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0 papel jo Sr. Záiiilos
nas relações teileiro-argealinas

in lZ,u,J',tlUfi liMoriom - .1 volillea do imào do nio Branco o ado Sr. Lauro Mulier - Como so julna unia o como ao InhiÁnni..,,ua Argentina-A rivalidade e»WSòtt?ÍoiSfi^^í/ÍÍMÍ5205 dous paizos ã Qiwrra
dous homens quasi arrastouComo sc dclcndü o Sr. Zeballos.

um Jornalista biasileiro que levava,demorada vlslln a Buenos Aires, o
far

nu ma
propósito tle colher Impressões lão coiuple-
Ias quanto possível dc homens e eousas tiaRepublica Argentina; o Sr. Estimlslno S.ícballos eslava naturalmente Incluído entre
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um

interesse lhe dc-

O Sr. Eslanisláo Zeballos, segundo
de seus últimos retratos

os assumplos que maior
viam despertar.

Nunca uni homem publico estrangeiro foilao discutido e combatido no Brasil, e por('trio nenhum outro pôde ter sido objecto deunia lao grande aninfadversão popular.O Sr. Zeballos encheu uma época hislo-rica do continente sul-americano e appare-t-ti! durante inuilo tempo aos nossos olhoscomo uma figura presaga que se entrelinhaem preparar, com uma tenacidade demonia-
ca, o lieseiiiaikaiiicnlo de uma guerra en-
Ire dous pnizes que já nutriam, no decurso
dc uma larga pliase de sua existência, umaserie de prevenções Intentes e ameaçadoras
que, entretanto, bem consideradas, nunca po-denam ter explicação e cabimento, desde
que se liquidou por fôrma amigável, digna
c honrosa a velha questão de fronteiras cm
qne contendiam,

E' ocioso accentuar que a própria natu-
reza, que fez tão diversos esses dous paizesvisinhos, eliminou todos e quaesquer funda-
mentos para que elles deixassem tle ser tlous
bons e fieis amigos, dando a cada qual a
sua produçção e a sua riqueza agrícola, de
modo a tornar-lhes comnnins todos os mer-
cados c associal-os nos domínios da eco-
nomia por unia permuta dos frutos de suas
terras e da actividade de seus povos.A Argentina e o Brasil, que nunca s;erão
rivaes na prodiiccão c jamais terão nèces-
sidatle de disputar um ao outro os centros
de consumo para onde encaminham os ar-
ligos dc sua riqueza, devem considerar na-
luralmentc eliminados todos e quaesquer
fundamentos, próximos ou remotos, desses
ijuc são, na actualidade, o único movei real
que conduz as nações á guerra.

Nem sempre são os povos os responsáveis
por essa calamidade: cabe-lhes, é certo, todo
O peso tremendo de suas conseqüências, mas
pastam dous homens para os atirar na si-
jiislra voragem.

Quem, ouvindo homens públicos do paizvisinho e procurando conhecer-lhes eom fi-
delidade os sentimentos mais Íntimos, qui-zer fornecer á nossa historia cominum um
subsidio seguro c fiel terá de reconhecer c
confessar que a política do saudoso ministro
das Relações Exteriores do Brasil foi. no
que diz respeito á Argentina, nma perigosa
aventura ainda ali muito mal vista e poucoestimada.

Producto tle alguma comprehcnsão imper-
feita e falsa? Talvez, mas o que se desço-
bny sem diffieuldade numa troca de imr
pressões é que lia na Argentina a convicção
dc que era o nosso saudoso homem pnbli-
co, a cuja memória e a cuja capacidade
ninguém deixa, entretanto, de render o mais
respeitoso dos tributos, quem preparava e
mantinha esse ambiente dc desconfianças e
de hostilidades encobertas.

E recordam a política de armamentos
inaugurada no Brasil sob sua influencia,
que levou a Argentina a seguil-a com immcil-
vis sacrifícios para os seus cofres públicos,
Janto quanto o fora para os nossos, mas
indubitavelmente com muito maior proveito
para a grande e prospera nação limitroplie,
porque a sua organisação militar é hoje dc
uma poderosa efficiencia e pôde ser consi-
derada como um modelo de perfeição.

Senti, no convívio com diplomatas, ho-
meus públicos e grandes jornalistas argen-
Unos, que ha ali uma certa repugnância peloconceito, trintas vezes emittido, de (jiuc a
nossa actual politiea internacional é nina
continuação da do barão do Rio Branco.

K ouvi, mais dc uniu vez. referencias" as
mais elogiosas ao aclo do Sr. Lauro Mui-
ler, que mais sehsibilisou o sentimento do",
argentinos porque era unia demonstração
coinprobatoriá tle intuitos bem diversos da-
'luciles ipie até enlão pareciam ser os do
governo brasileiro.

lisse ãcto foi a nomeação do ex-presl-
ilente Campos Salles para ministro exlraor-
tlinai-io do Brasil em Buenos Aires, conside-
1'atlo como o ponto inicial da política sa-
lutar de verdadeira npproximação enlre os
dous povos, culminada pela escolha do Sr.
fliiy Barbosa para embaixador especial ás
feslas do Centenário tle Tuciiman.

Registo eslas impressões com absoluta fi-
ililidade, lauto mais quanto ainda fui cn-¦iinlr.-ir ali alguns resíduos de resenlimentos
Pelo aclo do governo brasileiro deixando tle
Participar, por qualquer fôrma, das feslas
do centenário da independência argentina
cm 1910 e fazendo declarar que não enviava
- Buenos Aires um navio tle guerra parasaudar o pavilhão do paiz visinho porquenão dispunha, no momento, de nenhum em
condições de desempenhar essa commissão,
'.Mo quando, precisamente a 25 dc maio.
cruzava o rio da Praia cm frente "áquelle
porto, procedente de Mpntcvidéo, onde esta-
cionava, um vaso tia nossa Marinha com a
bandeira verde c amnrella desfraldado ao
vento.

Para dar uma jusia idéa do eslado deli-
cado e tenso dns nossas relações com a Ar-
et»lina nnquelle grave momento, vem a
propósito um episódio tpie me foi relatado
em Buenos Aires por um illustre diplomata,
testemunha ocular tio occorritlo.

das bandeiras argcnlinas rasgadas cmrllorio brasileiro.
As mnnifeslocõos populares tinham,cimo In, uni aspecto quasl alarmante, e(.'ique les dms ameaçadores uma grandemultitluo desfilou pelas mas eenlraes dciicnos Aires, lomiimlo rumo da lcgacão do

l.r.i-il.

O.Sr. Souza Dantas, nome que — pudevcrilieal-o niiiiia grande proporção — {¦ pro-iiuiiclndo por iodos os lábios argentinos comas iiiiiis vi.vas demonstrações de syinpathia,apontado Inüistlnclamcjild como o Ile umtios mais eflienzes cooperadores tia politieafel» que boje liga por laços da maior so-IIU.cz os tloiivpaizi-s, eslava no edificio comos seus auxiliarei. S. Ex. era, então, cucar-ifgado tle negócios tio Brasil. Sem ler ne-» ""«duvida sobre os propósitos hostis dn' lidiio que se nvíslnhnvn, maiidou illu.nl-uai o edifício da legaçáo e abrir Iodas assuas pnrlas e jauellns.A turba chegou, prorompendo em gritos, n,nesse momento, o Sr. Edwnrds, enlão mi-nlstro tias Relações Exteriores do Chile ecinlmixador especial para aquellas festaiagindo com a sua clássica habilidade de finod'l>oniata da melhor escola, assomou « ja-«cila da casa onde se hospedava, situada
í!',1. JX!\ enn cgn^'1° d.° Brnsi1' L"> simulandomi nnquelle movimento popular uma riinni-feslaçao dc apreço ao seu paiz, fez um calo-ioso discurso dc agradecimento, e removeu
do0nrn|enSSl SCÍf^-SaeaZ' ° l'CrÍ«° 1UC Viaticuite de seus olhos.

Essa era a situação das relações exislen-
J ^'re 

°, Bl;ns,), LX" Argentina, ao tempoen que o barão do Rio Branco e o Sr. te-Dallos exerciam, catia qual no seu paizuma grantie soniina dc influenciaopinião publica.
Esses dous homens, ambo:nos dotados de uma inte

0 SERIO PROBLEMA

da irrigação
Em torno rio projectoEloy dç Souza

O Sr. mliiislro du Agricultura lembrou, nn'.íntrodiicviio ao scu relatório doslo anuo, a
conveniência do ser estudado o projecto detor. Ur. fcloy (Je Souza, sobre ¦
sentado A Câmara dos Deput
de 1911
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Â" ontrevista com o Sr. Paulo
d^ Frontin

i 9iiTr' Üi''.', '>alll,) ,,e Pronlllli na secção paga«O Jornal , dc hoje, contestou as declarações
«ae nos fez sobre a queslào do frete, aflinnan
uqi «iuc o nosso companheiro que o procuroí3 irrliiièíu ántèi »?*' . °. nPss?. i'»">i»«nlieiro que o procurou

lados cninffSr* .I1'0 *"««'»«« ricl.ncnte a sua opinião sobre ÒLidos cm ago^ro omndameulo da Unha Auxiliar''.
ilo tivemos iimá-í n i0C!"'í'.lll> '"'viiintiile por nós, o Sr. Or.io llumos "¥» Paulo dçl-ronlin declarou que, si não fô. a uma

s illustres, ara-
igencia viva e de

si ma grande capacidade, tinham sido rivaesna memorável questão das Missões. O advo-
fiado do Brasil venceu o da Argentina: aquestão secular morreu com o laudo do pre.sidente Cleveland, mas a rivalidade enlreos tlous homens subsistiu.

Houve um momento cm que nm e outrose acharam, simultaneamente, como minis-lios das Relações Exteriores de seus paizescom a suprema responsabilidade da direcçãotia política internacional, e foi quando a
guerra esteve immincnte. *

, O Sr. Zeballos não permitte que o cou-sitlcicm um inimigo do Brasil. Faz questãoem mostrar que tem, na sua vida, uni gra.i-de numero de ligações de tradições, de espi-nio e dc coração com o nosso paiz, e o seuempenho em cercar o Sr. Ruy Barbosa,como os brasileiros que o acompanharam
na sua recente missão diplomática, de gen-ezas. de demonstrações dc carinho e fine-

O Sr. Eloy de Souza
palestra com o autor do projeclo, que é hoje
senador, e que nos disse o seguinte:— Com este projecto tem-se dado uma cop-
sa muito interessante. Delle disseram eousasamáveis os jornacs da época, e todos os çs-pecialislas estrangeiros que aqui sc encon-travam então,, contratados pela Iiispecloria dá
Obras contra as Seccas, lhe fizeram a critica,
em artigos publicados no "Jornal tio Com-
mercio , de modo muito lisongeiro ao meuesforço.

O Dr. Bacia Neves, que tem dedicado uma
boa parte de sua actividade aos estudos de:irrigação, fez, no Club de Engenharia; uma
conferência, concluindo por solicitar instan-
temente do Congresso a approvação do meu
projecto,

Na Câmara, o tRipulado Christiano Rrasilchegou a escrever um parecer muito sensatoe muito bem documentado, propondo sua ap-
provação, inediantç algumas emendas.

Inteliisinenlc ~
da
a dei

expressão que S. S. reputou Irônica—contra nos-sniutençiio, nlias-n sua pessoa, nllrlbuiilo Sunopinião sopre o assumpto, deixaria dc fazer
qualquer conlestação. Uma vez, porém, queunhamos Ido indagar dc S. S. quaes os pontosua entrevista que estavam cm dcsaccõrdo como seu pensamento, S. S. frisou esle ponto:—b contrario — c isso nós o publicamos —
a-todo e qualquer arrendamento dc estradas delerro que pertençam ao governo, como parti-dar o, qup é, do Estado monopolista, da Unlffoexploratloru de todos os serviços de utilidade
puDiica. Mas, si o governo pensai- cm arrendaro ramal de Porto Novo a Enlre ílios â Compa-unia I.eojiolilipa Railway, conforme essa com-
pnniiin ja pleiteou em tempos, pensa o Dr.
Wjpntln que se tlcve arrendar também o ra-mal da Linha Auxiliar dç Entro Ilios á Prnini-orino.sa, por meio de uma quota fixa u maisuma porcentagem sobre a renda bruta.

Actnfereníia de Ruy Barbosa
! publicada em Lisboa

LISBOA 11 (A. A.) - Em seu numero denpje A Lula" transcreve muitos trechos da
conferência feita pelo embaixador Ruy Bar-Dosa na Faculdade dc Direito de Buenos Ai-res, principalmente os pontos cm que o emi-nente brasileiro sc refere á posição da Ame-nçn no confliclo europeu.
-ri

iIíié li gii to Bis te
A commemoração cia sua instituição

official no Brasil

» ^e» 
A navegação portugueza parao Brasil

LISBOA, 11 (Havas) — Consta que a Em-
presa Nacional de Navegação está tratando(letivamente das negociações para estnbclc-ecr, dentro dc pouco tempo, as carreiras parao Brasil.
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O actuat edifício da Hscola Nacional dc lieili,
caldo Antonia Taitnã

iivdalliões : n Ni-Ido Antonia Taunav; rt. 2, Augusto Victorio Grandjcan dc Montiany; n. 3, João
Ba-ptista Dc JJrct c n. ./, J. Baptista da Costa, actual director da Escola

Commeniora-se amanhã
nnrio da instituição do

MUDANÇA DE CO
?

Ao iio/ioV, f/uc;n (ç/ji o ouvido
ouve muilii çousa importuna, mas
algumas interessantes.

Em um carro da Gávea escutei

apurado,
ás vezes

honlcm
irtcnzinentc a commissão respectiva, depoissi.il' .5?"*'?!*" f!üre «W mocinhas, uma de
leitura do trabalho deste deputado, ndmuT*c5',d? 9V,z?ni?i ™ka de verde.
lelibòração do assumpto até hoje. Honra , 

ufrde' " c>!}zen(>> ™ momento em que

Foi por oceasião daquelle sírio incidente • «pi*e

zas de toda ordem, tornou-se particular-mente notável e causou-nos, indistineta-
meiite a todos, uma .grande impressão.

Quando, na tarde do mesmo dia cm quechegou a Buenos Aires o Sr'. Ruy Barbosa,
eu vi entrar na.sala do Plaza Hotel desti-
nada ao embaixador brasileiro aquelle ho-
mem de olhar pequenino e vivo, muito ri-
sonho, de tez corada e sadia, espesso bigode
branco e sympathjco, de estatura mediana,
gordo, gestos distinetos, tle palavra correu-
lia e fácil, e soube que tinha ao meu alcance
o Sr. Zeballos, exultei.

Vi-o cumprimentar o Sr. Ruy Barbosa
com o mais caloroso enthusiasmo, entrelcn-
do com S. Ex. uma palestra cheia de inte-
resse e de espirito, no correr da qual se
mostrava perfeitamente informado das mi-
ninias particularidades da vida publica,como da vida intima do embaixador do Bra-
sil, e quando, num intcrvallo desse collo-
qnio, eu tive o prazer de lhe ser apresen-
tado, manifestei-lhe logo o vivo interesse
que seria para mini uma troca de impres-
soes com S. Ex. sobre sua aeção na politieainternacional, particularmente nas relações
dos nossos dous pajzes.

Paíeceu-ljie talvez audaz a solicitação, e
sua resposta me pareceu vaga. Seria quan-
do eu qUizcs.sc; estaria sempre ás minhas
ordens...

Preferi posLUyar. Fixasse-me S. Ex. uma
hora c um logar.

O Sr. Zcballps filou-me detidamente poralguns segundos e, com a mão larga e forte
apertando a ín^njia, começou a envolver-me
no carinho de que tinha, para todos os bra-
slleirós então em Buenos Aires, uma tão
grande e copiosa reserva.

— Pues venga usled á comer comigo ma-
nana, en ini casal

E' bem de ver" que, gosando da honra de
su.-i fidalga hospitalidade é oeciipando um
logar á sua mesa — feliz ensejo que me
fez conhecer uma das casas mais bellas, in-
leressaptes e preciosas que me tem sido
dado ver -r o jornalista linha de traçai1
um limite á sua aeção. Estava natural-
mente obrigado, pelo reconhecimento c pelo
dever, a ser discreto nas suas perguntas, com-
medido na sua curiosidade, sóbrio na sua
sede de revelações destinadas ao exilo da
publicidade.

Não foi uma entrevista que live com o
Sr. Zcballos; foi, sim, uma das melhores
c mais agradáveis palestras, no decurso da
qual çllc invocou a recordação de um grande
numero de brasileiros illustrcs com quem
convivera, e que haviam tomado logar cm
torno daquella mesma mesa. jantando em
sua companhia e na intimidade de sua
familia.

O saudoso professor da Faculdade de Di-
reilo dc S. Paulo Almeida Nogueira fora
seu comçnsa); ali jantara o Sr. Gastão da
Cunha; íia mesma cadeira em que me sen-
tava estivei-a o barão Homem dp Mello; o
advogado bahiano Guerreiro de Castro, com
quem se correspondia freqüentemente, c de
quem recebia, dias depois, um affuctuoso
tçlcgramma agradecendo-lhe, em nome de
seu Estado, o acolhimento que S. Ex. dis-
pensara ao Sr. Ruy Barbosa, dera-lhe por
vezes o mesmo prazer que nos proporcio-nava naquclln momento, a mim e ao Sr. e
á Sra. João Ruy Barbosa.

Mas que hei de dizer, então, quando
regressar ao Brasil, dos sentimentos que tem
para com o nosso paiz o homem que nós
lemos reputado um inimigo acerrimo nosso?

