorável paraessa denominação calviuista no Rio dc Ja-

neiro.
A entrada ii franca. Todos são convidados.

A 1" communhão nos CoIIcgios Extcrnato de
Apparcclda e Regina Cceli

Activam-se os preparativos para a solcmni-
dado da primeira communhão das alumrias
dos eollegios l.xtcrnnto d'A'ppareciiia, á praiadn Elaniciigo, c Regina Cocli, á Tijuco, onde
sc realisa a festividade a 8 dc setembro pro-simo.

j "JORNAL DAS MOÇAS"
I-A-cellcnlc o numero do "Jornal das Mo-

ços" em circulação boje. A capa 6 nm lindo
retraio a cores da senhoritn Gugii' Maga-
lliõcs. li o tcxlo, variado e abundante, nada
deixa a desejar, assim como as reportagens
photograpliieas nas escolas, que constituem
um dos assumplos predilcclos da conceituada
revista, Secção de modas desenvolvida e per-
feila. limflm, é mais unia vicloria que alcau-
cnn o "Jornal das Moças".

_;___

SPORTS
Football

. O scratch carioca
Nn eoni.irt do Botafogo reollsou-sc ó pri-neiro .raliiltig do scratch i-arluca. Pol umlinin Ir.iliiing ,. melhor seria si todos os es-fiiloihis comparecessem, nflo obrigando mdirigentes a lançarem milo dc pla.ver.s iiíui

CHCOlIlidOH,
A linha de avonles foi a que melhor «ehouve, Hogiilndó-He os liflõlm. A linha dc hol-ves um, |ol má e o seu trabalho seria opll-nio sem n inclusão de Luiz Aulunhi,' que nlld

pode, a nnssii ver, ser nin (Inquólln Unho.l.inflm o tempo de preparo passou, bemcomo o do formação. Agora só resta espe-ror que n valor de coda elenicnlo concorracom o máximo de suas energias parn evitar
Il lll fracasso nesle inalcb, quo Sc rcalisar.i
domingo, em S. Paulo.

Fluminense P, C.
Poro o Iriiiiiing que se ronlhín amanliã, ásH» hora», n captaiu solicita, por nosso inter-incillo, o ciiinpiireciinenlo dos seguintes io-

gadores:
I" leani: .

Marcos
Vidal - Moacyr

Laís .- Oswaldo • . S.lvlo
Celso — Couto —. Raul —. Wclfnrc — Iíriionili" ienm:

Affonso
Joaquim Waldemnr

Calmou - - 1'ahio — Honorio
Barlhó —- Esteve» — Rnptlslo — Cosia —

(liiaranvs
Reservas: Primilivo. Coelho, Plua. J, lira-sil c Ceorgc"»,

O torneio aratlcnilco cm S. Paulo
Deve andai' já em caminho de S. Paulo n

scratch acadêmico desta cidade, que ama-
nhã disputará um ínntch com o seu collega
do visinlió l.sindò.

O conjuillo acadêmico que daqui partiufoi formado do seguinte fôrma:
Cazuza

Pindaro — Villaço
Laís — Adliemar — Pobio

Oscar — Alu.vsio — Salema — Jíczé — Ar-
lindo

1 ' i _üJ_oí«ím3í_>

Ro-tring
A regala de domingo próximo

Domingo próximo o dia é consagrado ao
querido e elegante sport do remo. A Federa-
ção Urasileisa das Sociedades do Remo fará
realisar a sua grande festa animal, na qualse disputa a maior c melhor dos provas
desse sport: o Campeonato do Rio de Ja-
neiro.

Para essa prova quatro barcos apenas se
inscreveram, sendo um do Nalação, um do
Vasco, um do Flamengo c uni do Boqueirão.

Lsse numero, relativamente pequeno dc
concorrentes, não diminúc o importância c
animação desta grande prova náutica. An-
tes, julgamos que tornará o parco, como sc
diz no gyria, mais roxo. Isso porque "s
quatro concorrentes estão preporodissiinos
pelos constantes ensaios c são dc forças bas-
(ante equilibradas.

Os 11 parcos restantes estão formados a
molde de proporcionar carreiras bcllissimas
c chegadas clcctrisanles. A enseada mansa
de Botafogo já eslá preparada para a reali-
Sação da bella festa da Federação. Assim,
as balisas já forain lançadas, hcíli como os
pavilhões dos juizes. O grande c bello pn-
vil hão da praia começa a ser engnlnnado,
bem como Ioda a curva ajardinado do cáes.

O ciilhiisiasino dentro das garages. dentro
da F. lt. S. R. e cilirc o nosso publico diz
melhor do que esta pequena cliroiiiCO o que
será a regata de domingo próximo.

. «<?>¦ 

HOLLANDEZES
Tendo, apriarccido no mercado innume-

ras imitações e falsificações da nossa
conceituada marca de Charutos Hollarf-
dezes, avisamos ao publico que exija
sempre a dita marca com atineis pro-
prios, impressos na frente: «Suerdieck-
— Bahia», e com a contra-marca «HOL-
LANDEZES», facilmente a distinguir de
qualquer imitação pelo seu

Inimitável sabor
Suerdieck & Comp.

—•—

Maragogipe - Bahia

Uma cobrança a remo
Aureliano dns Santos e Joaquim Peres são

pescadores, e o primeiro devia tuna pequena
quantia ao segundo. Hoje fizerom-sc ao mar
numa canoa. Quando estavam em frente á
praia dn Caju', tiveram uma discussão, Pc-
res, exflltando-se, espancou o outro com o rc-
nin e o feriu bastante.

A policia'moritima prendeu o nggressor e
fez medicar o ferido na Assistência.

1 l«» -»

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.935 Central

RUA DA CONSTITUIÇhO N. 6
1 -.«»» 

Um busto em bronze do con-
selheiro Ruy Barbosa

Deve reunir-se amanhã, á tarde, num dos
salões do "Jornal do Commercio", a com-
missão promotora da collocaçâo dc um busto
em bronze do senador Cons. Ruy Barbosa no
jardim da sua residência e no dia dc seu
nnnivcrsario natallicio.

<<
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urbílháo da Vida"
Oito actos de grando arte

lüliçjlo T9iíí César Film

Francesca Bertini
Segunda-feira

O PATHÉ
só cxliihc as ultimas creaçòcs da fa-
mosa rainha ilo silencio I'rancesca
Berúni, editadas com grandes me-

trãgehs este anno pela César'' Films

•Pela? tpilettes, pelos assumptos, pela' 
perfeição artística estas obras primassfto inconfundíveis com os primeirosc pequenos assumptos posados annos atrás pela mesma artista cm outras fa-

bricas no inicio de sua carreira cinetnatograpliica
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Afmado de faca, promo=
veu desordens e foi

ferido a bala
O desordeiro Cândido dos Sanlos. vulgo"Moleque Sanlos". esta madrugada, armado

do faca, tentou riggredir a incrctriz .Maria da
Conceição, .moradora á rua S. Pedro n. 'M2.
Na oecasião em que a palritlba dc cavai-
laria se appro.ximava, nttendendo aos gritos
de soecorro, o desordeiro saiu correndo, pro-
curando evadir-sc. Quando "Moleque San-
los", ganlioiitlo a rua Marcclial 1'loriano Pei-
xolo, passou próximo o um grupo dc pnjiu-
lares, que eslava parado nas línniedjaçõcs
da I.iííbt, foi ferido na perna esquerda por
uni tiro de revólver, que partiu dn grupo.

Alcançado pelos policiaes que o perse-
gtliain, foi o desordeiro levado para a de-
legacia, onde recebeu soccorròs da Assis-
teneia.

No inqucrilo Instaurado não ficou opú.-
rado quem foi que disparou o tiro.

fS*—-'A Coluna j1

Recebemos boje móis um numero da re-
vista "A Coluna", orijão dos interesses dos
israelitas no Brasil. O numero esta bom

e noticioso. -«•»-
Dr. Dantas de Queiroz ^'^"«'j™:
tlioiax c outros melliodos modernos do tratamento. Coii-
siiltasdus 8 ás II da inaiili.i. llua Uruguayana, n. 43-

Foi desprezado, mas
se vingou

,Iía tempos, Adelaide Ferreira Baptista, de
2(1 annos, empregada como eopeira cm casa
de' uma fanlilia cm Villa Isabel, Conheceu o
nacional Juvenal Ciaspar; que sc fez seu na-
morado. Por um motivo qualquer Adelaide
cortou as relações com Gaspar.

Hontem, cerca das 20 horas, o ex-namora-
do, encontrando-se com Adelaide, que nas-
scava na praça Lima Driimniond, aggrcuiu-a,
produzindo-lhe diversas contusões pelo cor-
po. Gaspar foi preso em flagrante c Adelaide
soecorrida pela Assistência."^•*-

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Vcndé-se umn com magníficas arvores fnitiferas,
vacens leiteiras, oves de raça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Saclict n. 20.

¦ ^íüm -~-

Até segunda ordem!
—,., -

Fica o supplente !
A todas as delegacias chegou hontem o

aviso: ficassem os delegados de promptidão,
nos districtos, até segunda ordem.

Ficaram todos, inclusive o supplente cm
exercício no lü", Or. Bomfim', o da musica.]

Tudo correu calmo. Pela madrugada, os
commlssarlos foram repousar. De nia(nliã-
zinho, despertados, encontraram, sentado
ainda á mesma cadeira, o supplente.

Oh! doutor. Chegou cedo...
Eu não sai. listou esperando a scguti-

da ordem...
¦«•«»-

4a. Reyiãaj E-üliiar
EDITAL

Obras de fortificação do morro de S. Luií
E' chamado com toda urgência o compare-

ecr nestas obras o aspirante a officiál Heitor
Cabral dc Ulyssea, que desde, o dia 3 do cor-
rente está faltando ao serviço.

Niclhci-oy, em 8 de agosto dc 1916.
Major Trajano César.

Encarregado dc um inquérito policial-mi-
litar.

Por que nao pagar aos
pobres homens?

"Sr. redactor — O Senado, em maio des-te nnno, votou uni credito, que ficara emsegunda discussão no anno passado, paraserem pagos os mezes de outubro n dezem-Ijro aos infelizes dispensados das Capatazinstia Alfândega desta capital. Como até agorao Sr. ministro da Fazenda ainda não mau-dasse pagar a esses infelizes, pois iá estásanccioiiado pelo Exmo. Sr. presidente daIlepubliea, rogo a V. S., por intermédio dovosso conceituado jornal, pedir que o faça,
pois grande parle desses dispensados de sc-
tembro ainda se acham desempregados; atra-cessando grandes necessidades para mantero pão ás suas famílias. Agradecendo maisCsla obra de caridade prestada pela A NOITEaos infelizes operários da Alfândega, sul»-screve — f';u dispensado."

TALHAR.M COM OVOS
Analysailo ?... Superior !!

Hiia Largit 123 — Francisco Mello & C.
' ¦<•> 

«União Postal»
Visitou-nos o ultimo numero desse perio-dico, que continua a prestar bons serviço-,a classe a que é consagrado e ao publicoem geral, pelas nleis informações quc en-cerram as suas paginas. Está cxccllente essenumero da "União Postal", pela escolha cvariedade dos bons trabalhos literários pu-blicados c pela nitidez dos clichês que or-nam o texto.

Talielllão N0EMI0 DA SILVEIRA
RUA DA ALFÂNDEGA 32.—Telephone 6112

Consultório Medico
—•—-

(Só se responde a cartas nssignadas ,-iomImciaes.)
¦'- q' ?'" 

~ E', necessário o exame da urina
dar-,-es'„lta"doU 

° hÚmQn^ c™*™ P<«C

\V n' ?- d~ Çaça ln,m;,,' ba»»os de mor.i.. jj. l,. li A. — tome uma colher, dasde cha, de nitrato de valeriana Daussò em
pòCr'°diCrP0 

d'"g"a :,ssllcarat':,> f''" vezes
-• 55. S. L. A. — Pelas suas informações;nao parece tratar-se da moléstia que suspei-ta; faça lavagens com 0,25 de permanganatocie potássio dissolvido cm dous litros iPaguaquente, duas vezes por dia.

. ,r- F- ,R-, (Bello Horizonte) — Uso in-terno: Helmitol, benzoalo de sódio, ãã 0,30Para uma cápsula, mande 20. Tome quatro
JV. P. A. X. ('Palmyra) _ O seu casonao permittc uma indicação sem exame.

re- •¦•.•¦' ~ As suas informações são in-sufficieiites.
i, ír •dc.V• ~~ As suas '"formações são in-sutficientes.
I .P;.,;?.: T- — P' conveniente mandar exa-fiunal-o, para verificar si liouvc fractura ouluxação.
„ ,A- S-.,F-,~ P. IVala.menlo que tem feitoesta minto bem indicado, não havendo nc-cessidade dc modifical-o. '
. ?.' ^ — ° seu caso não pcrmitle umaindicação sem exame.

J. T. L. (Nietlieroy) — Prove que d poráSCtr " i? e niio para fim '«'lustrial.II. P. M. II. — Na creança é possívela cura sem operação; no adulto cila é in-dispensável. E' iniia operação fácil e deresultado quasi seguro.
ÍV ¥,' A> — Tóine banhos de mar.

• vi ~ Ni»Suem melhor do que o espe-cialista que ljie examinou poderá oriental-o./j- F-, — Conversão em gralninas dos pc-sos antigos que menciona: 12 drs.  2">
grs. — 250 grs. — 500 grs.
; Ç. A. C. — O seu caso não permittc umaindicação sem exame.
„ N- Ç..V' R. O. — Tome o peptonato tleferro Robin.

A.F.D.B.T.— Tome uma série deinjecçoes de Tonikeine Chevretin.
DR. DARIO PINTO (Interino).

I'A Noite Mundana
WMVFimtims

Fazem iiiiiiok amaulifl
O nosso estimado conipanlielio de retlaceRo

Coloitiiio Freitas, Imcltiirclãndo em dlieitn:
Dr. Duarte l.cile, embnlMidur de Purliigul mi
Hraslll Mine. RwõHoil dc Almeida, a niciiliia
Virgiiiin, filha do Sr. dose Francl-n-o de Cas-
lio, rnpilalisla nn missa praça; a poell.a Mlle.
Eôllior Dias, jinifessoiíi illplouiaila pela Escola
Normal de Saliorá, cm Minas,

—Fazem nnnos boje:
Os Srs, capitão Camillo de Souza Guimarães,

Industrial nesta pnico; Dr. Ferreira da Silva,
clinico em Nlcllicro,v; capitão Auiílcar Dar-
celliis. Dr. Manoel Ferreira dc Flgueircd... nill-
Jor Arthur Herculano de Almeida, Dr. .losé
Francisco de Moura Júnior, a menina Maria
de l.ourdes, filha do Dr. (iuilberiiie Cintra.—-Faz 0111108 boje ii Sr, llroz Narciso, inipie-
gado im comiiuTclo desta capital. Para mi-
Icninlsnr essa dala, o tiiinlvermirlaille offerece
ii noite tuna cela aos seus amigos, a qual terá
logar uo residência de seus progeiillore.s.•-Faz annos hoje a norinalista Mlle. Maria
Gusmão Dias, filha do Sr. Antônio Gusmtío
Dias.
^Passou honlem p aunivcrsorin linlulielo de

Mlle. JcilllCltC Vinil  filha do saudoso ad-
vogado Dr. Paulo Francisco da Cosia Vlnnnii,
e irmã do nosso collcgll de llliprcilSIl Luiz
Vfanua,

Por esse motivo a oimlvcrsaiiniltc recebeu
grande iiumerii de felicitações.
FESTAS

A Sociedade Acadêmica de Estudos Itrasi-
loiros realisa hoje, ás 20 12 lioras, no salão da
Sociedade de Gcogrnpliia do llio de Janeiro,
uma sessão solenine pnra dar posse á sua di-
reetoria.

Será obedecido o seguinle programni.i:Primeira parte — a) Posse d.i directoria:
b) saiidiiçáo á nova directoria —- Discurso,
llaul Itocha; e) lim agradecimento — Dlseur-
so, Carlos Maximiano de Figueiredo; dl En-
Irega de diploma de sócio benemérito á Soclc-
dade de Gcographia — Neslorio I.ips.

Segunda parte — (Literária) — a) Heitor
Lima; bl Hermes Fontes; c) I). Carmcn Fer-
nandes; d) Machado da Silva (Escola Drama-
lica)j C) Vieira Cardoso.

A directoria é a seguinte: presidente. Car-
los Miixiiniano de Figueiredo; vice-presidente,
A. P. de Andrade Muller; Io secretario, Nos-
lorlo I.ips; 2'' secretario, Alberlo Deodiito;
Ibesoureiro, Mario Sarandc; supplenles, Lou-
ro Muller Filho, Fausto Barreto Durão e Mo-reira Seabra.
NASCIMENTOS

O lar do Sr. Walter Lconard Aldridgc, dire-Clor do Aldridgc Collegc, está em feslas pelonascimento cm 0 do corrente de um menino,
que tomará na pia baplisinal o nome de JohnIlaymond.