O Sr. Zeballos sorriu. Dahi a momento
móstrava-me, na sua esplendida bibliolbe-
ca, cheia dc preciosidades históricas, uni
retrato ¦— entre iiinumeros outros de brasi-
Iciros illustrcs — do professor Almeida Nor
glieir.i, que lh'o dera quando eslivera em
Buenos Aires como delegado ao Congresso
Pan-Amerii.njio.

Leia esla dedicatória.
E li, depois dc algumas expressões cheias

de affcclo, eslas palavras: "Oxalá do ira-
cundo snulo perseguidor dos chrislãns pos-
sa surgir glorioso Paulo, apóstolo das gen-
tes, da fraternidade e do amor".

E então?
Ustcd diga que yã surgjo Paulo!

Mas, dn sua ocção propriamente como
ministro das Relações Exteriores, sei ques. ; ~~ . " '
tos secretos dA mnioG IhiDorlnitein. com Os

maior foi para mim o Sr. senador Francisco
Sa ter adoplado esse projecto e o apresentado
no Senado, ha Ires annos, tal o empenho quetinha de que o assumpto fosse discutido esobre elle se deliberasse definitivamente.

Sei que o senador Hercilio Luz, a quem foicjle distribuído, chegou a escrever parecer fa-voravel á sua aeceitação, 'parecer que, pormotivos que me foram communicadòs, deixou
de ser lido até esle momento. O deputado
Cândido Motla, em 1914, requereu que o pro-jecto fosse datlo para discussão na Câmara,independente de parecer.

Agora é o Sr. fninistro da Agricultura quelembra a necessidade do scu estudo.
Nao creio que seus desejos tenham rcsul-tados mais efficazes c si me perguntar por-que, não poderei responder, continuando naignorância das razões que têm servido de ob-staculo a que uni trabalho lão immcrecidn-

mente louvado, tenha, até agora, e talvijz
para sempre, inspirado tamanhos receios ao
podç»' legislativo. I

Entretanto, as idéas sobre as quaes estácalcado, são sensatas e universalmente consi-
gnadas na legislação similar de outros pai-zes. Nada fiz de novo sinão aproveitar a ex-
periencia dos argentinos, inglezes, francezes enorte-americanos, adaptando ás nossas con-(lições o que elles instituíram de melhor nasleis que regulam o assumpto do then proje-
çto. Seu mecanismo financeiro cm resumo,
c o seguinte: calculando que, 

'dentro 
de 10annos, a contribuição de 2 "i° da receita dõ

paiz, 5 "Io da dos .Estados, cm dinheiro .mi,em terras devolutas, aecreseidas das taxas deirrigação e aforamento, producto de vendadas terras irrigadas e das cedidas pelos Esta-
dos, alem das taxas de conservação das obras,
produzam uma somm.a bastante, para as quedevam ser successivainenle construídas, o pro-jecto cria uma caixa especial, destinada areceber eslas contribuições e pagar todas asdespesas que tenham de ser effctuadas, iu-
chundo o pessoal da inspeeloria e smis séc-
çoes.

.Justificando o projeclo. proferi na Ça-mara um discurso, perfeitamente dociimen-
tado e convincente dos seus resultados e,

mais recentemente, na memória que apresen-
lei á conferência algodocira, reforcei aquella
demonstração com fados novos e muito elu-
cidativos.

Teria muito desejo de que o assumpto fosse
trazido a debate; porque, assim, ao menos,
içc convenceria de ter errado ou poderia con-
vencer os pessimistas de que não agi levia-
namiile.

Terei esla fortuna? Não o creio.

esta Içnwu o Vondc. —Ol\l eu eslava af-
flicla por ver-le! Tenho uma cousa que lecontar.

A cinzenta ~r Noviddde?
A verde -r- Grossa! Calcula qual é.A cinzento: -f Pedido... Será?
A verde -ír Sim. Adivinha de quem..-A cinzenta — Dev.c ser do... do...
A verde — Do Alberto.
A cinzenta, surpreza

Conta como foi.
A verde — Eu

Ah, sim, o Alberto.

direi, mas si

estava á janclla, elle seapproximou e disse que tinha uma cousa queme falar, mas qhe lhe faltava a coragem.
Ammei-o e elle disse...' A cinzenta — Disse: "Bem
a contrariar a culpa e sua...

A verde — Exactámentel
. A cinzenta, continuando — "Desde quemeus olhos a viram meu coração foi atra-
vessddo pela flecha de Cupido, e até hojevwe sangrando. E' o primeiro amor que pe-netra no meu peito, e com elle, seja on nãoCorrespondido, hei de ir para o túmulo,..''

A verde — Foi isto mesmo!...
A cinzenta — Depois cite le tomou a mão

f ã,s?eÂ.."Si cu Pedisse esta mãozinha ob-tel-a-ia?"
A verde — Justamente! E' admirável! Pa-

rece qtie estavas atrás de nós, a escutar!...
j4 cinzenta — E qual foi tua resposta?
íçsyA verde — Que responderias tu em caso

semelhante?
A cinzenta — Eu respondi "não!".
A verde ficou amarella.

R.

o primeiro cente-
ensino official tle

Bcllas Artes no Brasil. Commemora-se so-
lemneniente essa data, isto é, como cila o me-
rece, visto a sua alta significação na vida tle
um povo que aprecia a arte porque a sente
tio seu intimo, cultivnndò-n com carinho e
amor c a despeito tio descaso dos nossos ho-
meus tle governo, exclusive aqucllcs a quem
(levemos a fixação da ephemeritlc a Irans-
correr amanhã. Em verdade, pouco, relativa-
mente, tèm feito os gestores tio destino do
povo brasileiro quanto ao desenvolvimento
das bellas artes no nosso paiz. Custa pouco
provnl-o: basta quem quer estender as suas
vistas através do passado, desde os tempos
coloniacs — com os artistas forasteiros boi-
landezcs, os "Artistas Bahianos", os vertia-
tleiros precursores de nieiados do século
XVIII c a chegada dos francezes cm 1810—e
ao presente, quando não é melhor a sorte dos
artistas patrícios, quando, afinal, as bcllas
artes continuam lendo parcas attenções dos
senhores governantes. Não nos prcoccupc-mos, porém, ao instante, com o que foi a arte
brasileira de anles da assignatura do primi-tivo decreto do marquez de Aguiar, dc 12 de
agosto <Ie 181(1, instituindo officialmente o
ensino de bellas artes. 0 que importa, agora,
e_ ver que desenvolvimento' teve aquelle en-
sino, feito, a principio, por artistas estran-
geiros que, então, se encontravam no Rio os
quaes não constituíam finalmente uma missãocontratada e mandada vir da Europa por D.João VI, como ainda sc diz por ahi fora e o.que se pode provar com o já referido 7-icto
ollicial do ministro e secretario de Estado dosNegócios Estrangeiros daquelle monarcha
Assim, os primeiros professores de bellas ar-tes que tivemos foram Joaquim le Rrcton,
Pedro Dillon, João Baptista de Brct, pinlor;de historia; Nicoláo Antônio Taunav, pintor-Augusto Taunay, csculptor; Augusto Henrf-
que Victorio Grand Jean, archilecto; SimãoPradicr, gravador; Francisco Ovide, professordc mecânica; Carlos Henrique Levassem-Luiz Simphoi-iaiio Meunié e Francisco Bonrc-
pos. Com estes artistas D. João VI, refugia-
do no Brasil, dava começo á sua obra" defundação da Escola Real de Seiencias, Artesc Officios. Era, por cmqiianto, a Colônia dos
Professores Francezes da Academia Imperial

Sncccdcu depois a morte
, „ e «Vs Cavalheiros Joa-

quim Le Breton, sendo que em 12 de oulu-bro de 1820 e 23 de novembro desse mesmoanno novos decretos eram lavrados pelo vis-conde dc S. Lourenço, o primeiro estabelecen-

do a Real Academia dc Desenho, Pintura, Es*
ciilplura e Arcljitecturn Civil, e o segundo
dando allcniiquc José da Silva a iii.--c.-yio da
instituição e reformando o quadro dc proles-sores. Como se viu, foi um período dc rcfqiv
mas sobre reformas, decretos c mais dl evo*
t.os, o tpie decorreu desde 12 de agosto de181(1 até a nomeação de Henrique Silva. Do
enlão por d'nvante houve interesse no çnsi»no, desenvolvendo-se elle c produzindo bons
.resultados, como os primeiros pintores bra-sileiros preparados pela Academia, taes sejaniFrancisco Pedro do Amaral, Manoel tle Arau-
jo Porto Alegre, Francisco de .Souza Lobo,Jose da Silva Arruda c José Carvalho dosReis, brasileiros: Simplieio Rodrigues de Sáe José de Christo Moreira, porluguczcs, aAltonso Folcoz, Irancez. Ainda não era tudo:faltava a instailação definitiva da Academia,
o quo teve logar por fim a 5 tle novembro'
do 1826, com a presença do imperador PedraI, ínaugurando-se nçase. mesmo dia todas assuas aulas, 'lemos cmfim, em 185-1, dirigiu-
do a Academia, Manoel de Araújo Porto Alç-
gre, o primeiro director brasileiro, o qual lç-vou a effeilo grandes reformas niiquella Instwluição. Foi elle um dos melhores fuctores da-nosso desenvolvimento artístico. A Porlo Ale-
gre é que sc deve mesmo o cntranliado amorcom que Victor Meirelles executou suas mu-
gnificas telas e o fervor coiii tpie iodos osdiscípulos da Academia se davam ádc seus trabalhos, quer de pintura,ra e architectura.

execuçup
esculpiu--

das Bcllas Artes.
do conde da Barca

A historia das Bellas Aries, no Brasi] nãodeixa de ser interessantíssima. Ha nella alô
paginas de accentuada significação. Dó' qifevimos escrevendo, podem se ver facilmente
as muitas etapas vencidas pelo ensino ejh
questão, o qual, registe-sc com peznr, aiiidi»hoje esta por vencer a sua ultima, e isso, lal-<vez — não! — certamente pelo pouco ç,is<icom que olham as autoridades competentes,
recomnicndaveis leigos no assumpto na maiordas vezes. E é lastimável se tenha a mon-cionar isto, quando se trata da com memora-
çao do Io centenário do ensino official dasbcllas artes no Brasil, onde podem ser apon-latlas, antes mesmo desse século artístico, ono transcorrer delle, figuras de alia represem,
taçao — creadores, iniciados da arte verdà»(leira — como os pintores Euzebio tle Mat<tos, Souza Coutinho, Porto Alegre, Vicio*Meirelles, Pedro Américo, Zeferino tia Costa/Decio Villarcs e R. Amoedo; os nfchitcctol
Montigny, Belleueourt da Silva e Perro Car<doso, e os esculptores Mestre Valciitim, 4Aleijadinho e Mafral

OS RUSSOS APPROXIMAM=SE DE STÃNISLÃD
NA FRENTE ITALIANA

I

do (pie se lhe altribue, foi o seu papel na
vida polilica da Argentina com o Brasil,

oração com qife recebeu o Sr. Ruy

Ex. levou ao Sr. Ruy Bar ms a documen-
secretos dá maios ImporlnHeia, çpm os

es demonstra qn<! onfroi bfm dlfferente

i\a oração com que
Barbosa, no Instituto Popular de Conferen
cias de "Lá Prensa", disse o Sr. Zeballos.
textualmente:"He eomprobado — dirá, sin duda, V. É,
á su pátria — que cn Ia Republica Argen-
tina ei Brasil no tiene enemigos...

Los arcliivos diplomáticos secretos dc Ia
Repuhliea . Argentina se püblicarán. cn di.v
no lcjaiío — pudieran eslar ya publicados,
porque nada guardamos eu ellos qUe no sea
çierto y cordial — y ellos combrobarán Ia
profunditlad y Ia exaclituil de Ia declara-
ción dc V. E."

E', como se vê, formal; mas surge uma
pergunta natural: e o Içlegraiíima ii. 9?

O Sr. Zejpallós, sem se occupàr da que-
stão memorável, limita-se a responder quí
esse famoso despacho, dc cujo desvio o ac-
cusou o barão do Rio Branco, tinha a data
de 17 de junho, e desde o dia 13 desse mes-
mo mez elle já não era o ministro das Re-
lações Jíxtcriorcs da Argentina.

E por que não se defendeu?
Porque, para fazel-p, teria de aceusar ou-

trem. pefendeu-se, entretanto, dessa, como
de outras aceusações, muna memorável ses-
são secreta do Congresso, que durou Ires dias
consecutivos.

Em remate: seja como for, o Sr. Zebal-
los estende sua mão amiga ao Brasil. E'
nin homem illustre, eom unia larga tradi-
ção no seu paiz, onde já tem exercido e pôde
voltar a exercer os mais elevados cargos, c
qi)c tem o scu núcleo de amigos e .exerce
ila sociedade em que vive uiná grande in-
flticnçin, posto que não tenha, aclualnienle,
nenhuma preponderância política, e o nosso
dever é acolher com à fidalguia peculiar aoi
cavalheiros em cujas divergências nunca
foi atlingido nenhuni ponto tle honra, essa
nova affeição q"üe sé nos offérece.

Sertorio de Castro

;v Mais detalhes sobre a batalha de Go-
| rizia — Alais de doze mil prisionei-
2 ros — A resistência dos austríacos —
1 Felicitações ao soberano, a Cador-
¦na e ao duque de Aosta — Victor

Manoel em Gorizia

LONDRES, 11 (A NOITE) — Tciegrapham dc
Roma:"Succedem-se nesta capital e em todo o paiz

às manifestações de ert-
thusiasn\o pela queda
de Goriziq. Os jornaes
publicam, çní telegram-
mas do Qüartel-Genc-
ral, detalhes dá bata-
lha de Gorizia, uma
das mais encarniçadas
desta guerra e salien-
tam o papel brilhnntis-
simo que nella tiveram
òs alpinos e os "bersa-
glicri".

A poss(e de Gorizia
torna agora possível o
avanço dó extremo da
nossa ala direita sobre
Trieste.

Os austríacos offc-
recem ainda alguma rc-
sistencia á noroeste de
Gorizia e em toda a
extensão da linha do
Vcrloba.

O numero de prisio-neiros capturados em
Gorizia excede de 12

muitos officiaes dc

I O numero lotai de prisioneiros feitos cmdonzia ainda não é conhecido, mas já se sabe
que excede de 12 mil.

O inimigo tentou vários conira-afaques no

¦
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O duque de Aosta

mil, entre os quaes há
gráo superior. O material bellico, tomado, ain
dà hao pôde ser inventariado.

O rei,, o 
'generalissiliio 

Cadorna e o duque dc
Aosta, este commandánte do exercito que oc-cupou Gorizia, continuam a receber milhares
de tclegrampias de felicitações."

NOVA YORK, 11 (A NOITE) - Um commu-nicado recebido hoje, pela manhã, db Vicnna,diz:"Repellimos, no planalto de Dobcrbo, osífalianos, fazendo -1.111 prisioneiros. Algunscontingentes italianos entraram em Gorizia.A luta continua encarniçada naquella região.'
ROMA, 11 (Havaí;) — O ullimô commiinica-(Io do Estado-Maioi- do Exercito annuncia quea6> operações na zona de Gorizia proseguemcom vantagem para os italinnos, que estão irá-tando dc se fortificar e reparar os poste* «ya-nadas pelo inimigo.
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A OFFENSIVA RUSSA

Iniciou-se uma nova batalha na fi»
gião de Zolocze — Os russos come-,
çaram a bombardear as defesas d«Slanislau — O rápido avanço doí
russos ao noríe e ao sul do Dniestefl— As baixas dos austro-allemães 4tt.
Quatrocentos e vinte mil prisiar.eirosí— Brussíloff condecoratío

A actual frente italo-austriaca no. Ison-
zo, depois da oecupação de Gorizia. Como
se pode ver, os italianos lém agora a

caminho aberto para Trieste
baixo Isonzo, mas ¦ os italianos mativcrain-se
snlidamente nas suas posições.

Os aviadores fizeram, com successo. vários''raids" sobre o território oecupado pelos aus-
triacps. Alguns aviadores inimigos voaram so-
bre Veneza, lançando varias bombas.

ROMA, 11 (A. A.) — Communicações da
linha de frente dizem que o.s austríacos cen-
tra-atacaram as vanguardas italianas nas ecr-
canias de Gorizia, onde sc mantém nutrido obombardeio.

As forças italianas continuam senhoras de
todas as posições conquistadas nestes nllimos
dias, conseguindo pequenos avanços em alguns
pontos.

KOVA YORK, U (A NOITE) — Úm radJu*
gra mm a de Berlim diz que sc annuncia offi-cialmcnte naquclla capital o inicio dc umk
nova batalha na região de Zolfcczc, no norte daGalicia, entre austro-allemães e russos.

LONDRES, 11 (A NOITE) — Telegrapham
de Pctrogrado:

"A luta ao sul do Dnicster proscRtie com'
grande intensidade. Desde hontem, pela ma-
nhã, que a nossa artilharia pesada está b£mi.liartlcando as posições austríacas que dejfen» 

'
dem Stanislau. An linhas férreas tle Nadworna
a Slanislau e de Kolomea a Stanislau esl3o èininosso poder, com excepção de pequenos trecho*
próximos a esta ultima cidade.

Ao norte do Dniestcr, os roosos passaram-se
para a margem direita do rio Koiropiec c avait-n
çnm sobre o SIota-Lipa. Repcllimoa todos pscontra-ataques dos austríacos, restabelecendoaB pontes que cHcb fizeram saltar.