—Com o nascimento da menina I.vdia, foinugihcntndo o lar do Sr. Victorino Brito e dcD. Juditb Brito.
RECEPÇÕES

Mlle. Emiliano Guimarães, que ve passaramanhã sua data nalalicia, não pbderi, pormotivo de força maior, receber as suas muitasamigiiinhas, conservnndo-sc assim, fechadosos salões de residência dc sua Exma. tia, viu-v.i Almeida Mcgo, em Copacabana.
CONFERÊNCIAS

Na próxima segunda-feira, fis 20 horas, ocoronel José .1. do Rego Barros fará umacoiiferncia no Club Militar, sobre o assumptodc actualidade e em resposta á conferência docoronel Gomes de Castro.
O tliema escolhido pelo conferciícista foi nseguinte "A guerra é um mal inevitável".

CONCERTOS

Está marcado para o dia 25 do corrente, ás10 lioras, o recital de canto da cantora rio-
grandense .Mlle. Paulila Raineri, que já seteip feito ouvir em concertos realisadosaqui,
em S. Paulo d Rio Grande do Sul."
PIC-NIC — .. 

Promovido por runcclonarios da Supcrintcii-deneia da Limpeza Publica, eslá sendo organi-sado nm altralicnle pic-nic á ilha do Engenho
para o dia 20 do corrente. A partida no cáesPbnroux será ás !) horas, em rebocadores •: lan-chás especialmente escaladas para esse fim Oprogramma da festa é muito interessante.
VIAJANTES

Hospedaram-se na pensão Nogueira, ns se-guintes pessoas: José Limo, Manoel RibeiroI'1-ancisco Grossi, Luiz Alves Gesteira, JoséMana Vianna, 'leão Itebello, Nicoláo SalinoAlberto Ramalho, Oclavio Gonçalves Maga-lliaes c senhora, José A. de Mello e senhoraAlaliba G. dc Campos, Salomão Ferraz, LuizO. G. Gordo, Antônio F. de Britto. ,1. Manoel Fi-lho, Domingos Ferreira Vianna, Francisco Josélios Sailtqs Júnior, coronel Felippe Lopes Pi-i.lieu-o, tenente Guilherme José Marque; eo-ronel Brasil Manso e senhora, coronel ManoelMartins Gomes e senhora, Gonçalves ViannaAlcides Prado, Alberto Baldossori, Rosalvo-elles e coronel Antônio Bittencourt
LUTO

Na cidade dc Caeté, fallcccu. após perlinazenfermidade, a Exma. Sra. D. Maria Magda-ena de Magalhães, avó do commissario Ma-tlicus Nunes, do 15" distrielo policial.
MISSAS

5
£XtMKa_»«dS*««'«h/3l

SGCÇAO INI.D.TORIAI.

Realisa-se amanhã, na egreja da Lapa doDesterro, a missa de 7" dia por alma de donaHelena Gonçalves Nogueira, filha do Sr. Se-raphini Gonçalves Nogueira, negociante nesta
praça.—Commcmorando o 30° dia do fallccimcntode sua saudosa e prezada tia, D. Mathildc Ta-vares, o Sr. Rubem Tavares, direclor de .-."cção
• n\r!n",sterio da viacao' mandou resar hoje,as l) l|2 horas, ama missa por alma da venerai.-ua senhora.

Ao piedoso aelo compareceram parentes daextineta e muitas pessoas de relações da fa-unha Rubem Tavares.¦ -^a». ____

MODISTA

FOLHETIM

ACOMÃ INFERNAL
Emocionante romance da actua-
9 iidade, de Oaston Leroux •

té—

lf l^ARTlã
S: T"

Vim !(«¦

¦S'

m
Ella fechou-se no quarto, foi Buscar uma

tesoura na costureira c abriu o envcloppc de
solido tecido de unho.

Não havia nesse envcloppc a mínima in-
I cripção. Lacrava-o um enorme siiiete verme-

llio no qual estavam impressas diias letras:
S. T., algumas folhas soltas, uns cadernos
leves de capa encarnada, quadriculados conio
cadernos dc creança delle cairam.

Na capa de cada caderno haviam collado um
quadrado dc papel azul com a designação:
dcparlainento de..., fronteira suissa..., fron-
leira Este..., fronteira belga. Tudo isso pa-reeia ter saido dc nina carteira collcgial, á
lioro da lição de gcographia.

Ella abriu os cadernos. A principio só se
mÍiin nomes de cidades, aldeias, logarejos, es-
lições, onde se ia ter por... por..., c que no
l>.ipel estavam alinhadas por regiões,

Fazendo face, estavam escriptos nomes, en-
dereços assignnlados com uma cruz vermelha
ou azul, e sempre acompanhado de umn
phrase diversa, o mais das vezes banal.

Por exemplo, fazendo face ao seguinte:
•Tonclieray, próximo n Delle, um nome, um«adereço, e depois ao lado desse enderejo:

"Desejamos que continue â gozar de boa sau-
de; dc-nos noticias suas..." Ou: Gerbévillcr
(o nome, rua e numero); em seguida: "O seu
ultimo fornecimento deixa muilo a desejar.
Aguardo a vinda do seu representante com
impaciência."

Tudo isso parecia formidavclinente inoffen-
sivo, e entretanto Moniquc não duvidou de
que o acaso prizera entre as suas mãos nm
verdadeiro e terrível thesouro; talvez todos
os nomes da espionagem precursora da
guerra!

Rccordaiido-se das palavras pronunciadas
por Kaniosky, ella disse de si para si que
essa devia ser a lista com os endereços de to-
dos a que alludira quando se referira As or-
deus que deviam ser rcincttidas no mais cur-
to praso possível.

Essas phrases benignas, que acompanhavam
esses nomes e dircecões só podiam evidente-
mente corresponder a. instrueções supremas,
referentes certamente â ordens para agir na
perspectiva immcdiata da guerra; linguagem
traiçoeiramente pacifica que o correio ou o
telcgrapho francez, que os próprios agentes
franceies iam levar «o conhecimento de todo
um pg»D de espiões, aos quMs a tarefo havia

sido traçada de antemão e que sc prepara-
vam para tolher a nossa mobilisoção.

Quanto ás folhas soltas, estas estavam
cheias dc anniihcios especificados, com os tü
ttilos c dircecões dos jornaes regionaes aos
quaes deviam ser expedidos. Cada folha con-
tinha os aiinuncios para uma região inteira.
Uma nota relativa ao preço do annuncio e ao
modo dc enviar a quantia acompanhava fre-
qiienteincntc o annuncio especificado. Em um
grande numero dellas, também, após o titulo
do jornal, havia uma palavra: assignatura.
Sobre cada folha destacada e em todos os
cadernos, Monique verificou a impressão de
um mesmo sinete, as duas lelras S. T. que
notara no lacre que fechava o envcloppc.

'Os annuiicios eram dc todas as espécies e
sc referiam ao mais honesto coinmercio. Ain
da nisso, cila percebeu iunnediatamentc quan-
tas ordens c instrueções aos personagens pre-
venidos que iam rcccbel-os, podiam repre-
sentar esses annuncios de apparencia tão in-
uocente.

Mas o que coniprchcndia acima dc tudo..."é que no conteúdo do envcloppc nada ha-
via para Hanezcaii."

Monique ainda prorompeu em soluços de
jubilo hicóntido, tapando a boca com o seu
lenço dc renda para abafal-os. Então I en-
tãol O que deveria fazer?... Mas, abandonar
simplesníentc a festa, tomar uin auto com
François, o guarda do castello, e dirigir-se à'
casa do commissario especial dc Nancy,

VI
PODE-SE ENTRAR?

Antes de tocar a campainha para chamar
n sua éaiharciríi, cila sc olhou rtum espelho,
enxugou as lagrimas, fez-lhes desapparccer
os vestígios com a arte consumniada própria
exclusivamente da verdadeira parisiense.

Emqunntb punha pó dc arroz, pensava no
que ia dizer ao commissario especial. Deve-
ria ella dizer-lnc toda a verdade? Afinal, o
que importava era salvar 9 paiz da abomi-
navel traição que o ameaçava, repetir tudo
o <juç ouvira c enlregar ds papeis qiic úm
milagre puzora-lhc nas mãos.

De cjuc maneira Kauioslty detinha nas suas
mãos documentos somclliaiites qtie líárccjam
constituir « própria chave dê toda a esjtitf-

•nagem do preparo da guerra? Era preciso,pois, que esse pintor pSeudo-polaco, homemde sociedade e da melhor, freqüentando to-dos os centros, civis e militares, sentando-se
a todas as mesas officiaes, condecorado comtodas as ordens, fosse um personagem deuma importância extraordinária nessa forrai-davel organisação para que 110 minuto dèci-sivo, "alguém..." S. T... Stiebcr, evidente-mente, cujo nome fora protiuncindo por Ka-niosliyl... Quem seria esse "alguém?" Slie-ber! Nunca ouvira esse nome, mas devia serum espião de unia importância considera-vcl!...

Assim, Stiebcr remettera a Kaniosky aquel-le envcloppc, que continha todas as ordensrelativas á declaração de guerra, para que
S> entregasse a alguém encarregado da sua
execução! E, por engano, elle lh'o havia cn-tregue!

Monique denunciaria Kaniosky, natural-mente I
Mas haveria necessidade de contar que es-tava sentada na poltrona de seu marido

quando Kaniosliy falara e atirara o envc-
loppc, sobrea secretaria?...
; Monique imaginava, queria imaginar queisso era completamente inútilI... Arriscava,
procedendo dessa forma, levantar suspeitas
contra seu marido! o seu marido que sabia
estar innoccnte havia uns cinco minutos!...

Deus meu! clin contaria... Contaria que!encontrando a porta do escriptorio aberta,
ahi entrara sem que ninguém a presentisse,na oecasião em que Knniosky falava... fa-
lava a um vulto que não conseguira reco-
nhecer.., a sua chegada inesperada atrapa-
lhara os dous interlocutores que, na saida
precipitada, haviam deixado cair o cnvclop-
pc... o ofiveloppe que ella apanhara.,. Em-
fim, relataria tudo o que pudesse, sciít fazer
injustamente desconfiar de Hanczeau...

Iíanezoau a quem nada se poderia censu-
rar sinao tor sido imprudente como tantos
outros nas suas relações socinest Mas, nem
mesmo isso! Não era Kaniosky o conviva de
todas as embaixadas?...

Agora, era preciso partir e rifio perderlempQl .,
Neiri siquer lembrou-se dç mudar de toi-

Iettc pila cobriria os seus òuropeis festivos
còut nmft BOhda capa de Amomobilista, ain

Confeccionam-se vestidos sobre os ultimes modelosilo Paris. Run Pedro America 11. 0, casn 'í.

boné com um véo enrolado na cabeça,,Emfim, de qualquer modo! Isso não linhaa mínima importância!...
Tendo acabado de empoar o rosto, extre-mainentc agitada, inacreditavelmente satis-feita; após a alerta infernal de ha pouco, iu-lantil, beijou o terrível envcloppc carregadoda metralha encerrada em todos esses pa-pois de guerra, que nellc de novo introdu-

zu-a c prendeu-o 110 paiinò da camisa comalfinetes de segurança, com a carne cm ar-repios ao áspero contado que a encantava.
Ella pensou, sorrindo aguni: si Kaiiioskv

pudesse int.gh.ar onde eslá neste momento
o seu envelcppe!...

Mas, é verdade, talvez já estivesse a pro-cural-o! e com que oneicdüde"! Era mais queprovável que não tardasse a verificar "que
sc havia enganado!"

Bastaria, para isso, encontrar-se com a
pessoa com a qual julgara ter falado no ga-binete dc Hanczeau!... AhI si o primeirodever de Monique não fosse o dc ir a correrao commissario especial de Nancy, com queávida alegria e audaciosa astucia 

"teria 
aconí-

panhado a acção de Kaniosky nesse final de
festa e quanta cousa apprehendcria certa-
mente deste manejo!...

Uma!.., nem isso!... uma physionomiaalterada!... um franzir de sobr'olho...
dous olhares que sc cruzam!... que Se in-
terrogam!,.. que se conimunicam uma an-
guslia tão atros como a que opprimia Moni-
que ha pouco!... Ah! com certezaI ficaria
sabendo!... Mas, talvez também se trais-
sei... Vamos! Vamos! Era forçoso ir pro-curar a policia! Era mais simples..,

A única cousa verdadeiramente indicada!
O resto .tada mais era do que fantasia e ima-
ginaçãol

Monique tocou chamando a camareira:Marictte, diga a François que elle mes-
mo prepare a limousinc c que fique á minha
espera por trás do pavilhão... Rccommcude-
lhe que nada diga ao "chauffeur", qu. não
previna ninguém!

Más, minha senliorn, François não está
ahi! Eu p vi sair... O. senhor Gerarei levou-
o em suá compainlia n Brctllly.

4- Sobe si elle não tarda a Voltar?
;-• Ahi minha senhora, ituoro-oi,.- •>_.

Uma questão de h.noi*a-
rios médicos

Recebemos um exemplar, mntfnlflennieiito
iinpiv-on, do ItlinlllOIO tnilnillin apre enlailil
pvln advogado Dr. nüloiphn de Itc/a mie,
como patrono do Sr. fiieudailoi' Grego.
riu Garcia Seabra, na questão dc liintorii.
rios médicos, que contra elle inove o Dr,
Murlo Salles, qucslãit ci»a que lauto In-

IcroKie tein despertado cm 110*111 sociedade
pila posição do-, colllemliiiv. c sobre 11 qual
jã tivemos cnsojo de publicar uma euliv-
vista, que nm nosso 1'iiiiipaiilielrii leve coi|i
o Illustre cirurgião, Dr, Auginito Paiillnn,
que operou n niciilii» Wnldcniar Seabra,
cuja eiileriuidaile deu causa a que u Dr,Salles qui/e>-,e receber do i-oiiiiiiciid.iilnr
Scabr.i nina oniiua exorbilante.

Nessa, riuílcs, rcdlgiila.. cm linguagem bri-
lli.inle e com inpeteucla que lllnglicm
pode negar an illusliv advogada que as a:-
signa, eslno citndados detiilhadanicnlc Inilas
a> seis ledeuiiiuha., apresentadai pelo nu-
tor. Ini vendo algumas transcrlpçòcs dou de-
polinoutos e chegniiilo á seguinle conclusão:••reino-, assim sei- lestumuiiliiis liisulflcl-
elites p.ir.l .1 proía dos facto., nllegados
pelo A,

Que é que nllcgou o A,? Allegou que pre-fiou serviço, médicos ao filho do II., dc 'Jl
di abril alé 'JI de junho "seguidamente" o
depois de I de julho a 110 de ago.tn de 1915,
tambrin seguidamente. Que esses serviços
consistiram em 171 vi-.ilas doinlcilllírliis, das
quaes 108 de dia e 58 a noite, e dua, opera-
ções.

Que provou o A. com ás suas seis tete-
muiijius?

Provou apenas;
I" — que foi chamado diversa-, vezes, íin

abril e principio de maio, ã casa do II.'
2' — que fez' 20 receitas, sendo (i aviadas

uà iiliorinueln da I1 testemunha, á rua Con-
de de Ilonifini, e II na pharmaeia Moura lira-
sil. Nenhuma dellas, porém, 110 me/, de
agosto,

As receitas dlstrlliucm-sc assim pelos diver-
sos mezes; .'1 cm abril; 8 em maio, I em ju-
nho e II em julho.

Mas tudo isso esta muito longe das 171
visitas que o A. dosoliusadniiioiite reclama."

Allrilysa cm seguida o Dr. Adolpho de
Rezende ns testemunhas do sen constltulnle
e chega ;i conclusão de que cila., só podem
ciiiuprometlcr o autor.

Prova que não ha nos autos nenhum do-
cumeitlo, papel algum, qualquer coma, em-
fim, cm que o pedido do A. posso cnconlrar
apoio.

Mostro que as causas dc honorários me-
dlcos estão sujeitas ás regras de direito eom-
iniim, muilo conhecida.,.

Prova em seguida que o laudo da maioria
dos peritos 1 simples avaliadores) "c a rc-
producção textual c fiel das próprias pala-vias do A. "

Em seguida diz:'•Mas o laudo é absolutamente Impreslnvo.
e escandaloso.

Sobretudo, não está feilo dc accordo com
a lei. E não eslií feilo de accordo com a lei
porque os vcticravcis peritos só attenderam
ii((iii a dous elementos: o pedido do A. e
a apregoada fortuna do R. Entenderam que
o B. é mn homem rico c o A. sendo pobre,
11C0 havia mal nenhum em "sublrnhir" os
2" contos daquelle para dar a este. I. .ia
foi, evidentemente, a '"operação" praticada
pelos peritos, que amanhã sc podeião encon-
trar em idêntica situação."