O exercito do general Lctchitzky continua aavançar para oés.te e a fazer grande pressãosobre os austro-hungaros do con mando d»conde de Uothmer. Até agora, ecte eierclti»inimigo esteve protegido pelas imtneí!i'aç5cs doDniestcr e pelos nlagadlçoa que nos difficulfa-vam a marcha. Mas as nossas tropas flanqaía-
ram Monasterzyslta e avançaram rapidamente,
pondo-se em contacto com o exercito do coado
de Uothmer.

O exercito do general Letchltzíty capturou
naquclla região, nestes últimos dez (!ia«.
15.000 austro-alleiiiãea e causou ainda ao YnVmigo, entre mortos c feridos graves10.000 baixas.

O numero de prisioneiros cantn
exercilos do
5 de agooto,
fensiva, eleva-se a 420.000.

O czar, como 3i;j;iial dc agradecimento e diapreço, acaba tle enviar ao general Bi-usslinf.a Crua de S. Jorse, com as respectivas in--i
emas cravejadas de brilhantes."

a<
>ro ac i.-rtsioneíroii captiu-ados t>efrflo general Brussíloff, de 5 d: íaâbalto, isto é, durante tlous meze-s de oi
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tcos e novidades\Cs ladrões...
.-'Publicamos hn|e n palestra qne o Sr.
líslnlii lão ,-,-ln:i.i. ciinci-dcii cm liu.it>>-. Al*
res no noato rnllcga Sr. Srriorln dt< CnMro e
ilctinadii a csln folha. A propósito convém
Accontliiir n iippiirtiiiiidadi< eom que o iinl-
jiciile .Sr, teiintlor Ituy llarlmia cliiiiiiou a
ia,-.oi os i- iiii.ii.is de mão fígado que linda-
iam a vuiiilliir grosserias ciiulra aquelle II-
lustra político argentino, nliulii por coiilii dr
liieldeules a tpie n.in tliiliniims o direito de
iliMiiillr ncslc inoniciito, Arceilaiido-sc mes-
liu a hypnllioso dc que o Sr, Xchnllos lenha
/•ido o mnls foroí e liilrain<iguuli< inimigo do«Jini-ii c qu.' procurasse agora rcconclllin-sc
çonniosco, que resultado pratico obteríamos

(com a reiiiiTolvflo de vellinn rixas e piissu-'«Ini rauenres ? Um riidlnifular ROlllImoiltOIde ii.iiiniii .nm devia, inuilo no contrario,
/ Jnipor-nos i-ilencio, nccollnndo a roconollln-
rçílo conio um iiioviuicnlii do generosidade
. (pie muilo honra o Sr, Zeballns e muilo

, jirovcllnsii nus pódc ser, porque, para as
LnacOus .Inlveü mais do qne pnra os Indlvi-

duos, não Im Inimigo desprezível. Mas não:
os nossos liilemorntoi Jornal Islns do porre'te, quando viram qua O Sr. Zeballos, grande,mas já estalado assiiuiplo, nus uliria os:biai,'os, eiilriii-iiui a di-saiu-al-o, ciuno o fariam
41 (|ualqui-r inspector do quarteirão. Cremos
(pie cm qualquer outro paiz não sc daria se-
jnclbanlc faclo, mesmo porque, om maioria
de (iriciiliii.-iio, uma parte do nossa Imprensa
I* iiiilcn im inundo.

s*s
^No discurso que honlem pronunciou no Sc-

nado cm sua defesa o Sr. senador Aulonio
A/crcdo ha uma revelação da mnior gravi-
dade, quo merece n mais ampla divulgação.
li' ii parle quo sc refere á famnsisslma con-
cessão Itichiuiiiiil (luiniarães o ás colov.sa-.-s

.indeiniiisai.-õcs qne esse cavalheiro jileilci
do governo federal c do govirno dc Malta
Grosso. Depois dc contar como o Sr.
lliehtiiinid obteve a concessão, por que essa
concessão mallogrnu e os passos iludi»; nor
«rsse cavalheiro para nliter a indemnisação
•do sele mil contos, que depois deixava para

, ires mil, diz textualmente o Sr. vlct-prosl-
f^ciile do Senado:

* "0 Sr. Itichmoiid chegou n ler nqnl
aí mais alias protecções. Eu tive dc
me haver com um homem renlinenlc
protegido, porquanto, (tosdo o barão (lo
itio liraiico ate o actual ministro dis
Relações Exteriores, ou tive sempre tle
dcsscrvlr para impugnar as pretenções c

¦ impedir n furto, o nllenlado que se que-
ria fazer contra a minha terra, sem que
elles o soubessem, certamente. Fui soil-

: eilado para amparar ns pretenções desse
homem pelo embaixador dos Estados
Unidos, pelo embaixador do Brasil nos
Estados Unidos, pelo barão do Itio
Bronco, dc saudoslsslma memória
(apoiados), pelo s-.ib-secrelario dos Ne-
gocios Exteriores, o Sr. ltcgis de Ollvcl--ra; pelo honrado actual ministro das
Relações Exteriores, o meu amigo Sr.
Dr, Lauro Mullcr, e pela sua esposa
-(esposa dc Ilicbníoiid, de quem eslá di-
Yorciada), emfim, Sr. presidente, por
.todo o inundo."

Será preciso encarecer n suprema gravl-
dade dessa revelação? Não é um ".loflo-nin-

' guem" que n faz: é o vicc-prosldenlc rio' Senado, o substituto eventual do presidente
da Republica, que, do alio do tribuna, dccla-
ra ter sido fortemente assediado pelos cm-
baixndorcs dos Estados Unidos c do Brasil
e pelos Srs. barão do Itio Branco c Lauro
Mullcr, para que S. Ex. amparasse "um
fmlo", "um nllenlado" — são palavras tex-
Jtuae-, dc S. Ex. — contra a sua terra!

E' verdade que o Sr. senador Azeredo
procura rcsalvar a responsabilidade desses
eminentes cavalheiros, no incidente, "sein
rpic elles o soubessem, certamente",

Mas, eslá-sç a ver que, dessa phrasc, sal-
vou-se a|)cnas a boa intenção do Sr. sena-
dor Azeredo. A gravidade da declaração, po-
rém, ficou de pé...>.Não se. compreheiuic,
com effeito, que embaixadores e ministros de
Estado, c ministros como Itio Branco o Lau-
ro Mullcr, tenham lão tenazmente defendido
c pleiteado pretenções contra o governo do
Brasil, sem que estivessem prévia, segura c
absolutamente convencidos da procedência e
da justiça dessas pretenções. Mas, em vez
de serem justas e procedentes, essas preten-
ções constituíam um altcnlado, uma lenta-
tiva de nm furto dc sete mil contos contra
o Thesouro, tentativa amparada, .protegida o
defendida pelo embaixador do Brasil cm
Washington, |ielo Sr. ltcgis de Oliveira, pelo
Sr. Lauro Mullcr e até polo barão do Hío
Branco! E islo foi dito lionlcm da tribuna
do Senado pelo vice-presidente dessa Casa
do Congresso!

9*i
Dinheiro haja!
Pagamentos legislados:
Aviso n. 2.715, do M. da Justiça, paga-

mento de 72õÇ80(i a diversos, dc gratifica-
ções por substituições, em julho ultimo;

Aviso n. ^.700, do M-, da Justiça, paga-
mento dc 700$ a diversos, de auxilio para
aluguel dc casa;

Aviso n. 2.714, do M. da Justiça, paga-
mento dc 150$ a Raymundo Brasileiro da
Fonseca, de auxilio para aluguel de casa;

Aviso n. '2.717, do M. da Justiça, paga-
mento dc 70(18 a diversos, dc auxilio para
aluguel de casa;

Aviso n. '2.803, do M. da Justiça, paga-
mento de .'l:020$708 a diversos, de gralifi-
cações por serviços extraordinários no cor-
rente anno.

E loca a auginentar os impostos para en-
carecer ainda mais a vida do contribuinte!...
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Os que desertam do Rio, os
que continuam, os

que morrem
,. i

A aoçã.) preventiva
da policia eaftá

dando bons
resultados

• >, ladrões que andavam o solta, prlucl-
pnlmonlo os ladrões dn rua, os batedores de
cnrlolro, os vigaristas, os "opporiuuislns",
riiiliin, os mais difficcis de cair nos fliigi.ui-
tes com a resolução da policia de processai-
os por vadiagem e a dos Juizes de os cou-

noticias da guerraNovas
OS RECURSOS DA INGLATERRA
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üsae ELIXIR DE NOGUEIRA.

iõnngue.
Para o

O incidente Azeredo —
Bittencourt

.. Circulou hoje pela cidade e chegou a ser
rcgislado pelos nossos collegas da "Noticia"
O boato de epie sc dera pela manhã uma dc=-
agradável seena de pugilalo, na rua Gonçal-
ves Dias, entre os Srs. senador A. Azeredo
c Dr, Edmiido Bittencourt. Ambos esses ca-
jvalheiros, interpellndos, contestaram formal-
menle a veracidade do boato.

O Sr. senador Azeredo pede-nos declarar
(jue, honlem, no seu discurso, quando affir-
mou que o Sr. Edmundo Bittencourt subiu
as escadas da sua casa, referiu-se ã reda-
cção da "Tribuna" onde aquelle jornalista
foi pedir-lhe retirar da pagina um artigo
contra um desembargador, parente do Sr,
Edmundo. O Sr. Azeredo diz que a redacção
do seu jornal é lambem sua casa e que fez
o favor pedido pelo Sr. Bittencourt.

Na CASA CObUMBO
Ternos de ensinara pura lã SoJ", 08$ e 76*000
Costumes de lirhn, artigo furte, feitio caçador,

aoçoüo
Costumes brim ile linha pardo 25§ooo
Ternos de brim ile linho pardo 35Sooo

Luiz Catlant, o "Cubano"

dcmnnr, como tém feito, eslão soffrejido uma
grande pressão,

Ainda agora a nossa policia foi informada
dc que dous dos mais audaciosos batedores
dc carteira c vigaristas, Manoel Rodrigues,
vulgo "Marca Braço", e Carlos Snssio, eslão
presos cm Campos."Marca Broço" dava naquclla cidade o no-
me de Henrique Gnllido.

A Inspectoria de Segurança Publico, que
está netna linente apurando um "conto do vi-
gari o" passado no árabe Aziz Mezutte, mu-
rador á rua da Alfândega n. 12, prendeu o
ladrão l.uiz Gulant, vulgo "Cubano", sobre o
qual recaem todas as suspeitas e estão sendo
procurados seus companheiros Manoclilo c
Carlos Magno."Cubano", dentro destes seis dias, foi pre-so já duas vezes. Na ultima, processado poi*
vndiagem, prestou fiança na importância de
1:5005000, para ae defender solto.

Além desse "conlo do vigário" a Inspceto-
ria de Segurança Publica apurou o furto dc
um anel de grão do advogado Ascanio dc
Mesquita Pimcnlel, residente á rua Barão dc
llamby ti. 02. O advogado foi furtado pelo"pivcllc" Iteynaldo Pereira de Lima, que
confessou, adcaidando, porem, ter logo de-
pois do delictor ido brincar á praia dc Bo-
íafógo, onde perdeu a jóia.

Alem dos ladrões qne desertam, os desas-
Ires, a morte, estes últimos dias tem tragi-
cainenle auxiliado a policia, Um dia destes
um conhecido batedor de carteira, ao saltar
de um bonde, ficou sem o braço direito; es-
Ia* manhã, morreu fulminado por nmn syn-
cope um outro. Foi o João de Oliveira Mes-
quilo, vulgo "João Busso".

O Infeliz, que residia agora a rua Senador
Pompeu, tem uma historia cheia de tristes
aventuras como todos os seus companheiros,
contando uma serie de prisões.

O prompluario de "João ltusso" foi arebi-
vado esla manhã com a noticia dc sua morte.

¦» ¦—» ¦

Itoiipiulius e nvcnlacs pnra creanças a
, dc SiSOob

CASA COLOMBO
-*©»-

Preso em flagrante!
Pela policia do 9" dislrielo foi preso em

flagrante c niiluado o indivíduo conhecido
pelo vulgo de "iíusso Mão Curla-'', Carlos Adão
llcder, quando pretendia entrar na casa á
rua do Cunha n. 4.« «<in ¦

O miiisiiiro Mc. Kcttna mostra que
., ... níio ha razões para alarmas

, I.ONDIIES, 11 (Ilavas) _ No ttoouiU do.dibalci sobre os créditos do Tliosotiro, noCâmara dos Coiiiniuiis, o inhilslro das li-
liniiços, Sr. Mcltcnna, proferiu ti, dlsenr-
so em (|iie iiffirinoii ipie ll rhpie/ii iiiii-loniil
l.riiaiiuir.i represeiiln um euplliil de 15 bil-
lidos esterlinos, ou sejam .'175 blIHões defrancos. A divida nacional clcvar-sc-á, cm
março de 1!>17, a um sexto oppro.ximado-
mente desla sominn c será Inferior no rendi-
mento de um só anuo. Islo não constitui-,
portanlo, lu-cresccnlou o ministro, um f.at-
do intolerável.

Em fins de março dc 1917, oltlngirá n d|.
vida lotai Ires billíõcs o «Mo milhões csttr-
Unos, números redondos, do quo (¦ necessa-
rio deduzir Htm milhões de adcaiitamcntos
i-ccmholsMvi-ls fellos nos alliados o ás co-loiiins, Assim, a divida total será de dons
billíõcs e II10 milhões. Ora, embora somei
lhiintc cifra jamais lenha sido alliiigida até
boje. n verdade é qne ella 6 sensivelmente
egual nos rendimentos nnnuacs do fisco. |A (irã-llrelnnha lança diariamcnlc no os-trangeiro, por sua conta e dos seus alliados,
uma somina que vae além dc um milhão cs-tcrllno o que sc npproximn de dous milhões,

Um seguida o Sr. Mc.Kcnna defendeu a po-litica do Thesouro, relativamente nos bônus
a curto praso e declarou que, quando as cir-etimstancins financeiras o justificarem, nãohesitará em eniillir um empréstimo c mnn-ler as promessas feitas a respeito dn con ver-sáo dos netuacs empréstimos «- guerra.Depois de salientar que a Inglaterra develer umn reserva correspondente n vinte porcento destas quantias, o ministro assegurou
que ns receitas actuaes do Estado permittirão
prover aos erviço da divida c fazer paga-mentos consideráveis para o fundo de amorti-
sação, deixando ainda um excedente que per-niiltirá a reducção dos impostos.

O contribuinte brltannico, concluiu, não sc'recusará a pagar os impostos c emprestar oseu dinheiro, c, nsslm, a Grã-Bretanha conscr-i
vara intacto o seu credito alé ao fim da guer-ra, dure ella quanto durar.
... ¦¦; mam m*
M ¦& : NOS BALKANS
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Os navios italianos atacaram Duras:?-
zo — As operações na fronteira d*

Macedonia
I.ONDnES, M (A. A.) — Alguns caça-

torpedeiros italianos penetraram uo portodc Durazzo, torpedeando um vapor austria-
co, 

"que 
ali sc achava fundeado. As bate-

rias de terra romperam violento fogo con-
tra os navios italianos, que se retiraram
incólumes.

LONDBES, 11 (A. A.) — Os sórvios rc-
chassaram os ataques dos búlgaros, que pre-
tendiam apoderar-se da ponte de Monaslir,
fazendo alguns prisioneiros.

m< maa* <aa
A LUTA NO SOMME -j 6 .

As posições allemãs bombardeada;

PARIS, 11 (Official) (Havas)' — Abrimos
um violento bombardeio contra as posições'
allemãs ao norte do Somme. it««ãsSri

¦é «<«»¦ ** ,v'-í'-'
A .TOMADA DE GORIZIA ^

to d» llnlin de bnliillia manl^ve-Ht em rclutlvn
«¦nliiiii. Somente ko registou um conlionelo
linsiiiiiie vivo ao norle do Somme e nk re.
clfm da olim de Tbinunioiit, O mão tempo
continua a prejudicar as operaçüea,

assalto de
Catumby

' è
Foi occre<ada a prisão do

«Moleque Marinho», o
JadrAo audacioso

21 %
sa'A OFFENSIVA RUSSA Ml

Na frente de Riga os aviadores nlle-
mães (Cm estado cm actividade —
Em Lembcrg estão 150.000 soldados

turcos — Uma victoria r:—-

TA RIS. 11 (A NOITE) - Um despacho dcPctrogrado diz que os alleniãm tém dcsinvol-
vido grande actlvidudc acreu na frente do Itlua.
Maa sem nrnnde felicidade, pola, perderam ncH-
tea últimos dias numerosos nppnrclhos. Só-
mente o tcncntr-ovlndor Carbovlnko abateuhontem tres acroplannn nllemfiès, nrlgando-os
a lmlsur nem governo no lltloral da CurJandla.I.ONDHI-S, II (A. A.) - O "Daily Tele-
ffrnpb nnniuiclii quo se encontram em I em-berg 1GO.O00 soldados turcos, para ali envia-dos arim dc auxiliar o.s austríacos nn defesadaquella prn.yn forte.¦ I.ONDHES. 11 (A. A.) - Tclegrammns dePctrogrado informam que os russos continuam
nwiiirniido em direcção a Sionista**, que e-itú
Bóriamentc niftcnçndn pelas forças do czar.

LONDRES, It (A. A.) — O imperador da
Rússia, em recompensa da brilhante campa-nha do general Hrussiloff, condecorou-o com
n Ri-â-cruz da Ordem de S. Jorge c prosou-teoii-o com uma espada de honra, cujos copossão crave.jndos de brilhantes.