Reduz esse laudo a cousa alguma; trata
uma por uma das allcgaçóc.; do A., loriiaii- ¦
do-as claramente ntillas e termina dizendo
que a sentença deve declarar que:

rn O A. é o causador do desenvolvimento
e aggrayitção da moléstia, deixando, com
manifesta negligencia, de cxaminal-o paraverificar as causas das dòrcs dc barriga c
desarranjo intestinal que accúsavn, e aggra-
vando a sua culpa com o conselho dado para
que "o doente" fosse para Cilinbuqilira;

l>) O A. é o responsável pela formação da"fislula", moléstia incurável 011 de cura dif-
ficilima e demorada, infringindo 11 expressa
recomniendaçáo do Dr. Auguslo Pauiino com
o retirar o apparelho euralivo "antes do pra-so" marcado por este;

_e) O A. não tomou parle nas duas opera-
ções sinão eomo uni servente qualquer, ex-
c-rcendo uma fiincção que não exige conheci-
liicntos lechiiicós;

d) O A. não pôde compelir, em reputação
profissional e valor scicntiíico com o iilu.lra-
do e competente Dr. Augusto Pauiino que,além de praticar em pessoa os duas opera-
ções, fez ao doente cerca dc 70 visitas com
curativos. K si o Dr. Pauiino por c:iscs ser-
viços, sem duvida incomparavelmente mais
valiosos, recebeu a quantia de 10:000?, im-
inenso absurdo seria attribuir-se ao A. ho-
norarios quasi trcs vezes mais valiosos,
quando .1 verdade é que os serviços do A.
são_ sob todos os pontos dc visla, "Inferio-
res" aos do Dr. Augusto Pauiino.

ci O R. tem pago ao Dr. Olegário dc Aze-
vedo ii razão de 208000, sendo os seus ser- '
viços eguac.s e da mesma natureza que os
nllegados pelo A.;

fl Não prevalece a "única razão" que di-
ciou a conta do A... "a fortuna do Réo",
pois si este critério prevalecesse, mal csla-
riam os homens ricos; si devem pagar ao
medico mais do que o communi dos mor-
toes, logicamente teriam dc pagai' "triplica-
danientc" ao vcnileiro, ao padeiro, ao nçou-
guciro, ao coclieiro, e a todos quantos entras-,
sem cm relações com ellcs, o preço das suas;;:
mercadorias oil dos seus serviços.

g) A distancio da casa do A. á do IV: c
niinima; é apenas de 20 minutos dc bonde.

A despeito disso, o A. dispunha de auto-
movei, posto gratuitamente a sua disposição
pelo R., quando o chamava.

Ji) O A. é useiro c vezeiro em reclamar ju-dicialllicntc contas de honorários "esconda-
lusos". Abi esta, por exemplo, a conla
apresentada an Dr. Fonseca Hermes, da"grossa quantia" de 128:.!l,T.'SO0O; os perito:;,seus collegas, mas feitos de outra massa
que não os desta causa, arbitraram esses
mesmos honorários na quantia dc réis.....
ÍIO: 100*000."

Dohi, termina dizendo que o A., pedindo500§000 de cada visita, em vários dias de
tratamento de Waldemnr e os demais ;c<
000$0p0, dá logar á seguinle exclamação:"Francamente que vale a pena sei- medi-co do conimendador Seabra!!!", com a qualconcluo seu bello trabalho.

Gratos pelo exemplar que nos foi cffe-recido.
(Transcriplo do secção editorial d'.l Noli-fi«. de 0 de agosto corrente.)

_ — Bem!... Assim que elle regressar, este-',-
ja eu onde estiver; venha preveuir-me. "' ^r"'"

A camareira retirou-se.
E ficou Monique desesperada. Conlavaeom p auxilio desse digno empregado quelhe dispensava um nffecto e uma dedicação

sem limites e que nunca a deixara desde Ve-zouze. Era, um homem robusto, apezar dossessenta annos bem contados, um Messin queembalara a sua infância com historias da*
guerra passada e da velha Lorraine!...

lí por isso, nesse minuto trágico, cm quetalvez sc tratasse da salvação da França, era dl
a esse servidor que o seu primeiro pensa-mento pedira um auxilio, um amparo,

Nem mesmo se lembrara de cohiuuiiiica.
o facto formidável em primeiro logar ao hò-mem cm quem devia ter confiança! E cn'-"tretanto ella o sabia iniiocenleí... Sim,"mas considerava, sem duvida, que elle' ti-nha muitos, innumeros amigos na Allemã-nha!... E além disso como poderia ella ana-lysar com calma as razões de sua acção nummomento em que até certo ponto agia ape-lias com o seu instiuclo... o seu iiislinclodc franceza?,.. -

E, por que?... "sim, porque, ouvindo avoz do mando, que pergunta á porta do
quarlo si pode entrar, corre ao seu gabineteue toilelte e busca 110 fundo da gaveta- se-creta da sua commoda o pequenino rcvol-
ver que Hanczeau nunca pôde ver sem rir?"

VII
HANEZEÀU

_— O que eslá fazendo, Monique? Todos ci-tão perguntando por voec. Depois da merendaninguém mais a viu. Continuam a dançar Hcm baixo. E" inacreditável. Está sentindo ai-guino cousa?..",Absolutamente nada, nada, meu*amigo,Gerard esteve aqui. Ficou triste por não lervisto'voec. -.He esteve em Nancy com o ge-neral lourette. O general affirma que vamoster a guerra.
Ora essa! Espero que não lenha sido issoque tivesse provocado qualquer ihdlsposicãi»cm você. Ví*

i- Não, nus isso çmocionoit-mc.~" ' V(Con..niia,l

a*-
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mm
Companhia Nacional
ile Seguro8 de Vida

Fundada cm 1895
A mais pndoposn Com-

lianhlii da Amorlcu
do Sul

Sinistros pagos: SO
mil contos

liiquldiiçfíns «m vida:
i(5 mil contos

atf=*a_

Fundos de garantia:
40 mil contos

Fundos iMfu lucros aos
ouurudor-: 3 mil

coutos

Jií.lMIII conto-, íniti •.
7. a

BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
SIÍDIÍ, I.ISIIOA r- FUNDADO UM IM4

1 ...piti.l um,,,, • •,,,.,,, 1,,¦,,,,
Capltnl renllimlo , 7,90aluiiil.i de roíervi  3,350III.IAUS NO HIO DU JANGinO, 8AÜ PAULO li SANTOS

Uuluiwetv du fillul do Ria iiV Janeiro, em 31 de yu//io de 101U
ACTIVOCaixa:

lim iiiiicdn concilio .,...,,.•.,•*,-,¦, I.*l.40!»i8fl?ç:illl-.in divorao» bancos, r, 3817819043

exterior
Interior .

Correspondentes 110
Corroijioiiiloiilos 110('out.is dlvorsns ,,,
jiinproitlmoH o contou corroiites'èbm'cáúõÕól.clins dOBCoiiIndiis
I.clrns a rcccboi ,,,Mairlz c minou 
Valovo» denosltntloa o om cnuçílo

IMIMMIIIIIMII
I M I I M M M M I II

I • I I • I M
IIIIIMMMIIMM

M I M H • • I M M I I

• MMMMMlttMtl

i:i..v.M:iiiH.s'i:.v

l!í.8:i&i50lSiir»il
7. im:i :«.r.ti*iii:.

ao.:iii3!.'ia7íi87i»
5,170i802|00l
2.878(70.18050
U.llll-llli-lríia'»
.r..-l!lll:ll|!l'í*.".,ll

10.41916549387

08.085:1738140

Promloc modlooi
Peçam ínformaçõos ao

Esoriptorlo Confral

Dc todos os cstylos, a dinheiro
e a prestaçõesj sem

fiador

Renascença
Rua Ceie de Sstombro 209

Síadt Munchen
Prnço Tiradentes n. I. Tcleph. 005 Central

ÜleàtsittrznZ e gafai»
notiss ao a*-* íávre.

Âlmoços, jantarese ceias.
Especial feijoada.
Canja, ostras frescas, bacalháo

c badejo de forno.
Amanha nu almoço

Vatapá da Bahia.
Grande peixada.
Ostras frescas.
Bacalháo assado nas brazas.
Pescadinhas.

Aü jantar
Grande menu.
Preços ao alcance dfô todos.

PASSIVO
J »HJ"ini i i • • ¦ •'•••• * i * * • •i ¦»*• VtVitVi «*iV(.01'iespoiiilenles uo exterior ..,.,,,
(joiT"sjiiiiniriiics un Intorlòr ,,,
GroiloroH por vnlorvo dcposlíndoN o em cnuvfio .,.,,,-
Conlm diversas
Dopoultos fi ordem 
Depósitos n proso, com mino privlo o letras a prêmioLetras u pnãnr 
Matriz c filiucv

;i. min iiinoíiiiio
íi.oiil:'jiii:.s'.iii•JHl:iil*i--tlKil

10.41ü15548837
.Tl.000:87t!*.'ltul

i l.r,.i!i:'jr,!i-:inu
ia.80(i:0'.>Hi<li)'

yii:i7iis.sri:.
5.784:4028007

Filo de ilnnelro, 7O gerente, A. Gtiedea,
do uiíosto dc 1910.