LONDRES, 11 (A. A.) - Telegrapbnm del-clrogrado dizendo que o combato em dirc-cção de Kovcl continua com a mesma intensi-(Inde, tendo sc travado nas margens do Graber-1(1 uma renhida batalha que terminou pela vi-cloria moscovita.
Os russos proseguem no seu avanço portoda a parte, conseguindo diariamente i ovase importantes vantagens sobre o Inimigo.

fflt \im^a*my in mm I

¦ míaa*
ELIXIR DE NOGUEIRA

do sangue. t=» Para Impureza

A esquadra ingleza vae
saudar Portugal

LISBOA, 11 (Havas) — Brevemente chegaao Icjo uma esquadra ingleza, que vem saudar Portugal cm nome da Grã-Bretanha.

Um telegramma do presidente Poin-
.caré ao rei da Itália : \'.ij

íí í TIlÍT,í>'r'i'íík*':' c'í?arl'os especiaes para 200«-lill VI fliiva réis com valiosos brindes.
l.opes Sá &. C.

A situação financeira da
Paraliyba

af

G Sr. senador Epitacio Pessoa recebeu do
presidente da Parabyba o seguinte telegram-
ma :

"Não & exaclo que o Thesouro esteja em
condições angustiosas. Os pagamentos foram
iniciados no dia 1o do mez. Depois de pagas
Ires classes do funeeionalismo, houve neces-
sidade de rcgularisar o serviço interno do
Thesouro, ha pouco reformado, e o governo,
para este fim, suspendeu, apenas por tres
dias, os ditos pagamentos, não obstante ter
em caixa trinta contos dc reis, não conlan-
ilo com a renda que diariamente recolhe.
Cessada aquella necessidade, logo se ence-
tou o serviço de pagamentos, havendo rece-
bido seus vencimentos os funecionarios da
quarta classe das nove que compõem o qua-
dro dos empregados, existindo cm cofre cer-
ca dc (50 contos, com tendência a augir.entar.
A situação assegura o pagamento integral
do funeeionalismo ate o próximo dia 20, ul-
limo da tabeliã, apezar de não estar ainda
propriamente iniciada a arrecadação da sa-
fra. Peço o favor de coinmunicar esta noticia
ã imprensa".

J Quercis apreciar bom e puro café?
Só o PAPAGAIO

"«a c»»

As escolas italianas na Argentina
i BUENOS AIKES, 11 (A. A.) — No dia 11do corrente terá logar, cm Mar dei Plata, umfestival organisado por uma commissão de
senhoras c cavalheiros da colônia italiana,
cujo produclo í destinado á primeira escola
italiana que ali será. brevemente innugu-
rada.

BUENOS AIRES, 11 (A. A.) — Annuindo'ao unanime pedido da colônia italiana de
j La Plata, o Sr. Domenico Cutronco retirou

o pedido de renuncia, que havia apresenta-
i do, do cargo dc presidente do conselho di-
f redor das escolas italianas daquella cidade.

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

O Boletim da Câmara
Brasileira de Com-

mercio
LISBOA, 11 (A.- A.) — Foi distribuído O

primeiro numero do 'Boletim da Câmara
Brasileira de Commcrcio, trazendo dados nil-1 chocolate, bõ de Bhering & Comp.' mSeta*depuciosos sobre esse paiz.; - - 

1 Setembro n. 103, 
p* «e^aaro ae

A A. C. de Maceió tam nova dipe-
ctoriá

MACEIÓ'. 11 (A.- A.)' — A Associação
Commercial daqui procedeu á eleição da sua
directoria para o exercício de 1916-17, quoficou assim composta: presidente, Pedro da
Almeida; vice-presidente, Francisco Vascon.,
ccllos, e secretario, Serafim Costa.;

EmulsãodeScott
robustece os

meninos rachi-
ticos

Leilão de animaes de
raça

Esla marcado para' amàhliã, ás ;3 horas,110 Ministério da Agricultura, um leilão de14 bovinos dc raça e 4 cavallos de meio san-
gue. Esses produetos, <pto se acham cm ex-
posição desde alguns dias, são da fazenda decriação de Santa Monica e perleucente áqucl-le ministério.*

PARIS, 11 (Havas) — O presidente Poiri-
caré enviou ao rei Victor Manoel, da Itália,
um telegramma concebido nestes termos:"Soube boje, numa cidade da Alsacia' re-
conquistada pelas tropas francezas, da to-
mada dc Gorizia pelas tropas italianas, c as
acclamaçõcs com que as populações liberta-
das pelos nossos exércitos receberam essa
noticia, permittiram-mc comprchender me-
lhor a alegria dos italianos redimidos por
seus irmãos.

Peço a V. M. so digne receber as minhas
calorosas felicitações pelo magnífico ^UC-
cesso do seu brilhante Exercito."

LONDRES, 11 (A. A.) — O rei Victor Ma-
noel III, á frente do seu estado-maior, entrou
bontem, triumplialmciite, na cidade dc Gori-
zia. -'. .

' NA FRENTE OCCIDENTAL Ifl

Os nossos moveis sao
fabricados unicamente
para ás pessoas de
gosto aprimorado.

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

OUVIDOR, 93-95
ma*

O código telegraphico do Mi-
nísterio da Guerra

Depois dc longos estudos foi' concluído ocódigo de cifras para. liso telegraphico doMinistério da. Guerra. Desse trabalho se in-ciinibiu o coronel Neiva, secretario do Mi-nislcrio.

Os allemães veem-se reduzidos ha
frente de Verdun a perder milhares
de homens para oecupar as ruinas'de uma bateria — Commentarios so-
bre a situação — As operações pre-
judicadas pelo máo tempo — A actl-

vidade aérea

«*!•«"»

ÇAM? GLOBO cfe^«T
finos e fantasia de

PARIS, 11 (A NOITE) -> Os allemães to-
ma ram novamente pú na obra de Thiaumont,
depois de terem perdido ali muitos milhares
do homens. Aliás essa bateria já não tem
quasi nenhum valor militar, pois as suas
obras estão reduzi Ias a ruinas.

A propósito, um jornal escreve:"E' interessante assignalar que, depois de
cinco mezes e meio de batalha, os allemães
se vejam na necessidade de disputar uma pe-
quena eminência deante de Verdun, sacrifi-
cando para esse fim alguns milhares de ho-
mens.

Todos compreliendem agora que foi graças'
á abundante sangria allemã em Verdun quci
os russos, os italianos c 03 inglezes puderam
assumir a offensiva nas suas frentes. Os cri-
ticos militares inglezes reconhecem essfc fa-
elo c fazem os mais calorosos elogios ao ge-neralissimo Joffre e aos demais gcneràcafrancezes." ;

Outro jornal reproduz à seguinte página do"caderno de notas" dc um soldado allemão
feito- prisioneiro no Somme:"As theorias de von Bernhardit é dc vonder Goltz a respeito das offensivas enérgicas
evaporaram-se. O tempo inverteu os papeis.O "time is moneyM, applicado ao espirito ag-
gressivo allcmão, torna-se verdadeiramente
britannico no que respeita A preparação me-thodica". E o jornal commenla: "Por isso,o único "refrain" opportuno é aquelle anti-
qulssimo, que vem desde Esopo e que Lnfon-taine traduziu por "Patlence, longeur ettemps font pia que force et rage". O único
problema serio o perigoso 6 o problema dasolução futura das questões que se suscitarãoentre os próprios alliados. E' necessário mal-ta prudência c um sentimento uniforme paratoda a "Enlente", senão os aastro-allcmães
tirarão ainda uma vez partido, de accordocom o velho provérbio latino: "Inter duoslitigantes, tertius gaudet".LONDRES, 11 (A NOITE) - Na frente hrUtannica, entre o Ancre c o Somme, nada hou-ve de importante. O máo tempo tem prejudl-cado muito as operações. Os ataques pronun-ciados pelos allemães em diversos pontos fo-ram completamente rechassados.

ííx«™vld2?e .a.em tem sido ""Mo CTande.wlJS' V (A N0ITE) ^ Na fre»te «òSomme os francezes fizeram alguns progres-sos ao norte do bosque de Hem, apezar decontinuar o máo tempo.
Começam a chegar pormenores dos "ralds"

«ue os aeroplanos francezes levaram a effeitona noite de quarta para quinta-feira. Foram
JS 

»° .t0.do 4I3 h™***> 0»e causaramenormes prejuízos nas estações ferro-viarias
bLPW v lnSm,gÃ cntre La3sIS«y e Com-
DanvinL £0y°\. Bazancouí-t. Splnconrt e
Hg °tnoa ^vaques pro.-rimos. As com-
•VnSÍ&Z fe",0rVI"J,w <¦<> Inimigo ficaram
^rni?ít0«s,J,0,lt0S Interrompidas.

Uc Berlim; «Os nossos apparcllios derruba-
,?» 1? f ncMlltaM alliados em Bapau-•¦'pj.tHJle, I.ená « Saarhnrg.»~*AEig4 gi (Hjitm) (Offldal)' s 0 éõnínfi-

Bromíí cura
" mÊamammaama

qualquer tosse

Actos do ministro da Guerra
O general Caetano de Faria, ministro da

Guerra, nomeou por acto dc hoje o segundo
tenente Aureliano Lima de Moraes c o primei-ro tenente intendente limereiitino Moreira daCruz, respectivamente, para os logarcs de aju-daute de ordens do commandante da 6" liri-
gada dc infantaria e chefe do serviço da ad-
ministração da circumscripção militar doParaná.

Em aviso baixado hoje, o general mi-nislro da Guerra elogiou os coronéis Alcxan-
dre Carlos Barreto, Felinto Alcino Braga Ca-valcanti e Alexandre Henriques Vieira Le..l,
pelos bons serviços prestados quando, respe-cli vãmente, oecuparam os logarcs de dire-ctor do Collegio Militar, commandante da Es-
cela do Estado Maior c chefe do Dcparta-
rachto Central.

Moleque Marinho
Foi cheio de peripécias o audacioso a*-

salto ao capitalista Fortes, ein Catumby, em
que lho roubaram 1-10:000$. 15 mais cheiodc peripécias o complicações foi o inquérito
liberto, no qual depuzeram dezenas dc ho-
meus dc cor preta, pois preto fora o autor
do assalto. Afinal, depois de muito esforço,
conseguiu a policia trazer algumas luzes ao
processo — ncccntuavain-sc as suspeitas
contra Thomaz Marinho dos Santos, o "Mo-
leque Marinho".

Foi preso. Requereu snlvo-conducto c foi
solto. Preso novamente, requereu "habeas-
corpus" c fugiu. O delegado Sylvcstrc Ma-
ebudo c escrivão Ilygino, que funecionaram
no processo, tendo esto trabalhado dias se-
guidos a colligir provas, interromperam o in-
querito, pedindo a prisão preventiva, como
noticiamos, de "Moleque Marinho" no juizda 4' Vara Criminal.

Dias se passaram, continuando "Moleque
Marinho" fugido.. Hoje, afinal, foi concedida
a sua prisão preventiva, á vista dos seus an-
tcccdcntcs o da prova testemunhai dos ou-
tos, voltando estes ú delegacia do 9" dis-
tricto, onde foram mais ouvidos os Srs. Pc-
dro Góes c F. Silva, moradores á rua Vista
Alegre n. 32, que reconheceram 110 rei rato
dc Marinho o assaltante do cnpilalisli
Fortes,

A Inspectoria de Segurança e a policia ao
9o districto prosegucin no inquérito e nas
providencias para a captura do audacioso
ladrão.

«*9«fc-

f**l ímCÍVIT*A i;il,l)S. inglez.—Telephone
UliVltLW I Usai, Central.-Una

PAÜL0 1'ASSOS i C. Luzla.202
Santa

® Jury tra® güncdosaa?
O Jury vae iniciar amanhã os julgamen-los dos róos inscriplos na lista da oitava

sessão, referente 00 corrente mez.
Os processos a serem julgados são os queestão affectos ao cartório do 2o Officio, do

escrivão Pinto da Costa.
— ¦—— ,| ?*—^|0^ — I.M.. ... ..-¦.

0 caso dos estudante
Resurgimento do

vintém

Costumes tailleurs ile tecido de lã, cores c mo-delos modernos bem confeccionadas sob
medida 138$ooo

NA
CASA COLOMBO

>«»**»¦

Nao sc reuniu hoje a commissão de pronto-çoes do Exercito, por só haver vagas que obe-deceni ao principio de merecimento. Estas va-
gas, conforme aviso do ministro da Guerra,dc janeiro ultimo, só serão preenchidas cmsetembro próximo.

cura as tnflammações dos
MOURA BRASIL Rua ^Sní 37

¦«?te»
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Portugal entra na guerra
—-H|  -¦•-..'

UM "rELEGRAMMA DO PRESI-DENTE BERNARDINO MACHADO
PARIS, 11 (Havas) — O presidente da Re-publica Portugueza, Sr. Bernardino Machado,enviou ao "Journal" o seguinte tclegramma:Depois do voto do parlamento, iremos ba-ter-nos cgualmente na frente europea. Senti-mo-nos orgulhosos por vos podermos acom-panhar também nos combates gloriosos. Dc-

pois dc tudo que a França tem feito duran-to dous annos do cruéis experiências, o seunomo_ e objecto de um verdadeiro culto- nocoração de todos os portuguezes."
Vífi-.:' A EXPECTATIVA PELOS ACONTE-"' ; CIMENTOS ,

. LISBOA, 11 '(A, A.)' _ Liga-se multaimportância a próxima reunião ministerial,c1ní.,c,Uc .devcrao ser tomadas interessantes(Icliberaçoes sobre o momento actual.A altitude anui ainda permanece de ex-pectativa, havendo grande anciedade pelaíiova^dircclriz que sc pretende imprimir Asrelações com o exterior, principalmente noque concerne á cooperação portugueza naguerra actual.

O Sr. [SIilo no Cattete
O Sr. presidente dn Republica recebeuhoje, cm audiência especial, o ür. Nilo Pe-çanha, presidente do listado do Rio. Essaaudiência foi dada no salão da Canèllhtendo durado das 11 1|2 ás IG horas. 'A conferência versou sobre interesses dolistado do llio, meios dc transporte e sobrea questão dc sanenmenlo da baixada do Es-tadu do luo, cujas obras eslão paralysadasaguardando providencias do Congresso, peihdas eiu recenle ntensatfem da executivo.

Os ri!© 2' anno faanbem pro-
testam

Enlre oulros, parece que o máo tempo,
veiu ser o principal cieincnlo apaziguador
dos ânimos, na questão que vinha sendo de-batida entre os estudantes dc direito e aLighl, e que descambou do entendimento en-tre commissões e directores para as hostili-dades da rua. Alem disso, o dia dc hoje teveas honras da conimcmoração do curso júri-dico, dando motivo á suspensão de aulas.Dahi a maior calma observada na Faculda-do Livre de Direito c, consequentemente, nasoutras escolas.

Parece, pois, esiar terminada a agitarãodos estudantes, dc que, felizmente, nenhuma
peor conseqüência resultou.

Os estudantes, entretanto, dando o caso
por terminado, quanto a hostilidades, não sceomproinctteram a uma neutralidade comoa americana deanle da conflagração curo-
pca. Elles procurarão voltar a se manifes-tar por outros meios, dc sã e boa troça, comoa que ja se sabe estar sendo preparada.O que vão fazer os estudantes com os bon-des da Light ?

Apenas pagar suas passagens a dinheirocr.i cobre, que é moeda corrente.
Ahi esta um curioso aspecto do caso dosestudantes com os bondes. Si a moda pegaratlcndendo ao appello que nesse sentido osacadêmicos vao fazer ao povo, ao povo irmãoe amigo, o cobre poderá cm pouco tempo terágio, como o papel moeda.
Voltará a valorisação do vintém 1Uma commissão de estudantes da Facul-dade Livre de Direito, do 2o anno, vciu Anossa redacção trazer o seu formal proles-lo contra o factao de sc prclcndtr dar ao 2oanno a responsabilidade dos acontccimcn-tos. Essa commissão, declarou-nos que quan-do se deram as primeiras arruaças o 2o annonao eslava em aula. Que mais tarde, no diaseguinte, adlierirain ao movimento, quanto átroça c a outras manifestações, mas nuncaas depredações.
Assim, como outros annos, vem varrer asua testada, continuando apenas a sua so-lidaricdade de classe, nesse assumpo, ao quese pretende fazer, relativamente ao paga-mento de passagens dc bonde, que passará aser feito em cobre.
A commissão compunha-se dos academi-cos: Pedro Alcântara de Oliveira, AlcidesVieira Pinheiro,. Octavio Rezende. J. Valcn-te Júnior, Raul Varady, Franklin SilvaAraújo, Coaracy Medeiros, Gracho Luiz Ri-beiro e Francisco Duque de Mesquita.' "HH*- „

Dr. Dario Pinto"
| do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e dascreanças. Consull. Carioca 44. Das 3 As 5 horas.

O DIA MONETÁRIO
Abriu indeciso o mercado cambiai.- Cs

i^lrCiQS1,?,cl?,,.,"a"ll*i sacaram á- taxas de12 518, 12 21|32 c 12 11|16 d., para momentosapós haver negócios a 12 518 e 12 1II1G d.A tarde, quasi ao fechamento, o cambio tor-nou-se mais fraco, vigorando apenas r.s ta-sas de 12 5|8 e 12 21|32 d., fechando afinalsem trabalhos. As letras do Thesouro foramnegociadas ainda com 8 "j0 ao anno.Em bolsa, ar, apólices geraes, antigas", fo-ram vendidas de 798? a 800-5; as dc 1309 e'.i„*i>' n ''05; as munieipaes, ao porladora 08? e 199$; e das de 1914, « 191? e Ás?doEstado do Rjo, de 4»|»,a80$. Para os papeisde especulação, houve regularei; negócios pa-ra as acções da Noroeste, a 40$, e a praso
« 7$fnní arrai0S- oulroJ. eotaram-ss as Terras*5 Si. L«>iS«as, a 12J500, Rede Sul-Minei-
Â 'V l%:i8¥r,0Q'- 0s Aventurei d"s Docasiae Mntos foram «egociados a, 2025500.;

(totaliíiMA
fiilal»Élfi!

A JUSTIÇA NO BRASIL
-SEGUNDO O SR.

V MAURÍCIO DE LACERDA
O .Sr, Maurício do Lacerda oecupou hoje, 1

tribuna da Câmara dos Deputados, dltOuUodo
um requerimento do infoiinnfilcs, de que o
autor, ppilliido ao governo csclurcclmcnlo in-
Im* fornecimentos uo Lloyd Uraslleiro.

O orador declara os motivos que n levaram
a apresentar aquelle requerimento. Eslava se.
duramente informado de quo uma firma desla
praça, Caldas, llastos ci C, da quo são rocios
paruntes do Sr. Weucesliio Ilraz, presidenteda Republica — entro os quaes o Sr. Ttioodo-
miro Sanliiigo. secretario do governo de Mi.
uns — fornecera 110 Lloyd, sem concorronclfl
publica, por meros contratos particulares, »
que ó, nau lia duvida, passível da mais acn)
censura o da mais veliomonto conilcninação.

Sabe o orador, e declara, para honra do Sr,
WoncoslAo llruz, que o Sr. pi-osldenlo di He.
publica, logo que teve conhecimeiilo de .Ic fa.
cto, expediu ordens imiiiedlalas pura que cllo
cessasse.

Si assim foi, e í, o Sr. presidente da llopu-
blica ciideiiin.i como reprova vi-1, cumo poucoconuialivcl com as boas normas da iiiliiiiiiis.
tração, fornecimentos fellos desta maneira porfirmas que tenham sócios parentes de i.dllll-
jiistrudorcs. Ii si r.rslm í, o Sr, prcsldonto dn
Republica não pude concordar que a adminis-
tração da Central do Brasil fnçu contratos des-
sa natureza cmn a firma Fonseca, Machado
& C, da qual £• sócio o sogro do Sr. Ariojado
Lisboa.

O (lepuladii fluminense cr.tranba que liaj.«
quem profliguc com oslrcplto n altitude do Sr.
Arrojado Lisboa e não tenha n coragem .'.*
condomnar n pratica dc aclos idênticos, quaii*do o parentesco deixa dc ser com o director
dn Central dn Brasil para ser com o pro-ildeii-te da Republica.

O orador rende homenagens A probidade
pessoal do Sr, Wenceslao Braz, mas affirma
que não basta a um chefe de Estado 11:111 inge-
min honestidade que não vi- a pratica de aclos
dcsboneslos praticados por agcn'._, do lis-
tado.

A esse propósito o Sr. Maurício de i.::cer-
da recorda que aos Srs. Vlzeu c Vivaldi foi
confiada a tarefa de venderem na praça lc
trás do Thesouro, "sabinas" o que o próprio"leader" confirmou — sem que a, vcnlins q-.:.-
condcninam a altitude do Sr. Arrojado LirL.-.i
houvessem siquer piado nesse sentido.

Reitera o deputado fluminense r. declaração
dc que sabe ser o presidente da Republica um
homem dc bem. E é por isto, observa, que se
admira de que vá collocando iu Lloyd parcn-
tes, como o Sr. Euclydes da Fonseca c oulros,
cujos nomes enumera, tirando, assim, á di-
rectoria daquella empresa a necessária . ulo-
ridude c força moral para gerir or. seus nego-
cios como melhor lhe pareça nos i '.cresses Ax
empresa.

O Sr. Maurício dc Lacerda diz quj reside
cm tacs factos a defesa do Sr. Arrojado Lis-
boa. Si elle verifica todos estes f. '.os, julga-
sc 110 direito de praticar acto; sciiulh.n-
tes.

Por que não se insurgem contra ei'.-.-' os
que combatem o Sr. Arrojado Lisboa? Porque
lhes fallecc autoridade, porque não tiveram a
Colicrencla c a honestidade precisas para com-
bater os traficancias da cladroada administra-
ção Frontin.

—Peço a palavra, diz o Sr. Nican..- Nasci-
tnciilo.

—Sim, proseg-ic o Sr. Maurício Çc Lacerda,
a nossa justiça é um ànpnrclüo . '..toci-albo,
dcsUn-ido a punir os pcqucr.or- c a fglorificaros grandes criminosos, por<;:.e,.nos p.ih.cios
em que sc acham os nossos £*rniidéJ5 homens
ha fechos dc segredo qúa as mãos honestas
d ; operários' não conseguem mover, mis que
se librem ao contacto das luvas dos cavalhei.
ros de industria.

Para sc ver o que é u .'..stiça e. c 1105, A.'/.
com vchemencia o deputado fluminense, has-
Ia ver í;ue 11 policia esquadrinha < dcliclns do"Sogra", o ex-mordomo do palácio do Cattete,
(punido deixa em p..z .. r-\:e ;;err*.itt:ram
a pratica desses seus delidos.—Apoiado, exclama o Sr. B.-.rbosa lima.—E' assim a nossa justie-, prosegua o Sr.
Maurício dc Lacerda: todos os rigores .jara o
Sr. Oscar Pires e a absoluta impunidade pr.raas roubalheiras da Central.—O Sr. Frontin acCeita 1. . inquérito sobre
a sua ad: ínlstra-* >, exclama o Sr. Nicanor
Nascimento.

—Apoiado, diz o Sr. Antônio M.ii-tins.—Não acceita, replica o Sr. Maurício v:- La-
cerda; não pôde acceilar, porque .-.:; ladroeiras
delia são evidenlissimas, vergonhosas, escan-
dalosissimas.

¦—Não sc escpieça do celebra discurso cr.i . jelle se vangloriava de haver sc insurgido cón-
Ira o Tribunal dc Coutas c desol: .tecido o
Congresso, obser-.., ein voz clara o Sr. liar-
bo.a Lima,

—O Sr. Paulo de Frontin não p^c n:;-.::.:;•
esse inquérito, prosegue o Sr. Maurício.—O governo que o faça, ';'. 

pôde, diz o Sr.
Ni:anor.

—Diz bem o dcpulado carioca; ivpLrn , o.a-
dor: o governo que faça — si pódc. Não sabe
o deputado fluminense si o govern pódc; sabe
que deve. Mas o Sr. FroiH'11 nüj acc:..i, não
pôde querer um inquérito sobre os forneci-
menlos de canos para a ilha Francisca, paraas obras dc duplicação do linhas...—13 sobre o famosissimo ramal -'.2 Ita.urus-
sã, diz o Sr. Barbosa Lima.

O Sr. Maurício rie Lacerda coniínúa a esly-
gmatisar a condueta da nossa justiça cm f..ce
dc grandes c pequenos dclinquentjs.

_0 Sr. Justiniano de Serpa dá um aparl , «uc
não_ é ouvido. O deputado paraense expliM,
cnlão, que a commissão de finanç. j não pc.ü.i.11 justiça que apenas colhesse nas suas malhas
o "Sogra" (riso), mas quantos c.slivc --cm cn-
volvidos nos delidos verificados pelo ga: to
criminoso de dinheiros públicos.O Sr. Maurício de Lacerda diz que a Gamara,
que o Congresso, que o persidciiic da Hepu-
blica, tremem deante da perspectiva dc terem
dc agir contra os grandes deshonestos.—Peça V. Ex. um inquérito contra 1 Sr.
Frontin, que eu lhe darei o meu volo, diz o
Sr. José Bonifácio.

O orador replica que, ao deputr.do mineiro
não assiste o direito dc lhe atirar «. :fl pedra-da, pois foi exactamenle elle quem leadermi a
bancada mineira quando o orador combaliaos créditos para os pagamentos nl: ' lados dasobras do Sr. Frontin. E, dcfeiu... :1o o Sr.Frontin não hesitou, para isso, cm acc.i*al-ode haver sc bnndeado para o Sr. Plnhein Ma-
chado, porque estava, nesse ponlo, dc accordocom o fallecido vice-presidente do Senado.Está convencido do que vale a atlitude dos
paladinos da honestidade, dos que cia- 1111 con-
tra os defraudadores dos cofres j: :.!icn-. Os
seus advogados são innumeros.

Advertido dc que eslá finda a 1:.;-.. tio >"-'-
licdiente, o Sr. Maurício dc Lacerda põe ter-
mo ao seu discurso, lamentando que a hoaesti-
dade ingênua do chefe da Nação «.cja apenas
a honestidade pessoal, individual A.Sr. Wcn-
çcslao Braz, que permillc florescer escanda-
los e attentados dc toda a espécie contra fl for-
tuna publica, feitos pelos inesen." ulosos que
gosam a justiça da nossa terra, 

" 
impiedosa

para os pequenos c complacciilc e carinhosa
para com todos os grandes patifes c todos os
grandes ladrões.

¦»*»*»•

Syphilis em geralNOGUEIRA. Cura o ELIXIR DE

-<?£»-

O CAFÉ'
O mercado de café aprescnlou-sc hoje nrt

pouco mais firme, lendo sido vendidas 1 :l
manhã, entre rcgulares lolcs expostos c ai-
guma m-ocura. 3.031 saccas, ao preço franco de
9$800 por arroba. Em No.n York a bolsa fç-
chou lionlcm com 8 a 9 pontos de alça c hoje
abriu lambem cm alta (L 1 a 2 pontos. No
correr do dia venderam-se mais 4.5Í>0 saccas.
lionlcm entraram 9.37(1 saccas, embarcaram
7.105 saccas e o "stock" foi elevado ao to-
tal dc 208.273 saccas.

¦ ^og» "*
Cento e vinte mil bois

inventados
BELLO HORIZONTE, 11 (A NOITE) H

Existem 120.000 bois inventados nos muuH
cipios de Alfeiias, Passos c Cássia.

¦
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Um grande escândalo
na Alfândega

J SBSÍÊ-Sf!_i__ 5

Sflo encontrados sobro uma
osfanto vSnío o tres procossosv quo (lopcndt.im d» l ú

lulflamonto \
l|,.',*';' 

,c ía •or»»'»»»uo esquecida do rol do no-liiinrlo a nossa Alfândega, líio pródiga emjcscandnlos, quando hoje vciu fi baila umBravo caso, que ha dc ser aparado com um
yiqtierlto administrativo que vae ser aberto.d 1'roeediam hoje, A tarde, os contínuos 4limpeza dos armários da commissão de ta-LrlfnSi filiando, em cima de uni dellcs, foi en-
çontrodo um nmarritdo com _;i processos dc.
ííí!,innH.y,nduAos ° (,!l •,"ss,«» llos nunoit dc
ROU-, 1013 e 11113. Km um rápido exaini.
leilo, viu-sc logo quo osles processos iá dc-.viam ler tiitlo encaminhados pura o Thesouro

,'Isacionnl, afim de serem submetlldos no••vcrcdirtum" do Sr. ministro da Fazenda'ISo entanto, ou por Intorcssss das parles, ou
por desidla criminosa dos "abastados" íuiv"celonarios, que lldovnm com laes processo.,

;lú ficiTiun elles "dormindo" ha vários an-
.'nos, o inquérito administrativo que a in-
spcclortn vae mandar abrir esclarecerá, com
[certeza-, todos os pontos nmtcriosos desse
icnio,

. Ha a nccresconlnr que lambem foram cn»Icontrndos offleios da Inspcctoria. do liiül),
[jpodiudo o laudo do Laboratório Nacional dc
Analyses sobro mercadorias a serem despn-

['ciladas. Si taes mercadorias eram realmente
jiioeivíis á saude, Imnglne-Sc o mal que a sua
.vintfa deve ler causado nn publico, por desi-
<lia dos funeeionaíios aduaneiros!.,,
i Qunnlo aos processo-, encontrados, guardan inspcctoria slglllo, afim dc aparar detalha-
aamcnlc o motivo por que foram jogados

lisobro uma estante e porque não mais io
falou dclles!...

Os orçamentos na
f j Ca ma na |
;: "E' preciso que os ni*b»

prios nacionaes tlêm arenda que devem
dar».,.

. Foi Iniciando h defesa do uma sua emen-da (ipresenlada o COmmlssSo de finanças e
£..?» ÍS?smil •'•'•»1cil"(!»'., «I»c 0 deputado VI-
conte I in.glbe disse hoje s0 revoltar contra ai.vrann a daquella commls.sfio, que parece ha-ver deliberado não acecitar nenhuma Inicia-lha nuo partida de sen próprio selo, pro-ccilimcnlo esle que corre em harmonia comu política de seus collegas, cujas funcoõu*fienruin reduzidas o isto: olliam para o "lea-
(ler e, si esle sc levanta, também se levou-tam, rolando como elle bem quer, e. si hs-sen ndo fica o "leader", todos fazem outrotanto.

O orador, poríni, não se sujelln a este pa-pcl; quer prolestnri quer defender

A .GOERRA
Os

¦t#M

suas
csen-

próprios

-«5 os*-

/Os acadêmicos paulistas
no Ministério da Justiça

U, O Sr. ministro do Interior foi procurada' lioje cm seu gnbincle por uma commissão
, de acadêmicos paulista'-., que, em nonic da'Associação Universitária dc S. Paulo, fez.¦'entrega a S. Kx. de cinco exemplares, eu-
fccadernildqs, da revista "Athenéa", daquella"'associação.,

A commissão, composta dos acadêmicos
João Pedreira Duprnt, Alcides Prado, Alber-

r to Daldassari, Rosalvo Tclles e Gonçalves
Vianna, vciu buscar o Sr. deputado Pedro
Moacyr, que, a convite da Associação Uni-
yorsilaria de S. Paulo, fará na Paulicéa uma
conferência.

II alosbra de nessa rimieza

h i

A conferência dc hoj8 na
Sociedade Nacional

de AgricuStura
rei:

e in-
Vs 10 1J2 horas, na sua própria sede, s

! ili ram a Sociedade Nacional de Agricultura
.números representantes dns classes produeto-

(¦'•ras do paiz, attentos á conferência do major¦ Luclydes de "Touro, onnuncinda eom o titulo:"A álgebra de nossa riqueza".
Presidiu a sessão o Sr. ministro da Agrícul-

tura, que eslava ladeado do Sr. Dr. Miguel
Calmou e dos deputados Hibeiro Junqueira c
Joaquim Osório.

O Sr. Dr. Miguel Calmou foi o primeiro afazer uso da palavra, congratulando-sc com a
presença do Sr. Dr. José Bezerra, de quemlouva o alto senso pratico c conhecimento do
nosso paiz, manifesto nó estudo de introdu-
crão do seu ulliino relatório.

| Antes de dar a palavra no coiiferòncisla o
Sr. ministro da Agricultura agradeceu as e:c-
pressões do Sr, Dr. Miguel Calmou, dizendo
.que as mesmas o haviam duplamente pcoho-•cado, mas juntando que S. Ex. na iiilroducção

[do relatório nada mais havia feito do que rc-'.ileclir a orientação traçada pelo Sr. presidon-te da Republica na apresentação dc sua pia-
Jaforma. Mus nem por isso deixou de ficar sa-

flsfcilo, 
reconhecendo que o pensamento do go-orno traduzia a necessidade do amparo A la-

Vourn e ás classes laboriosas em cujo meio oBr. ministro dn Agricultura sc orgulha de ha-ver sempre vivido, apalpando-llic os .'.esejos
)e aspirações.

Disse, e deu a palavra ao Sr. Euclydes dcMunia, o qual leu a conferência rj'damente, vae aqui trasladada:• Coincçou estudando a situação financeira 'do
ilirnsil, em confronto cum a dos outros paizesda America, demonstrando com dados oilalis-ticos que a progressão ua.". despesas publicas,sia Argentina, no Chile, no México, ,!c, foi,'nos últimos eu.*, lustros, mais accentuada dófjiie entre nós.

.Na Argentina, por exemplo, a progressão su-
I*jiu de 100 a õün, no passo qne no Brasil, as-
pendeu, apenas, dc 100 a 268.'¦ Os nossos encargos tributários não passamde 18 shlllings por cabeça, annualmente, em-
quanto que na Argentina, como no Ur-ígeay,allingcm a uma média de cinco libras.

Qimrdo^á divida publica, lambem se :i.-con-tra o Brasil . situação comparativamente
} scnjcira, Cada cidadão brasileiro repondeivir menos de :••" 'bras, emquanto que .. quo-p do cidadão norte-americano excede a essaresponsabilidade, e a do argentino, vae além

Adi;

emendas, ou, melhor, a emenda que apr.tou, roforonlo ao rendimento dos pro......nacionaes e a rmc se refere ao Imposto sobrealugueis de casa.
Mostra, do accôrdo com ô' que colheu daleitura %do relatório da Dlrcclorlo do Pai ri-momo Nacional, que a Insignificante sommacobrada aos funceionarios que, por forca tiocargo, oreupam prédios nacionaes, é,'coinprejuízo do Tbesouro, recolhida aos corredo economia das varias corporações dc fun-iTionnrios civis e militares, onde são depoisesbanjadas pelos dircclorcs e commaiulantcs.Procedessem fl cobrança dos alugueis denecordo com n tabeliã organisada pelo ora-dor e não chegaríamos ao absurdo dc, nos-suindo prédios no valor dc um milhfio tseiscenlos mil contos, recebermos apenas

quatrocentos contos de rendimentos dcstl-nados ao desbarato nos cofres dc eom- uniaPassa a citar exemplos de funceionarios
qur ganham um conto c quinhentos meu-saes, como acontece com o director do Col-
i en 1'Ij»i!nr» t,onl o commandanle do Corpode Bombeiros e outros, c oreupam sumptuo-sos prédios públicos, com optlmos jardim,
7OSO0( l° 

° trr,sor''° nlllKllcl mensal dc 30$ c
Lembra ainda a Villa Militar de Deodoro,construcçiio quc custou ao governo 18 milconlos, mas que rende apenas 40 contüiannuaes,
E' vendo ludo isto que o orador não com-prchende como, nnles de se extinguir tacr.abusos, sc cogite em dispensar os íuncolo-narios addidos, em supprimir aos operáriosdomingos e feriados, augmentar a quocaouro dos direitos aduaneiros, crear o im-posto de 10 «I? sobre mercadorias e se au-

gmentar o dos gêneros dc primeira néccs-sidade.
Condcmna' semelhantes medidas e procuramostrar o quanto as mesmas são contrariasnos princípios elementares une devem pre-sidir a creação e o augmento dc imposto..J-.m seguida faz a defesa dos funceionariosaddidos; para o orador, dispensal-os equl-vale a sc facilitar a nomeação dc diaristas.r, isto mesmo o que deseja a situação, e arazão e simples, concilie o Sr. Piragibc: osaddidos sao os protegidos das situações quepassaram; os diaristas são os candidatos daaclual.
Depois, citando varias autoridades em mi-teria fiscal, o Sr. Pir.igibe passa n defen-der o imposto dc 10 °|» sobre os alugueis dccasa, apoiilítiido-o como proporcional e enui-talivo. J

russos avançam
. cobro Stancslau .