05.085:17.^140

O contador, A. Cunha, —

&^-SB_HM^-^H
QUEftl PAGA 0 PATO ?

Gran bar e rotissorio
PROGRE8SE

M, tíirno S. Triiiitlsco dc IMiila, 41
relcnlioita 'ihii-Nuiih

O mais chie sulAo. Primoroso
serviço <le cozinha.

MENU
Alii.iiiln. 00 HllIlÓÇOl

Mi.MUII.i.i-.- ile .11111,11.111.

I liei (Io iH'i.\<* Miiii''i (mie.
Calda A M.nin',1.
lim ¦¦Ilido n iir.iiii.in.
Tiipn* .'. u.iiil.. .lu Perto.

Ao Juntar
FrmiR.i ' (iunlil 1'í^Ii.iíi.
Assado ile vilullii no Mouras.
ViiI-mix-vpi.Ih A In TiiiiIiii.mmi.
(Mi.i-. lie i-.i-i. Prluii.ruiuii vinha*.

lão ta quem negue |A' PBIMA VERA
que síiIici- liiliii iiinis de mn
idioma «'• dc grande vantagem
para vencer na vida.

O Curto .Normal de l'm|i.ii-.iiii..i.«, h
iniiit» .'iniliei din p.-li. pi.utiinllilii.lA, nifi
íil..iii.it>. a compolonoln dc leui profano»o-, inicia >n iiiiii.iic.il> o ¦¦"¦(. curto pratico>!>• iini'ii.1- vivou Irancoii Ingloiou AH"-
miu, lecionado pur |.iofo*«i.i«* ilitini.ii
nuloiiBlIilniloi n n |iiei'<i*i radiiildiul»
mos: l(l|0()t) pur l.lluinn. Aiilui dlur»
ll.li 0 .Iii.-Iii.ii..*.. Illlnllll.li.iii". llll Mlle
do cirno, llltli.t AVA.NA N, Ü0, 3' umliii',
Ia 10 lii>r>in em .liunlo.

Continua na colossal liquidação de ac&i
grande e variadiaaimo stook de

FAZENDAS, MODAS E ARMARINHOS

61Miai31 FÉ
Ctmpanhla do Lotti Im Nfioloniu

do Sraill

Unhas brilhantes
Cum o um cunstn.ilo do Cnliulino, us

iiiiIi.ii u.li|iiircm um lindo brilliu o ex-
COlIflllO COl' l'(i-il>l.l, qilO .l.i.i ili-appiiiea\
i.iiiilii incillio (Icnuls .lu lutai- ns mitosillvorsoi voioi. (im vidro, l$M)Q. ttt-
uiiiltn-sQ pelo Correio pur -$11110. Nn
¦ A' i;.ii'...i>. Grande, o mit U1.1guuv.iDn
... 00.

¦mii —wa——a— 1
ma keeaaiHstftsaniuiCT

AQUELLE OttJ_ iJÃO CONIPSIA A

HRintmiÉ
oi ' "

Ernçslo Souza
ÍBRONCHITE

Rouquidão. A.Mbini.
| Tibtrtnli» polmoni.
, GRANDE TÔNICO
fabre o appeifie e produ

(orca ww.

I
O iniiioi c mnis Imiiortantc do
llrusil. Occii|iniiilo a melhor li-

. tmiijâo da

Avenida Rio Branco
Servido pur clcvndnron clcctrico.s.
Frc(|(icnclu nniiunl de 20.0110 clieu-
as. Olaria coiiiplcta, a partir do

IOS0OO.
End. Tcleg. - AVENI DAI

HIO Oli .IANKIIU)

MARCA w IIHlllVflIADA

CPANADO * C 1* d* Marco. 14

flESV^

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !G4.

A' venda nas melhores casas de
electricãítatüe do Brasil!

Pl^^^S^^^aj^gfj^g
Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas

£
Pó íle arroz
Medicinal, iulherente e per-

luniado. I.;tta 2!j>ooo.
Portutuarla '. rlantlo Pangol

a BsaaacwggBB-g-a nMa-a_-M_aow__BB_itta-gp3

MÉ SE
12 de n^osto

E.Sainua! Hoffmann
13 Travessa do Rosapio

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

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

13

Manteigas finas
analysadas, marcas dc inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria de importantes fabrican-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Telc-
pjione 3.0()6.

I ESTÔMAGO, FÍGADO E INTESTINOS
DírcsIOus diflkcis, nziii, gnstrites,

. cntei-itcs, prisftò tio ventre, ináo liftli-
to, dijr o peso nu éstoningo, vomites,
dtírcá de cal.ei;!., itinim-se com o
Klixii'Cii|)0|ilicu ilu prol'. Dr. Uenicio

.ile Abreu. A' vciulii nus boas phnr-niiiriiis e (Irognrias do llio e dos Ks-
illldos. - Deposito — 10, Itliit lo de
ÍMiirçii, 10. - Itio.

Aos Srs. CapUaiistas
Vcndc-sc em leiiiio no d a 1-2 do cor-rente ás .| !,-> |,„,,ls „ |in,|io ft DM«'innitns.3Üef.8|.«.r«,UrisaÇuo do JI.Juiz dn Provedora c ItisMiio:

rwnonto do inventario
0 prédio 6 de con-tnicção moderna,•culcn-cno mede de testada 17,40 metros«¦ uo extensão 01 metros.
Itaras vez s se encontra acquisiçiionestas cundições, em local tão apre-ciado ; paia informações com o leiloeiror.lviro Caldas a rua do Hospício n. 81

fabrica :
Pr...» Itep. 75
lei. ltliO-1580 C, ELLI&C. Armazcin :

it. Lavradio I8--20
Tel. 0750 C.

Importadores de gêneros italianos
WiiVAVI,'/
£i\>,\£t\>.\ ¦¦ i M

Especialidode em vinhos: Barbera, Nebiolo, Grignolino e
Capri branco. Vinho ChLnfi em caixa, diversas marcas

y<' MWtM 
/>->.\/islhsr""'^^*^* ¦ -¦ i ¦¦-_

Variado soitimento dc massas alimentícias fabricadas porsystemas os mais modernos e aperfeiçoados.
Talharins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados e

domingos, no armazém á rua Lavradio 18 e 20. Telephone
3.756 Central.

Massihhas glutinadas com ovos, em caixinhas de diversos
tamanhos, rccommendavcis como optimo alimento das cre-
ancas e cónyalescentès.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

A' ULTIMA HQRA
Chegaram os figurinos das

ultimas creações, assim como
revistas nacionaes c estran-
geiras, livros diversos, etc,
etc, Avenida Rio Branco 137,
junto ao Cinema Odcon —

SORIA & BAFFANI

i 0 homem rejuvenesce I
utainlp o snsponsorio Elcctiico-Ma-
giielko do Dr. Wilson. Cura infal-'
livcl c absolutamente certa dos 011-
CivOS enfraquecidos por lima moci-
dado desregrada ou uma velhice
prematura.

PEPOSITARI03
MERINO & C.

RUA 1)0 0UV1D0H. 103—Rio
Rcnietlem-se eatalogos deste

apparell.o'. Representante cn báo,
Paulo:

JANUÁRIO LOUREIRO
Rl'A 15 DU NOVHMIMO ... 7

GARAGE AVENIDA
Reputada a I' dcsln capital

Autos de luxo pnrn casamentos c passeio*
_—' ESCRIPTORIO : =

Av. Rio Branco, 161-Tel. 474 ccntr.il
GARAGE KOITICI.NAS:

Rua Relação, 16 e IS-TcI. 2161 central
RIO DE JANEIRO

Durante os dias da semana linda, a gigantesca afflucnciade
SENHORAS c SENHOR1NHAS quo visitaram os nossos
GRANDfiS ARMAZÉNS, para eflectunrem as suas compras,
foi de uma verdadeira e animadora ROMARIA, pelo que af-
firmou assim a veracidade do nosso RECLAME.

CAMPESTRE
iiüA liOS OUMVES H7

Telepli. 3.666 Norte
Amanha ao almoço :

Vatapá á bahiana.
Mayonnaise de garoupa.

Ao jantar :
Porco assado.
Frango com arroz.
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variadissimoL.
Todos os dias ostras cruaí,

canja e papas.
Sardinhas nas brazas.
Boas peixadas.Preços do costume

Secção de sedas
Meaaalines a 3$600. Seda lavavel a 6$500 com 1 melro di-
largura. Paille de *cda a H^OOO com 1 melro da larguni.
Morins dc Iodas as qualidades desde 11000 a peça. Cre-

(onnes superiores propion para Icnçóes c colchas.
Roupas brancas. Artigos para cama c mesa. Uma secção de

chapéos irreprehensivel.
O Atelier de costuras, que édeprimeira ordem, acha-se
sob o delinear e corte profissional da perita coiitr.t-mestra

Mme. Chtquita Lasoalle Leitão
Secção de luzos, uma das primeiras da capital.