POTROGRADO, II (Havas^Òfliclàí)
7„As ,tm.sas •rop-w peneiraram na ci-(indc dc Monaslera!.vsca, a norocslc deSlanislau. O combate continua. Allinííi-mos o Dnicslcr, ao sul dc Mariampol,

A pirataria a!lem«1
LONDItiâ, 11 (A NOITE)' -- Os suhmarl-nos Rllcmfios mcllcrnm n plquo tres naviosIngleses e nm hcspaiihol, o "Canecogorta

Mendl", dc .'1.000 toneladas o pertencente auma companhia dc Dilbao,;
Uma fubrlca do muni*

ções pelos ares
PAÍ1TS, 11 (A NOITE) -- Foi pelos nfe".ft fabrica dc munições dc Meudon. Doscon»»ria-se que seja obra de espiões allemães.uevlilo a hora cm que sc deu o desastre npe-nas morreu um vigia e ficaram feridos ou»Iros Ires.

Os íranco-inglezes fa-zem progressos .;:|
PAUIS, 11 (Havas) — O máo teittp. prejudl.cou bastante n» operações. Todavia, as tropasfrancesas levaram a bom termo as acções c:n

que se empenharam desde a véspera c fizeramao norle do Sommc notáveis procressos em dl-recção a Mauropas. attingindo os rebordos doplanalto onilo está situada a localidade.
Os inglo-os completaram cgualmcntc novossuecessos, or/?anlsando-se derenalvamcnto nolirreno conquistado.
A Jmmobilldadc passageira tintada no Bcctnrdo Mosa, deve ser explicada pola necessidade

quo os alIcnifiM t.m dc substituir as Icríõcsdizimadas por tropas frescas, anles dc se lan-çarom novamente no ataque, quo exige umapreparação longa c minuciosa.
Os avladorcB francezes rivallaarãü' uns còmos outros em lieroicidudc e audácia. Realisa-ram uma serie de "raids" multo cfílcazc*, nãoso pelo numero dc engenhos empregados nobomliardcio como pelos resultado, deste.

I

A sessão do |Senado
1/

w
O Sr. Fernando Mendes

teirô com o Sr. Bulhões
tle

--*•*-

Chega a Florianópolis o bandido
Joaquim Adoodato

íi,lI>,,£M(lcne'a <l(1 Sl'- Anlonio Aí.rrdo. 1,1-
íft.n- "JPPjWnda, «em dcbulcs, n arla tiasessão anterior,

O expediente lido constou dc um offieioflo secretario da Assomblén Fluminense,couin unicaiido ter-se instnllndo o Congres-so estadual, "
„.m" r''dt'm ''í1, <1ia continuou a discussão doprojecto que limita a tnxu para as opera-Voes de cambio, '

-íl'' Meudos" do Almeida pediu a pala-vra.;,0 presideule cònccdcu-llrn nestes ta»-

namlo^111111 
a 1Ulli,m " sení»»»«»' Cândido Fer-

iASi'i\Moil,,].CR f"'" üsonirn" o Sr.- Leopoldoüc Bulhões, 'lem sido altamente dc3eonside-rado por esse financista que vive agora eópreocrupado com a política do Goyaz c doJclronolis, embora necumulando .-.iiida nsfuneçoes de auxiliar do governo.-
^U motivo da caluniaria foi ter Á eommís-sao Uo finanças, pelo seu relator, Sr. Pu-inoes, rejeitado unia emenda do Sr. l"cr-liando .Mendes, qne visava, como bom i.nlrlo-ta, contribuir para a obra de salvação dopaiz. o orador diz que medidas dc ordempublica mio ln«l recebidas pelas eonimissôcs,

jino so fazem vingar projectos que parlem <luiniciativa dos mnloroos das finanças,' oHrasil vae mal; mas não fala nisso o orft-dor, porque esta cansado de ver ns desfio-sas sumnluòsns, os R.islos desordenados,contra os quacs nada valem os protestos, querecebem, como reposta, o sorriso sarcásticodos pro-honiens da situação.-
_0 orador cstcndc-sc em largas considera-çoes de ordem financeira, com o fito dc pro-vnr ao Sr. liulliões que. além dc S. Ex., hano Urasil quem entenda dessas cousas c atsabe discutir.

O Sr. Bulhões eslava ao lado do Sr. Meu-des; nparleou-o varias vezes com o tal sor-riso sarcástico, referido polo orador,-O Sr. Fernando Mendes, por incommõJa-do, requereu a suspensão dn discussão doprojecto, para continuar a falar amanhã, oqucfoi concedido.
Não houve numero para volações e foi 1cvantadn a sessão.

lia tur
ao U

imito

"W_|*

t«N, i—*—
Foi commemorado

seu 89a anniversariõ'As 
raculdadcs do Direito desla capital

, ,Efl7"m N«:o .«!>' annlveVsarlr] ?«
\ 

'"FÍ?! dos c",r,80S J-í-fllooi no llrnsll com
,'i?iLbe ,n Vf"nll1° "° sn,'',' noln* da Asso-eiacilo dos l-.mprcgndos uo Commercio.
Km?,, ,.,M.ffr',,],".,1 íl"° 5° «eciilou foi olabo.
ôoin ££ i' in<:1',tl»'1 <'«' Alllança Acadêmica,
Toíel rSen-1\t\X b.ü,hflÍ0,.ft."í0 Aleanla.a
nm ,'Jl - " i . A solomnldaile proferindouma oração nlluslvn A data quo liofc nas"n-nLTníp*5 MIIc- {:c,in" ««à tn Sien, deliciando os assistentes com exiniasexecuções no plano. imuiusFoi, então, que o orador orficlnl nrQueiroz Uma professor da Fn.íiIdade I ('-vro dc Dirello, usou da palavra para cm
o grando faslo da nossa Ilislorio.:>. N. começou por dizer que n dala dehoje representa o termo final da nossa
líSKÃ10'11 ,)c',ois aa"flbertu Udos portos.brasileiras ao commercio i.niver-sal — indcpendcnela econômica; depois de
lllt 

SC„lCn!„r0',dc,18:!2 ~ '"dependência po.ntica o Brasil alcançou, com a inaugura-
ção dos cursos luVIdlcoá entre nós - a n-dependência .iuridiea.
„.A'é cntr'° nfi0 lli-hnmps direito nacional,pois os nossos legisladores c magistrado»iam buscará velha,Coimbra do século pus-sado, ferrenha no rlgorlsmo de suas praxes,amesquinhada pelo "magister dixil» dc seusIenes carrancas, pela cslrciteza da sebenla
vJ,1„.C'0M11,>C'lul"í 'l0 Cll,''s0' I-c,° despotismo\esaiouo da cabra, regimen quo falalmenlehavia de malar a originalidadeilencia da mocidade das escolas
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A lavagem tía roupa
suja da Standard

Encerrou sc a formação ttwculpa
«iiuü V-o .V.rn, .Criminal,»>iiva Castro, ju z nmencerrou-se hoje l /"dentiiulados como

Caslro, juiz' que presfile
ii forinnção

aulurt

•* Vara t.iii„i.,..t. 
porttnlo o n.».,

o processo^
da culpa dos

Já hoje cciabrciT i',.,,'.,u<'tiS ?, c»n»PHws d.n
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AS VAGAS NAS REPARTIÇÕES
DEPENDENTES DO MINISTE-

RIO DO INTERIOR

resumi-

lí (91 Bifei I Ilito...
O Sr. ministro do Interior expediu hoic, íitarde, uma circular aos dircclorcs das rénar-lições que lhe são subordinadas, recommen-itando-Jhes que não preencham as vagas quese derem no pessoal de nomeação dos mes-mos directores sem prévia aulorisação sua,devendo, assim que oecorrer qualquer vacacommunicar ao ministério.

ttm-

Com um alfinete na
garganta

Brincava com um alfinete. Brincando, le-vou-o A boca. Um movimento qualquer e ei-le correu, otravessando-se na garganta da pc-queiiita. A Assistência levou Liliana, que temo annos, soecorrendo-a, Depois cila voltou ácasa da mama, Mariauna Espirito Santo, ã ruaJoaquim Silva, 122

-* sua «masco^te»
papagaio

,., OniANOPOI-IS, II (A, A.) -dido .Adoodato, chefe principal dos .„„-,,,-cos do Contestado, escoltado por 10 praças doregimento de segurança, chegou n esla ca-Pitai, vindo a bordo do paquete "iMax". Foienorme a concorrência dc populares que seachava no cães de desembarque, desciosade conhecer o celebre facínora, a quem'sãoiillribuidos cerca dc G00 nssossinlos, entreHomens, mulheres c creanças, sendo que, sflde crenuen,( matou perto dc düzèntas Obandido foi recolhido a cadeia publica dobairro de Matto Grosso, cujas immediaçõesestão repletas de populares anciosos portci o terrível assassino. Adeodato desembar-
lua] «inaS»yUni *BMItá?0' tiUC diz ser n

Em que deu um negocio
de porcos

»'¦---

Assassino do próprio tio
ClinVELI.O.ll (A NOITE) ^j Nft estaçãodc^Porto Faria o negociante Alberone Ba-liello, pela insignificante questão dc uni ne-gocio de porcos, desfechou dons tiros em seulio Antonio Justiniano flabollO. fazendeironin matando-o barbaramente.
Aao existindo autoridades em Porlo Fa-na, pessoas ali residentes tclegrapliarftm paraa cidade dc Pirnpora e estação de Lassnnce.

fi1.".™"",'1,0 os.delegados, e não tendo no en-

O centenário das
Bellas Artes
.to. —.— 

¦

| A homenagem ún fraMum
Será nssignado amanhã pelo prefeito umdecrelo dando as denominações dc ruas 12 deAgosto, Conde da Barca e Araújo Porlo Ale-

gre, ãs ruas ao lado e ao fundo do edificioda Escola Nacional dc Bellas Artes. As pia-cas com esses nomes serão collocadas aindahoje. ',.

—St»

tanto sido attendidos.
o cadáver de Antônio dustini.ino seja enter

)S. E'do prever-sc que
io Justiniano seja enter-rado sem o respectivo auto e ficriminoso. ique impune o

sessão do Conselho

«Chanffcz» na Alfândega
O Sr. inspector da Alfândega ;!ot.rai'lnouem portaria de hoje, que passe a ter exfrcieióa 1 secçao o 1» cscripturario Renato Barbe-do Posso o, e na segunda, o íl" dito da Delega-nu fiscal no Maranhão, addido a esla t lfan-dega, Luiz Vianna.

0 triste resultado dos nos
j| do Juvenal

Só podia acabar assim aquelle desespero docasal. Elle, ciumento; ella, dcsprcoccupada,
um dia brigaram, E brigaram hoje. Em pon-co, a casinha da avenida A rua 28 dc Agosto
u. 51, em Ipanema, estava em revolução.~i!_' porque não gostas de mim, Mas eu temato,

-—Ora veja. MalarI.tt
Juvenal da Silva Santos, o marido» ficoufurioso. Apanhou uma faca c foi ferindo comocego, nas mãos, no peilo, nos braços damulher,
Ella, Alzira Araújo Santos, caiu, emquantoJuvenal, snppondo-a morta, fugia. A policiafoi buscal-o e não o encontrou. A Assislcn-cia foi buscar Alzira, que tem 21 annos e ébranca, removendo-a para a Sanla Casa.
Foi aberto inquérito no 30° distrieto'

Depois de se referir a intensa vida neode-ilien das raculdadcs dc S. Paulo c do Be-
Ai.C;.n })rime'i'« tendo como personificação
i,..Í? ii iC Az,cvc''0 c « segunda vivendo naI.yra divina de Caslro Alves, eoncita a mo-cidade a traba har para que sc complete a"2SS a!|,.OI,on,,n' ,C0ln •> nossa emanciparão

,?, L,S* i"OS P°derc,?os dt-ef com verdade,um povo livre, quando a nação entrar naeonsc.cncia dc si mesma; qunndo, para ni.
55hí«?° ' ° C1* pu5 f0' ji' "!l0 se "''marem osgiupos e os caudilhos, levantando n rèvo-iiçao armada, ou forçando a poria do pa-laciojn-csidencial eom a farça das eleiçõesfictícias. Que a, mocidade. não compactueeom a prepotência do òpprcssòr, nem coma eobardia do ppprimido; que não transi ja
wi-" ?}«m'fhi Cüm a «üctodura, com aburla eleitoral.

Somente quando o Brasil extirpar 0 anal-phabeti.smo que o deprime, os mãos gover-nos, que periodicamente o tomam de n\.salto; quando, pelo patriotismo dc seu fi-lho, pral.ear eom verdade c com amor o re-ginion republicano democrático — é «uc te-mos conseguido nossa completa cmnticma-ção política.
Os applansos lhe abafaram as ultimas pa-lavras. '
E para terminar o festival fez-se lilera-tura, ouvindo-se lindos versos e delicadaprosa, recitados por acadêmicos c poetas

•"•o de Carvalho Lima; Soéío-i
... « G»i estabelecida A rua'ii, com o coiiimri-cio de cnmmtt

piiin.is. requereu no juiz ,1,, i« Vanfosso declarado dissolvidaa referida firma,
,. " Cível

O CI11 liquidação

ffifeiÈ«fo.0'0,f,m dpocn lc«:i1' ^"^
uusseu, ucciarou dlssolv dn e cm liniiidaeRr
SticríSr fi,'ma' Uomca,,do «íwd«Te Í-5S

O augmento do imposto
do íumo

A' tarde o Sr. I)r. Pc
jerclal, acompanhado

i,. „-. . • - I)£¦ Pereira Lima, prcslden.te da Associação Coninie ' '

de fZo ± 
"e "c«(»''i;',",cs ''" eommercloao fumo, procurou, „o Thesouro Nnclonatí

foi m«?i ?,,.,rS (ií- lnzcnd?,' ,-!;s:, eonvnhslo'oi lepclir a S. Es. o ped do cm lemno fcl-O numa representação sol>rc a nova tav.cStído imposto dc consumo sobre ot cS¦ iitns c fumos. °"IU-''mr,

S â
ir es

••»>
Um infractor multado

O Sr. Joaquim Fcraandes 6 proprietário deuma leiteria á rna do Rezende n. G2, Contra-ruindo uma postura municipal, o Sr. Fernan-des permittiu o ingresso de pessoas estranhasna sala dc manipulação, sendo por isso mui-tado em 100$000.

conferencista que o nosso
ser "financeiro' pau ser

U-lia por i:-so o
íroblcmn deixa de
ficonomieo".

! Estudando em seguida vários pliõiíómcnosX*e nossa produeção e exportação', no que foieonstantemcnle npartendo pelo Sr. Dr. Migueliiiiimon, que ora rebatia os conceitos do ma-,v»r fltoura, ora concordava ou esclarecia, con-i um o orador que a causa do nosso entorne-Cimento 6 a carência dc "credito".¦ Auiilysa, então, a nossa situação bancaria eP °"etario, encarece a necessidade do credito' no¦ss;,. Produeção c, achando deficiente o
jiiosso meio circulante, defendeelusivnmenle destinadas
Credito agrícola.
„ Neste passo de sua conferência pergunta»or que nao havemos nós de cmitlir para
]¦•" iizir, quando toda a Europa, neste mo-Pie Io enntte para destruir? Por que não „0-". 

MMu,"d^2í10V0 ^l"'1'1" Pnrn viver, quaiNr¦ ,o Mundo Velho cmitle para malar?".'.perora fazendo a apologia do credito e dc
."nnentado logo depois pelos presentes.

ao
as emissões ex-

mecanismo do

Politicagem, politicagem"
A politiea do Dlstriclo levou hoje á tri-buiia do Conselho o Sr. Mendes Tavares, quetratou das declarações do Sr. Fonseca Tel-

liLZ -c % Sob-rí,aaT, díl sua candidatura Adepntaçao federal. E como sempre suecede,vieram a tona interessantes detalhes do mieso vae passando nos bastidores da política-gem carioca. O orador, entre outras cousas,declarou nao ser exacto que o Sr. FonsecaI elles fosse candidato da maioria do Conse-lho, mesmo porque elle estava do outro Ia-cio... Disse mais que ainda hontem elle de-clarava que, si soubesse dispor o Sr. IrineuMachado de força a ponto de fazer-se reco-nhecer senador, teria, com os seus amigos fi-cado a seu lado. '
, A ordem do dia foi approvada, tendo Ido himprimir o projecto mandando pagar aos in-tendentes que serviam no Conselho dissol-vido no governo do Sr, Nilo.