Em 24 horas aproniptam-sc os seus enxovaes
TELEPHONE 721 NORTE

RUA DOS OURIVES N. 32
CARUSO ã C.

>i

riHcaihIC.Xlf.-lii.-õ.'-. |>lllilli'.r , M||| i.
Bnçflo 110 Rovorno fcuornl, f.
aoa KitliliiuluN nu li liorun]

Vlktiüiiilo dc Itiiliuiiiliy u. -10 ".

1
JM

Anianbâ
333 ~29'

1 6:0O0$O00
l'oi 1J0UO, em mens

Sabbado, 12 do corrente
A'» Ü horas dn titulo

310— 18"

f"" ecitinol. O vinho propalado
CT3 ntre os que têm fraqueza pulmonar
O erto ha dc ser melhor recommendado.
n—* nda bem já o seja, quando entrar
?—l riumphalmente nos lares dos que são
*—. nicliücs, molcstos, gente rica...
2J ada resiste á sua enorme acçào!
© ra uni remédio que nos tonifica
f-1 ogo fax. um ehlermo ficar são.

Únicos depositários:
OLIVEIRA JORGE & COMP.

(Drogaria Central)—Assembléa 75

Pintura de càbellos
MME; OLIVEIRA ti.ngo càbellos pnr-

lieularmeute, sú a senhoras, com llcnné.
Actualmciiic garante a maior perfeição
iio teu trabalho: Duração: quatro iiiezus.
Complctainento inbffcnsivo. Preparados
retcliiilos da Europa pelos últimos va-
pores.

Avenida Comes Freire li. 108, sobrado.
Tclcplione n. 5.800—Centra),

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

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

,^t?S'iSSISS3HE.I
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ffH^BBHBE-B_3-_-_BBBflB--K BS^^MB^_BB-3__i_yBsociEDADt mo mmm de sorteios"CLUB PARISIENSE"
FUNDADA KM

Capital realisado Rs.
(Autu.isiula a funecionar em toda

Banqueiros

JÍI12
3oo:ooo?)iOOo

1 Republica)
PORTO ALE-BANCO DOCOMMEIICIO DE

OHE c BANCO PELOTENSE
SEDE-PORTO ALEGRE

Sorteios Mensaes- Contribuição 10$000
PEÇAM PROSPECTOS

Rua da Quitanda n. 107- 1? andar
RIO DE JANEIRO

AGENTES — Acceitam-se,
boas referencias e fiança.

desde que apresentem

os para oncer-

DELICIOSA BEBIDA
Cfj ff

Espumanle-, refrigera
álcool

ite, sem

Carso Normal de Preparatórios
i ,• ,,.As an,as Jus!l! curso' vnntnjosnínento couliecido pela PONTUALIDADE, ASSI-üüIDAÜE e compcloncia de seus professores funecionam com a máxima re-
gularldudc.
/Corpo docente. DR. GASTA.O RUCIi, DR. MESCIIIK, 1)11. E. GÉ BA-

?ÍTn\v PnnnnfíS! d° ,.lixlci'mU? D„ p*»° '.' I »«?• SEBASTIÃO FONTES oAUlRAiN DOURADO, prolessoros du Escola .Militar; DR. HENRIQUE DE ARAÚJO
|"'''!JSJi'o clussilleado no concurso do II. Universal em S. Paulo ; Dll, PERKIIUPINTO, prolcssor do Collegio Militar; DR. AUGUSTO ANESI, autor de valiososlia .alhos d.d.ict.cos; 1)1». EHIt.NANDO SILVEIRA, conhecido professor e outrosAulas praticas do MATIIEMATICA o CHIMICA. Dous professores para o estudo (leuma niosiiia língua, um da parto llicorica o outro pratico. As notas de aulas 

'
polygruphadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO c NOCTURNO.

Aulas do repetição para os alumnos que se matriculai em em atraso.

Chiipéos dc sol e bengalas
0 mais variado sortimento encontra-
so mi CASA BARBOSA, praça Tira-
lentos h. 6, junto á Caiiiisaria Pro-
gresso.

N. B. — Nesta casa cobrem-se
•lilípóos e fazem-se concertos com
lapideis e perfeição.

GUARDA LIVROS
Pessoa .e:cntemonle chegada da Eu-

ropa, com o curso completo dc guardalivros, liillando Iranccz e inglçz, deseja
collocação eiii uma casa commercial ou
esc.iptorio, acceilando ti.nil.cin serviço de
csciiplas para fizer em casa ou nas casas.

Lccciona fiancez e ingiez por preço mu-
dico. Di.igir cartas a.1. Marques, ao cui-
dado do Sr. Salvador na Charuturia Allcii.
Assembléa, 100.

Gruta Bahiana
A's terças angu á bahiana,

ás quartas cozido á bahiana,
ás quintas feijoada completa,
^os sabbados cabrito*; todos! os
dias vatapá, carurú, moqueca e
zorô.
Praça Tiradentes a. 71.

A FIDALGA
Restaurant oiidese reúnem as mellio

res familias. Rigorosa escolha feita dia-
rininçiilOj cm ciiuies, caças e legumes.
Vinlios. importação de marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

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

AHotel

suo

A sede do curso foi mudada da rua dos Ourives 29-para URUGUAYANAandar-JURUENA DE MATTOS, director.
30

f| 1 •¦•

Único

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações. Rhoumalis.no, Ecze-
ma.', Ulceras, Tumores, Dores museu-
lares c ósseas, Dores dc caboça no-
cturuas, eti. e todas doençaArcsul-
tantos de impurezas do sangue, eu-

raní-se infallivolnieiite eom o
que com um só frasco faz dcsapparécer qualquer manifestação.'colher após as refeições. Em todas as pharmacias.

Uma I

Remédio efficaz sem
drogas

Miramar e Babylonia
LEME

Nova gerencia. Co.p trinta dias de
permanência neste hoM, pela sim
mornvilliosa situação, curam-se as se-
guintes moléstias : HYP0C1I0NDR1A,
CIILORQSE, iNEURASTHENIA eKOS-
TALGIA. Asseaui-am as sup.midftdes
médicas. Rua Gustavo Sampaio ns.Gi
e 06, llio de Janeiro. Telephone 972,
Sul, 27 minutos da cidade. Por au-
toniovcl, 15.

EXTERNATO MAURELL
-FUNDADu EM 1906-

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

CURSOS DE PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JO.\0 RIBEIRO, lente do Collegio Tcdro II, porluguez. Dr. ARTHUR TIIIRI'',

lente do Collegio Pedro II, matlicmatica. Dr. GASTÃO lltXII, lente do Collegio
Pedro II, friiii-eze historia universal, Dr. MENDES DE AGUIAR, lente do Collegio
Pedro II, latim. Dr. JOSL' MASiRANC-IOI.I, medico assislen o da Faculdade dc
Mcilicinü, francez. Dr. MaNOEL PEREIRA DA CUNHA, conlie.ido professor, pl.ysioa
c chimica. Profossor GUIDO .M0NF0RTE, da Universidade de Pennsylvanin, goo-
gruphia c inglez. OSWALDO BOAVENTURA, medico c director do Extcrnato,
mathemalica e historia natural.

Rua Sete de Setembro, 173

Por 8*000, em «lvviiiins

• )• pedidos dc bilhetes dn inte*
pior ilovom ser ncompnnhádog de
mnis (ino réis pnrn o parle do Qnt*
rolo c (lii-i«i.l.is aos ntfentes «emes
Ní./ii.etl. & C, run do Ouvidor
ii. III, cnlxn n. 817. '1'cU'H. LUS-
VEIj o nn ensn !•'. Gulinnrnes, Ho-
snrlo, 71, esquina do beco dn» CnO«
cellas, cnlxn do Correio n. 1.273.

Aos Srs. Professores
Públicos

Rfi-oiiiineiula-so o excellente livro dq
Iriliiia CONTOS MORAES .: CÍVICOS DO
IIRASIL, .Io C, Coes, mandado miopia*
nus itiilni primarias pclaülroct. de lusir.
Municipal.

Na livraria Alves, ca.tiiu. illustr. Cdi.t
Í3D pags. 3$000.

ensad
Em casa particular, junto

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

_2>———_Í
.Q

O Xarope Peitoral de
Angico Composto cuia
radicalmente qualquertosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas as
pharmacias e drogarias

^BBMj^rBfí^^^JtKSMWW^fW-^BWW^y

•"tABOR/JTQRIÕ. rtOMÇÉGPAXlèO ALBERTO, LOPESlIp'
rftlp, - RUA,;EMfeE:NJiq *>£ DtKiJPp::0^R^^

Casa especial de bordados plisses ele.
ífi/íi dos Ourives 1 Q—Sob.