¦>«?»>-

alienes
UnaséS t-esafereracia «it_ysSe»»

. Hosa» ijue se deswenda
[«ivsterinííí1!^1 ^Çnn'ft,«5 o funecionario mais'dega. ílmig0 cle -nysterios da Alfau-

discutia hoj

Por ciúmes ou por epilepsfá
Quiz maíar a própria muiliere suicidou-se

BELLO IIortlZONTB, 11 (A NOITFY «
Joaquim dc Sa, casado com Jeronyma Amadodc Jesus, viuva do Sr. João Martins Pereiramovido por ciúmes ou por epilepsL dèSfeichou um tiro contra o rosto de sua esposaferiudo-a gravemente c em seguida suicidan-do-se com um tiro no ouvido !>»«c--qon-

Cousas de policia
As manifestações subal-

ternas
foiHnilÓUibÓ* flias q"? ° Dr»' 'Aurelino 

Lcàl
nrdinlnJa unVa »íanifestação dos seus sub-oídiados, recebendoto celebre retrato. Ago-ra trata-se dc arranjar outra ao Dr. Leon
no?SlSrs'„l" lesado auxiliar, lambempoi motivo dc seu annivcrsario. Essa cou-sa, naturalmente está sendo feita á revelia
„„• <• ? fatalmente merecerá a suamais formal reprovação.

O inlcindor Üa manifestação usou dc ma16 para o exilo de sua obra, mas, desço-Dei ia a marosca, foi denunciado e desmora-iisaclo, conforme a carta do major Carloslieis, assistente do chefe dc policia.- 
'

A carta è esta:
Prezado amigo — Peço declarar pelo seumuito tido jornal que não dei miuha assi-gnatura a uma circular enviada ás delega-cias e dependências, solicitando contribui-çao, atini de ser offerlado um mimo ao Dr.Leon Rouâsòuliérs, Io delegado auxiliar, nodia de seu nalalicio. O certo 6

Foram presos os chefes da ft(Iria de Copacabana
A* delegacia do 30> dlstriclo chegou hoic adecretação da prisão preventiva, pelo iuiz daix Vara, dos chefes da quadrilha dc ralouci-ros que infestava Copacabana.
Os dous, José Raymundo da Silva, vulgo

Moleque Juquinhn", e Eugênio TeixeiraAthanazio, vulgo "Moleque Athanazio", fo-ram hoje mesmo presos c remctlidos para aDeteuçao, onde aguardarão julgamento.¦ ¦a»»i 

ws.s»^»»@>if> Ririi-Ofliit-v^Oíi €![•©,

. O Sr. prefeito deferiu, por despacho dc ho-je, o requerimento da Light pedindo proro-fcíiçao do praso para construcção da linha darua Aguiar. No seu requerimento, entre ou-trns cousas, a companhia allega a falta dematerial, cuja importação, por motivo daguerra, se tornou difficilima. Acceit ido asrazoes apresentadas pela Light, o Sr prefeito

"Deferido, attendendo aos motivos dc for-ça maior, reservando-sc a Prefeitura o direi-to de exigir quando julgar conveniente,construcção dessa linha, obrigando-se
panhia a augmentar ""
S. Francisco Xavier.

——~^~?5?5^?!?l?!5^5w---»eaBBami«_«_ia_irí_í

COÍVÍSVIUN8CADQ s

viagens na
a

a com-
linha dc

Em um anno. com as vendas feitas
pela Companhia Territorial, o desenvòUv.njento da Penha foi tamanho que S ímais 12 TRENS, para attende ao fúgmentode 77.000 PASSAGEIROS!

Informações completa com Josó Miliini.
pTone^ CSSCf\1-6? "" 123' " 

«n1ar?'toSJ
RSBl Siepl^eV.! K^t^ ESÍaí3°; A *>
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A Câmara de

trabalha
BELLO HORIZONTE,

A Câmara, hoje,
11 (Aapprovou, em

mas
NOITE) -~

segunda dis-eussao os projectos regulando o exercicio daprofissão de pharmacia, c alterando ns divi-sas dos districlos do municinin ,1^ Cr,,,.

Ã~INDEPEI^ÍDE
Moveis artisticog
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços
RUA DO THEATRO

NCIA

n. a

fIllista do município de Con-
—A commissão dc orçamento, da Câmarafoi hoje a palácio combinar '" u-la,n'

lei dc orçamento da
ra 1917.

a ultimação dáreceita c da despesa pa-

in%0essãond1;.Ul,0,n'AIITl't^Ah'nrcs "Presenloii,na sessão de hoje da Câmara, uma emenda
SS W i?'°b,™ °. GynmasiokineiVaS

Foi approvada pelo prefeito a proposta daDireciona dc Obras dando a denominação dcBolívia a rua recentemente aberta e calcada110 Districlo de Engenho Velho, c que 
'vae

da rua Souza Barros A rua Vaz Toledo,

do imi internato em Bello Horizonte—U deputado Viviano Caldas apresenlonuma emenda desdobrando a cadeira deeez do Externato de Barbacena. fran-

Gottas Virtuosas decEn-csto
Luram hemorrhoides, males do uteroovanos. urinas e a própria cystite.

75^000 - "™^ ~~
Vil!

Ue casimira inç?lcza
,¦„-,= nm? -a S0t> medula. Conlccçâo dc.Aitne

^fana 
""-'" d° ^ ')il? «*«¦ "ua 83. Jru-

La Poupée-
Modas pnra senhoras. Rua

tcstidinhos pura menina»,liiixovacs para Ijantisndos. —
da Assembléa n. 100.

...--.„  „ que, pro-curado pelo Dr. Gonçalves Ferreira, medicoverificador de óbitos, qua tomou a si a int»ciativa de tal movimento, declarei-lhe estar
prompto a concorrer com a quantia que mecoubesse, e isso pnra não deixar de collabo-rar nma prova de affccto a um companheirode lides poliçiaes, a que estou ligado poroutros laços que não os de subordinação.-Agradeceiido-11'c n publicação destas li-nhas, sou etc, etc."

«¦*•**»

Exonerações ns* ESarinha
Foram exonerados dc Ajudantes do Arse-nal de Marinha desla capital c da Capilaniado Porto do Amazonas, o capitão de fragataPrudcncio Brandão e o capitão-tcncnle Au-tomo Vieira Lima.

A A. G. do R. e. do Norte jitem representante junto á
f. És fl; C. do Brasil

A Federação das Associações Commercfaesdo Brasil recebeu da Associação CommercialdV.,"° Grande do Norle o seguinte offieio:lemos a satisfação de eoinmunicar a\. ¦i.x. que esta Associação, tendo passado
Sac rm-í ?ralul° réòrganisaçSo, c achando-.eactualmente bem apparelhada para traba-Jliar conjuntamente eom as saias dignas co-irmãs, nomeou por acto dc 28 de julho pro-ximo passado seu delegado junto a essaFederaçlo o Exmo. Sr. Dr. Alberto Mara-nhiio, representante deste Estado na Cama-ra dos Deputados, a quem habilitou para sa-tisiazor a jóia de inscripção.Aproveitamos a opportunidnde para apre-sentar a V. Ex. os nossos sinceros protestosde estima e distineta consideração, — (\)Francisco Cascudo, vice-presidente em exer-

CICIO «*

„ leixcira Leite, realisou-a sessão da Assembléa Fluminense.a aeta, falou o Sr, Mendonça

Assembléa Fluminense
Presidida pelo Srse hoje a s
Approvada

Pinto, que enalteceu as provídenVias"'Tomadaspelo governo do Estado, relativamente ao?Ts-envolvimento da lavoura.
,7» a 5eg"ida occnpou a tribuna o Sr Elovde Andrade que tratou do incidente parla-montar havido entre os deputados Ma riole Lacerda c Maurício de Medeiros S Extambém falou sobre o Sr. Sebastião dc La-corda, ministro do Supremo Tribunal.iambem trataram do caso Maurício de Ia-cerda-Manricio de Medeiros, os Srs Raul Re-
^licihdoTe r 

^«««tW.tcndo festo uüfiibsolicitado que ficasse term nado o incidenteCompareceram A sessão _0 deputados

50~16:000$000
Vendido hoje na casa

Avenida Rio B.i>anco 853
Oscar & Comp,

Ocir "" ~~

A ordem do dia constoubnlbos de conimissões.
¦ •-»»». 

deputados
apenas dc

entistav;:k'1,lhl'c"sl'""¦"coiiiiminien 'jm
a rui, dos Ourives, .7. Tcr^iT1^:"100' ,81' P"r«

urgi a o
mudou o seu consultório da Av,

tra-

ex-viila real da
Praia Grande

Nictheroy commcrsírio ,?„ -„in .-ni,0l'°u 1-o.ie o 97° aiihlvcr-
K-Vft A. ei°™.««o .,»?•» antiga povoarão dairam Grande a villa real.As repartições publicas hastearam o pavi-
OrMvln r011al» e ° I)rcfeit0 «nnicipal, Dr.Oclavio Carne! ro, mandou encerrar o ex ne-diente da Prefeitura ás 12 horas M

AMERICA
ALVA] ATA 1(1 A

Ternos dc casimira a
Trabalho esmerado. 45$, $0$ e 6*<

Aviamentos
íiOOO
iitpe-

nores
_»-

.tua Marechal FlorianoPeiKoío n. 64

«a
Declor ,!, nre °i Sl'" Pfuna com ° Sr. in-•i Alfândega, sobre os despachos de

^•¦'•c TL 
a"cn,Ví,0> fíl,aud0 ° iülrapcllámoS

q, -»-ssa.s conferências.
Po-wlo o dedoS ,"J"-vs'c,'j0S0". olhou-nos c

0 Si \r sce,leão administrativo..-.•
vichante dófl,2*lava fleompanhado do des-

Süva pn?LVTres al'CJ"r,cs- ° Sr» Pa^a'nn si 
' 

V ]À0S «aPíjeon o caso. Os Srs.
i»iães, li/.' „, ,G" agentes dc vapores alie-
'í-odeei ;! desembarcar e iam retirar da
" raso^Z paí,1(,a flo oleo conibuslivcl,

"'formaram SoSV»Herm *>iJ,v/ °» •'• Jl;'<» ^'
r.lc os v.só lí,zer;i111 «Püca, declarando

A SITUAÇÃO NA H£S-\U -*tOSr~-4-

Vão ser resíabelecldas as
garantias consíiíucionaes

MADRID, 11 (Havas) s« Amaiiliã será pu-blicado o decreto restabelecendo as garantiasconstituciouacsem todo o reino.;
¦ itf- mi

X

Y ai. uuauuj courou, »T .. _-- ^s.'itefâ Ste!odjg|50^ci^s do «Carlos Gomes»
'i 

S^i"10 M «««oridndes superiores dá Armada tive-
. •> ir-,,!,,. .. estragados,' ram coiniminiraçàa) lelecranhiea de nue o

^ * J»*^la^Jj^^ cliegoaUe^

Ima barreira desaba,
mafando um homem

;%í; ig*Ê_Éí.
Est. São Cpl-sflstoirão

em\U[riC'- i r"a ^d!:} dc S» Jor'° "» 231,em S. Chnstovao, desabou uma grande bar'
Mendes.0 in'opricc,ac,e do Sr» 3o™ <*c Souza

Ali trabalhavam

. ajudante de guiir-official Pedro Ma-

,..„¦ .T_- , .. - "a, oççasyio os carrocei-íos jpao dc Souza Mendes c .Toão AvelinoFigueiredo e o trabalhador JoãoOs dous primeiros ainda
Maclino.

... ,  puderam escapar,licando, porem, soterrado, João Maclino, quee portuguez, com 28 nnnos e residia á ruada Alegria n. 1)0.
Os bombeiros, chamados pela policia ãõ10» districlo, deram inicio aos trabalhos, c, o

que é de admirar, pessimamente dirigidos. 1(-«•* -;<- fi*sçQ])trU do cadaveí»"--' "-- *^, 1 a

Em busca dada pelo Srda-mór, Sr. Nunes Pires,
nano c eommandante Thcmoteo Lima, abordo cio vapor americano "Mcmling", lion-tem entrado tle Nova York, foram npprchen-Uidos dous pacotes contendo meias dc sedapara homem. Foi lavrado o flagrante na Al-

A guarda-moria opprehcndeu também 'ns
mercadorias vindas do Estado do Rio nos"yaclits" «Gama I", «Saldanha» e «Ame-

cstádÍain * P°r "n° l0!'Cm paS0 ° imP°sla

as «asiÉpinfias do
confrabenifo»

**5$5^-.

Morreu com cento e dous
annos

BELLO HORIZONTE, 11 7À", A.)' « Vai-leceu em Araxu, na avançada edade de 102gimos, D.- Tüeodora Jaclutlio & Castro.;

ciaT0m»U;^ í-taíã°: *« A-«ociação Commer-cuu, a commissão incumbida de tratar dn
do ZT°i lei,t0„ l,elas chamadas "andorinhas
dfndo-a W ^' Wnm assistL, S-

én onri, ^Pf,eu;a Lüna' c»ne tomou tam-
«o íi J ' , no? dc],;'tcs a respeito dc algunspontos dados á deliberação da comimssão noqual intervieram, finalmente, todos os nc 

"o-
dantes presentes, Srs. Pereira de Souza eCon,cho Jardim, da directoria da Assoc açãoc Manoel Nascimento, M. M. Ferreira e Dia,'

t-EQO&jiii i.

m§f©@s na Jmsfãça
O Sr ministro do Interior nomeou o ba-charet Álvaro Cunha para o logar dc escre-

iV42ÍS •J.ul:;"'lc1»':ido da 5" Vara Civél do Dis-mçttf Fedôral, o designou o major LeonardoAntônio Hrcnezes, assistente do pessoal dot.orpo de Bombeiros, para exercer, interina-mente, as funeções de inspector da conta-4 dona da mesma milícia.'..- -~~-

AVES DH RAÇA
O leiloeiro Virgílio, devidamente aulorí.

À , l°„ «"K; ««cultor do interior, que cou-
en lòir" í!H,i,ia «P<»!c5o avicola,'venderáem leilão grande quantidade de aves de im-
l-tím™' Blnanl>n, 12 do corrente, no seitvasto armazém, k ma da Quitanda n. 7.

0. PflarJa ú& Conceição Marcondes
úe Rüeíio

Wfflíft MISSA DE SÉTIMO DIA
Jesuino da Silva Mello, seus filho.

e netos convidam as pessoas dc suas
relações e amisade para a missa de
sétimo dia, por fallecimcnlo do sua
prezadissima esposa, mãe c avó, queterá logar amanhã, 12, ás ',! 1|2 ci;imanhã, na egreja do largo do Machado.

OSCAR FRANCISCO
Dr.- José tTOliveira Bonança e fi'^riiiha, D. ErmOlinda do Nascimento^afe jljlm, José Francisco Bonança'c família, e demais parentes, conwniunicam o fallccimcnto dc seu cho*rado filho, neto e sohriiiHn, cujo en*terio se realisa amanhã, 12 do corrente, na9 horas da manhã, a rua do Uruguay n. 288

yir& o cemitério de S.. Francisco •.!; Paula*

¦-.
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Deram hojet
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O Lopes
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Dr. tasfano da >i!va
.Moléstias do pulmão, K. Urmuavana J1)

Das •) át 4.

.A navegação a vela entre
Portugal e Brasil

Mario Tel les, único representante na praçado (tio de Janeiro dn firma A. Tellcs & Ci,
da praça de Lisboa, agradece por esta fôrma
aos Srs. Couto & C. Iodas as gentilezas quelhe prestaram, não só fornecendo mercado-
rias, mas lambem auxillniido-o nos serviços
de carregamento do pntacho portuguez "Gou-
via", saldo hontem deste porto para o de
Lisboa, fretado pela firma minha represou-
taila.

llio de Janeiro, 11 dc agosto dc 1916. —
Mmio Tellcs.

Tenente Mario Maciel
A familia do saudoso tenente MA-

RIO MACIEL convida os parentes e
amigos para assistirem á missa (pie
mandam resar por sua alma. amanhã.
1*2, ua egreja de Santo Affonso, ás 9
horas.

Um Inóspito, franco-
l^aiilelro esta Paris

Cm grupo de senhoras brasileiras residentes
mu Paris, cogita da fundação, naquella cnpi-
lal, de um Hospital Frnneo-Brnsileiro, obra
meritorin, digna dos npplausos de todo? os
corações bem formados, li' uma cruzada san-
ta, pois visa mitigar os soffrimcntos dos quese batem, como verdadeiros heróes, nos cam-
pos de batalha, na defesa cruenta dos mais
altos ideaes da humanidade. K' ainda um gestoiiobilissimo de solidariedade, a que não nos po-(lemos furtar nesta hora dolorosa para a His-
toria. A' frente desse cmprehcndimcnto ai-
tiuistico esta a nossa patrícia residente emParis, D. Elisa Ferreira Cardoso, esposa do
Sr. Eduardo Ferreira Cardoso, (jue vem de sedirigir, num appello coimnoventc, á sociedade
brasileira, solicitando o seu auxilio para levar
a cubo tão nobre empresa.

Não faltarão, estamos certos, dádivas paraessa .obra humanitária, digna, sob todos os
aspectos, da nossa assistência.

O momento, é certo, não comporta o dispen-dio de grandes sommns, mas, por pequenino
que seja, ninguém deve e pôde regatear o seuohulo, de modo que, em outubro, como desc-
jam os iniciadores desse bello movimento, oHospital Franco-Brasileiro seja uma reali-dade.