Ponlo àjour e picot desde
200 réis, plisse desde lOO réis.
A única casa que laz plissechato, accordeon e machos em
pregas finas e borda soutaclie
em pé.

Dentista -
A. Lopes Ribeiro, cirurgião, denlf$«

ta pola facilidade do Medicina do llio
do Janeiro, com longa pratica, Traba»
lho< garantidos. Consultas diariainoiito,
Constillorio, rua da Quituudn .1. -iS.

| Mme. André
: .Atelier de costura. Fazem-

se jvestidos na ultima moda
com perfeição e a preços mo-
diçps.

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

Compra-se
qualquer quantidade de jqias velhas

com ou som pedras, dc qualquer vnlpr e
cautelas do «Monte dc Soceorro»; pagá-se
bem, na rua Gonçalves Dias 11. 37.

Joalheria Valentim
Telepliono 91)1 Centrai

Não precisa de reclame

LAMBARY
Água mineral natural

DEPOSITO GERAL
Rua Theophilo Ottoni n. 34

DINHEIRO
Empresta-se sobrc.joins, roupas, la-
iícudas, nietacs c tudo que represen-

te valor
^^-^^

Rua Luiz de Camões n. éO
|— TELEI'I|i5?íbT972 norte

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

J.UBÉRAL&C.

Dr. Miranda Júnior
Dr. J. Pedro de Araújo
Dr. Sebastião Silva
Dr. Antônio Pires Salgado
Dr. Firmo Barroso

Consultas diárias na

Pharmacia S. Joaquim
Rua Marechal Floriano, 173

Esquina Tohiis Barreto

CAPE' SANTA RITA

Fferolina Esmalte-L^"
preparado que adquire e conserva a bei-
lezn da pellc, appfovailò pelo Instituto de
Belleza, de Paris, premiado na exposiçãodc: Milano. Preço 3$O0O. PO' DE ARÍIOZ
PEROLINA, suave o embellezador. Preço-I^pOOO. Exijam estes preparados, á venda
em todas as perfumarias e no deposito
deste e de outros preparados, á rua Sete
(lejSefcmbro n. 209, sobrado.
Vènde-se na Garrafa Grande

IPI \ P |d| I \
Mlle. Hélene Rufficr, proles-

seürde français, d'liistoire et de
lttterature. 49j rue dos Araujos.

MODISTfl
Faz vestidos por qualquer figurino, coili

tuilu a pcrleição e rapidez, preços bara-
lissinios, rua Gonçalves Dias n. ,')7, so-
tirado, entrada pela Joalheria Valentim,
1'eleph.me n.Oüi Central.

RUA DO ACRE N. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

A Mre Dome de Paris
6RAIS1 VENDA com

o desconto do 2o *[.
Em todas as mercadorias

Vendem-se
jóias a preços baratissimos ! o«

rua Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telephone n. t"J4 — Central

mm ' ""¦"¦ ¦ II ¦- ..LI 1|

0HPKO do Preparatórios
Mensalidade 23#000

Diurno e nocturno. Corpi)
docente: Professores do Pedro
II-Materia avulsa lo$ooo. Rua
Sete de Setembro n. 101, l"
e 2' andares.

e—— ¦•"*¦ -j--~wrniiinimii"-—'üin"f na—d *~ '"- -__,.*':'.....-
LOTERIA

Teli's Bier
A cerveja preferida pelas Se»
nlioras (leve e sauclaveU.

Introduzida no Brasil desde
I8b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO.
ta Klac_ae'.o 9~

antiga Cervejaria Logoü
TELEPHONE 236

DE

@B 1 AUIhU
'.'cnio dopelo go'

estado

AMANHA
20:GOO$000

Pqí i.^iSoo

Segunda-feira, 14 do corrente

1 §:ooof 000
Por Soo réis

Bilhetes á veada em todas as
:asas Iotericaa»

CINEMA-THEATRO S. JOSÉ
Empresa PASCHOAL SECRETO
Companhia Molasso

Dramas, comédias, musica o grandesbaili.dos—Director da ofchestra, mães-
tro MANEI.LA, da qual faz parle a pri-meira bailarina ANA KHE.MSEIt.

Tres sessões—A's 7, 8 3/t c 10 1/2
Primeira sessão

0 drama mímico em um acto o dous
quadros, do G. MOLASSO, musica do
maestro 1IUNKY HOFFMANN
AMOR D'APACHE

e attrucções
Segunda sessão, a comedia — SOM-

N.tMIilJI.A e allracçõcs.'
Terceira sessão, o drama — AMOU

DWPACitE c attracçOes,
As sessões principiarão sempre pela
hibição de olilms» das mais reputadas

ns. Preços populares.
Sabbado, a panlomi.lia — UMA NOITE

EM TADAH1N, ornada de musica e liai-
lados.

exhibii
lalirica

0' MESTRE,
—

ONDE ESTA'

Quem quizer sabel-o,
noile ao

O GATO?

Tá logo á

Theatro Carlos Gomes
porque a grande companhia de ses-

soes do Éden Theatro, de Lisboa,
lhe explicará, na revista-fantasia

I Io DIABO
A QUATB0|
Que vai á scena nas

2 - SESSÕES - 2-A's 7 1/2 e 9 3/.1
o que quer dizer

0' MESTRE, QNDE ESTA' O GATO ?

CABARET RESTAURAM DO

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

mais concorrido salão de concertos do Rio

Conccrt-cliantanl ás 21 horas cm ponto, todas as noites, sol; a direcção do
plaudido cabaretier FRANCO MAGLlANI

-FLORY.

ap-

, italo-fran-
PURA JENÇLTY,;,ÇstreliahespaiilioIji-GIOCONDÀ,

A NENETTE, chanteuse mignonne
ceza
italo-argentina — MARCELLE CHUDERONl, excêntrica—
LA BELLA PORTENA, coupletista-NENITÉ DUVAL,
cjiseuse — LA MILAGRITA, bailes orientaes — LA BELLA
CONSUELITO, cantora creola.

N. B,—Nesta semana, grandiosas« habitues 0.
N. li.—Tcd'.s os artistas são contratados pelosMolina.
N. II.— No din1 16 do corrente celebrar-sê-â q annunciado concurso dc belleza,cum brihqjSs do \alor, festciando a tnauguríçãô ao grande salão do Chio, qtlesòrao mais elegante e espaçoso do Rio,
AHTE... ELEGÂNCIA.., RELLEZÀ..., MUSICA..., FLORBS...

estréas e agradáveis surpresas

.igeules exclusivos

para os

Paiisi A

r THEATRO RECREIO
Companhia
A*S 7 IJ2-

ALEXANDRE AZEVEDO
-HOJE--A's 9 3,4

Ultimas roprosontações do deliciosaassf zs^mítl
A Linda Funooiotiaria

Aroaii||5—Recita do maestro Lui¦""'¦¦" ' " 
RI5T1Filguei

PíntAE
ue.rtts. riRú¦ ,.-. A revlfla
ASÈ o A [.INDA FUNCCiONARU.

Sabbado-0 AGüti, o maior de to-dos Os êxitos.
Em ensaios, flaíà'Éstrêí

Judlth Ho Mello -tQ fK

Moyeis àf ífSicErÍAiiiA

u
1 J$tym inii?iíiii)it,

CLUB O0S B0HEMI0S
RUA DO PASSEIO, 54

RESTAURANT E CABARET

IJoje e todas as noites, a soiréo chie»
sob a direcção da applaudida cabarétière

LAUftA DE SADE
Gr.t)i)dc suecesso da nova « troupe »

^.-1. ¦ .

CLINE & WSIITHEY
Excêntricos dansarinos americanos
íiílC SÜZANN13 MUGUET.'mft, 

FAMV tIODIErt.íttbla poupet-;.ptiÉL
Mmç. MARIÊ L0UISE.

LA FOLLETINA
Cançoijetista italiana A transformação

v Hwla-fjfM*. ti & agosto - NOVOS

CYCL0 TIIEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITALE

A's 8 3/4 da noilo
A linda opereta do maestro Pielri

——W i _a_Ba_B____ ii f ¦iiuiiiiii.iiii_.ü.LLjuuui

Êxito absoluto dns notuvi
tas tTALO BERTINI c PINA

is arlis-
GI0ANA.

Amanhã — Nona recita de asM-
gnatura — DANSAU1N.V DESCALvA.

Brcvcmonlc — 0 grande si
mundial—CI(AMPAGNE-CLUB.

Á m ,_.-^'--