Os prédios para escolas
primarias

Uma idéa para attenuar
a crise

0 Si*. Aievcdo Sodré pensa na coiiBlruccflo
dc prédios para us escolas, S. lis. JA se dirigiu
mesmo, nesse sentido, ao Conselho Miinlel-
pai pedindo meios para resolver cise caso,
considerado "o problema máximo do ensino
primaria", Opiniões vindas a lumu iism-vc-
rum que n maior obstáculo A freiiuciiclii de
alumnos estíi mi deficiência de escolas ou an-
tes, un fiilln dc espaço nus prédios escolares
em que as escolas estilo Insinuadas, fiimcio-
liando as iiiiIiis cm mi leias, quartos, porões e
cozinhas de cnsus de aluguel, construídas parartsiilcnslii dc famílias. Principalmente porNso, iiecrcsceiitnm, o numero de creanças quofreqüentam as escolas publicas min nltingc
a 45 mil. estando JA, entretanto, todas ellas
cheias c em mullns encerradas as malrlculaii.

prédio especialmente construído para a cs-
cola seria um remédio offlco- a esse mal. Mus,
poilei-A a municipalidade, na situação dc aper-
taras financeiras em que nns encontramos;
supporlnr seincllianto despesa? lividenlemen-
le não. Cuinprc, pois, nesse caso, procurarunia outra solução o essa está na Instituiçãodos dous turnos adoptados ultimamente, com
os nu-lhores resultados, em alguns districtos.
hscoliis cujos prédios não comportavam 9iioaliiinnos, tím hoje freqüência superior a 300.Além disso, seria uma medida de economia, aser reiilinidii, principalmente, no centro da ei-
dado, cin que por falta de prédios espaçososfiiiiecipnam as escolas agglonieradas, duas ciniils num mesmo quarteirão, Por (pie nãoiiiiiecioiuircni duas escolas no mesmo prediil.llinopela manhã e outra A tarde, dispensnndo-scunia das casas e sendo aproveitado o mobilin-rio e material dldactlco, que faltam em ou-tnis? 1 fii aqui um exemplo frisntllc: A ruaCamèrino, próximo A rua Murccbnl FlorianoPeixoto, fiinccionu em um próprio municipal,com capacidade para mais dc 000 nlumnos, aI-.scola Affonso Penna. Pois bem, pouco dis-líinle, liinccionani uadn menos dc quatro ou-Irns escolas: A avenida Passos, quasi esquinada rua .Marechal Floriano, a õ* feminina do3a distrfctoj A rua Marechal Floriano, entreriigiiiiynii.i e Ourives, a II" feminina; á ruados Ourives, quasi un fim, unm escola mlx-t.i c, finalmente, A avenida Rio Branco, prin-cipiu, uma outra, tombem mixta. A* rui Ge-iicrnl Cainara. entre Ouvidor o Uriiguayiinnexiste anula outra, com capacidade para 200nlumnos. Ora, funccionnndo esta e a liscolaAffonso Penna cm dous turnos, não poderiamreceber todos os nlumnos? li seria, sem pre-juizo para o ensino, uma economia razoa-vçl liara os depauperados cofres municipaesSi chi verdade o Sr. Sodré cstA disposto aencurtar despesas, abi cstA uma opportunida.-de magnífica: «eneralisar o systema de dousturnos, acabando com as escolas situadasumas ao lado dc outras.

—^———.-.-.-ji.¦_¦«_/:«(m————¦

EM DEFESA
do Rio Grande do Sul

Uma carta do 8ra deputado
Maciel Júnior

Recebemos ns seguintes linhas i
",Sr. director dn A NOITE — NAn morrerão

sem o meu protesto oh seguintes tópicos, dn
chronlca do *'l,,il/.", de hoje, intltuladii "Pall
Maii llio", a propósito de um livro de versos
do Inspirado vale gáudio Álvaro .Mokc.vra:"O espantoso é que esse artista tio pes-
soai, tão delicado, lão fino, tãu sensível e tão
profundo lenha nascido numa terra dc Cican-
dalu violento da pnizagem, dc "porvcuus"
opacos c de peniostlclsmo aniiilaiiilrado. Mas,
«om» as exccpc.es são a força dns regras,
Álvaro Morc.vra deu ao llio Grande do Sul p
prazer dc ler nascido IA---"•'.losé Antônio .losé'' «j "João do Wo",Paulo Barreto, no dizer corrente dos "cn-
cantadores. Temos, assim, n blusphe-
min, Injusta C injustificável, contra n cara
terra rlo-grnndensc un boca de ouro de um
dos Immortncs da Academia,

Por que? Talvez o próprio "João do llio"
nao o saiba, porquanto lia bem poucos dias.naquella mesma orlglnnljs,slnin columna. S. S.deelaravii, muito espontaneamente; scr "qua-
si rlo-grnndensc "I

Seja IA como for, o cerio é (pie o illuslrceseriptor mio lem o direito de assim Imprc-car contra o meu torrão natal, a menos quequeira fazer proço dc ignorância OU de mAvonlnde syslematica.
O "pernosticismo amalandrndo" tem o seuberço alhures, e não IA, onde dn simplicidadedc costumes ainda restam vestígios fortes, queo lempo mito já de todo varreu noutras han-das; e Álvaro Moreyru, por scr uni delicadoartista do verso, nao é, eonitudo. o único rc-bento que -is nuisns dos pampas ncarinlia-iam, ao nascer.
Pediria cn ao illustre Benjamin do Syllo-geu que, de outra feila, fosso para com onio orande menos ntfgrcssivo c mais iusii-cciro,
Agradecendo, Sr. director, o acolhimentoque dará a estas linhas, subscrevo-me, multograto, ele. — F. Antunes Maciel Junlor — 10

U™JT* cur'MPEL0 EXERCITOde pedir o que lhe
é devido

Um funcciónario da Prefei
tura faz um •oneto-petiçio

Só podia ser Isso, Trabalhou] ns venci-
iiientns não lhe furam pngm. 1'idlu, rogou,
procurou nrotecçAo •• nada, Começou a em-
penhor o que tlnlin : um anel, a corrente,
u relógio Ci sem este, chegou alé a perder o
ponto na reparllçAo. Nilo Unha mais o queempenhar,

A roupa ? SI o ílxc.ge não podia Ir "io
Irabalhg..,

A' casa, baliam o proprietário, o padeiro, o
vcndelro, o açougueiro. O funceionariu rc-
quereu ao prefeito. Nuda.

A necessidade, ás u-zes. faz. poetas,
Num soneto, o Sr. (lesar Freitas eoulmi ao

prefeito as suas complicações, O soneto IA
eslá na Prefeitura. B* provável que o Sr.
Sodré allenda agora. S, Ex, no menos na
mocidndc, como Iodos, teria feito seus ver-
sos...

li' esto o sonoto-polleão :
lixmo. Sr. Dr, prefeito do Districto Fo-

dcrnl.

Doutor governador desta cidade.
Por S. .Sebastião, que é o padroeiro I
listamos quasi nn Iticndicldndc...
Vivo apontado como um caloteiro,

NAo lemos mnis credito I eis a verdade.
Devo n casa onde moro, no tnvernfiiro,
Como se pode viver, como ic ha de
Morar, comer, vestir, sem ter dinheiro ? 1

Si existe ainda, entre os homens, valimcnto,
Daqui clamo Justiça c esta enaltece,
Jamais quando ha nizão c sentimento.

li si o Direito existe, a raz.ào cresce !
Du alto posto onde estaes nesse momento,
Vede bem que padeço c nlgueni padece...

César Freitas.

Si, depois disso, o Sr. prefeito não man-
dar pagar ao Sr. Freitas, é porque positiva-
mente não tem coração.

DU. GODOY

Cabaret Restaurant I-—__ D0 ,-j
I (hab Tenentes do Diabo

bordados, gol-Ias, meias, II-
lus, grampos,linhas, etc.Rua Sete dc Setembro, 205. Telephone Í.ÒIO Central,

¦—— 1 «.«¦ ¦ 
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Explosão na canhoneira

"Rosário"

Dous foguistas mortos e qua-tro feridos
BUENOS AIRES, 11 (A. A.) - Depois delia ver abandonado o ponto de ancoragem deno-minado llio de Janeiro, e quando se dirigiapnra o porto desta capital, a canhoneira ,irgcn-tina "Rosário", aconteceu explodirem

tiibos das suas caldeiras, matando dourindo gravemente quatro foguistas,
vários

e fe-

¦*W

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
Especialistas -mu doenças dos olhos, ouvidosnariz e garganta. Consultas ds 1 ás 6 — ,\$sembléa n. 80.

179, AVENIDA RIO BRANCO, 179
HOJE e todas as noites, das 9 ás 4 horas
Suecesso assombroso pelos artistas

sob a direcção doCABARETIER
GÉOLYDHOR

Suecesso inegualavel de Miiko, enigmático inii-taüor uo cantoras ã transformação.
Í!JJ?«.9; • • EllifiniatK:oii)nt;iiiordo l)ello Se\oII-.NM CONSTAXCB . Cantora Itulo-Irancez.

Cantora Internacional.
Counlctista liespanlioln
Cantora criolla.
Couplctísla liespauliola.
Dtiotlo ilnlinno
Cantora italiana.

-STIIEIl CASTII.I.O
1-Ül.A DE HESPANHA.
CHIOLUTA. . . .
CAIDIEN DEL, VILLAÍI
LOS MIM-ltVIM . .
OLGA IIHA.NDI.M . .

¦ *mm 

Itinipiidoi* o polidor universal
EM TODA A PARTE

Variado corpo de bailes sob a direcção do tiroles-sor CVItO. '
Suecesso pela TIIE-DIABOLIKS TZIGAiNE

CHESTBll. OR-

DllEVEME^TE ESTItÉAS contratadas directamento
pelos nossos representantes em S. Paulo, BuenosAires c America do Norte.

Sociedade de Geographía
Realisou-se hontem, na sede da Sociedade deGeographia, a sessão solemnc da directoria daSociedade Acadêmica dc Estudos Brasileiros,

que tomou posse.
A sessão constou de duas partes: unia dediscursos de saudação á novel directoria, nn

qual falaram os Srs. II. Rocha, XI. de Figueiredo c1'auslo Barreto na outra, que foi exclusiva-incute literária, tomaram parte Mlle. Carmen
Fernandes, Moreira Seabra c Vieira de Cas-tro.

Estive ram presentes diversos escriptores enumerosas familias da élilc carioca.

Guaranesia .
maravilhosa combinação de GO A-
A7 A A'A E MAGNESIA FLUIDA.

-PODEROSO ANJ1AC1DO-

•¦»•»-

A primeira conferen-
ciadeMr.J.F.Fonson

O eseriptor belga ,T. F. Fonson faz, hoje, .1sua primeira conferência nesta capital. O au-lor do "Le mariage de Mlle. Beulcmnn" eLa Kommandantur", dirá para a nosso altasociedade que, por cerio, comparecerá todaella ao Municipal, sobre "Ce que j'ai vuquand les allemands sont entres dans Bru-xelles Essa conferência de Mr. Fonson cs-ta sendo esperada com grande anciedade j.áse achando quasi toda tomada a nossa maisbella casa de especlaculos.

Mr. J. F. Fonson consentirá n entrada gra-tinta, 110 Municipal, a todos os estudantes dasnossas escolas superiores que quizerem ou-vir a sua conferência; Para isto, basta apre-sentarem elles, á porta do theatro, o respecti-vo cartão de matricula.
- m*m> 1

ROÍA soel
Tônico sem rival nas anemias em gorai

lloiisullorio: rua Sete'do Setembro 11. 00, das
!, .i? -I. itasid. rua Macluuln <lo Assis, llll, Cattete,

¦ ¦ mm 

A passo de kagado...

Pelo vapor nacional "Saturno"
:'.?...cm ÍI0580 P°íto» Chegou de'SÜn!a Ca-

hoje en-

Vae se resolver a questão
de limites entre Paraná e

Santa Catharina ?
Pe

rad{
tluirina o Sr. senador Abdõn Baptista. Essepolítico ha mezes que trabalha de accordocom o Sr. presidenle da Republica e as re-piesçntaçues federaes do Paraná e Santa Ca-thanna, para dirimir a vcíhft questão de li-mitçs entre os dous Estados. A viageríi dci>. Ex. no seu Estado natal prendeu-se, se-gundo informações seguras, a essas neifó-c.açoes, visto o aclual governador de Santa
Catharina estar írreductivel á respeito dedclcrminadas exigências.

O Sr. Abdon não fçz nenhuma declaraçãoneste sentido, mas pessoa que está acomiiá-nhnndo muito de perto a questão ,-ifflrma-nos nao terem as negociações tido nenhumasolução satislutoria.
^^?fl**"

¦-a»*-

Um conspirador norte-ameri-
cano preso na Argentina

ASSUXIPÇÃO, 11 (A. A.) - A pedido dapolicia dos Estados Unidos foi aqui preso o.Sr. Charles Molt, aceusado dos crimes deconspiração e suborno na America do Norte,
» ><?»¦ 

D .MOMrKXTO

idas financeiras

Em poucas linhas

O governo vae se reunir solcmnemente
para combinar us medidas financeiras queseruo definitivamente tomadas para o exer-cicio de 1017.

Mais nma conferência medica vae-se, pois,rcalisar n cabeceira do grande doente, quee o Hrasil. De todos os médicos une appa-receiam no decurso da crise, cada qual troa-xe a sua mézinha, cuja superioridade pro-curou evidenciar com a depreciação das dosdemais. So esle desejo «' que explica o aban-dono em que na commissão de finanças da
orrmno,"r"l ° ""C SC P°derÍ" C,Utmai' ° »ro-yiioiiiiin Lalogeras,

De (res itens eonstami este programma'.
ii.ii ,r,;, .'/'''•"",' °;s' fWMntos verdadeiros,
despesas; "S rt''u''"-s' e lúd'

¦1" — cortar fundamente os despesasmodo que o paiz lives.os sacrifícios que

MADAME GIRARDET informe les ÍÍ6«ãntçsde Rio de son passage et les invíte a verifi y$h;son exposition des derniéres crealions de Patik
cn robes et manteaux Jersey, blouses, íingerie
fine et eliapeaux. A* 1'Hotel Moderne, Santa
Thcrcza. /

O carroceiro Antônio Joaquim, na rua Fi-
gueira cie Mello, foi apanhado pela própriacarroça que guiava, recebendo ferimentos.—Um. anlo-soceoiTo du Brigada Policial,munido sc recolhia esla madrugada ao quarteldn run Frei Caneca, foi de encontro á um bon-de da I.iglit, linha Alto da Boa Vista. Ambosos vehieulos ficaram ligeiramente damhifiea-dos, mas não houve feridos.—Celestina Maria da Conceição, preta, devmle c dous annos, cozinheira c residente áma Riachuelo n. .Kio. por motivos que não de-clarou á policia, tentou suicidar-se, ingerindo
sublimado corrosivo. A quantidade foi peque-na, porém, c a Assistência a poz fora de pc-rigo de vida.•——A' policia do 17" districto queixou-se Ge-caldo Junqueira, morador no morro do Sal-
gneiro, de que fora furtado em um relógio. Oagente 17 prendeu Algino Vianna, que forao larapio.

Pelo commissario Moreira, daquelledistricto, foram presos na praça Saepz Pc-na os punguislas" Antoinc Levy e Domin-
gos Ianquini, o "Itália", quando serovnm para agir.

<*s_-
prepa-

todas as
as

se a sensação de que
,.,„„ ,. , •s''; lne Pedissem, destina-vam-se, nao a manutenção de clientelas elei-o solução de um compro-tornes, mas sim
misso nacional;'1" — si, ainda assim, não se eheaasse <-oqunnlum necessário, e na impossibilidade depedir as alfândegas o que estas não maispoderiam dar, ir buscar, sob a forma deimposto de consumo, nas industrias iweio-naes, uwifieadas pela politico aduaneira deprolccçao, o auxilio de que o paiz precisaparu solução de seus compromissos.

Estu tem sido a orientação do Sr. Calo-geras desde o inicio de sua administraçãoAs palavras, que tanto brilho deram ao votoLuictnalo, lu estão nos relatórios do Srministro da Fazenda. O primeiro item foieumprido. Os orçamentos são hoje realida-de. O segundo nao foi ainda praticado, comocumpria. Emquanto não o realisarem coma maior energia, verificarão que, nos reme-tiios, não restará símio o recurso do terceiroitem: pedir ao imposto de consumo aquillo
¦J,',-,'1',',',," lH"'z necessita. — MAURÍCIO DEtll.ljtl llOò.

Sofftpçis do fígado ?
Tomai Enepsgil

4Í s raças fortesé as
raças débeis"

A conferência do professor
Sá Vianna

..BUENOS AIRES, 11 (A. A.) - O professorS.i \ianna rcalisará hoje, á noite, no salão doAtheneu Hispano-Americano, a sua aninincia-da conferência sobre "As raças fortes e as ra-
ças débeis". Antes dc iniciar a sua conferen-cia. o professor Sá Vianna receberá o diplo-ma de sócio honorário do Circulo de Diploma-ticos e Cônsules Universitários.

A quota=ourõ e o imposto
de transporte

-# L
Um protesto ao Congresso

Federal
O Sr. presidente da Câmara, dos Deputadosrecebeu do Sr. Antônio Prado, presidenle daSociedade de Estudos Econômicos dè S. Pauloo seguinte telégrafon\u:"A Sociedade (je Êsfitdos Econômicos, mi-1'tda honterA ení asséptica gc*rnl, deliberou,por unanimidade de votos, representar juntoao Congresso Nacional contra o ambiento inquola-oni-o dos impostos aduaneiros é contrao projectado imposto dc transporte, por «/rémambos inaecéitaveis. na aclual situação" eco-nomica do paiz. .Saudações."
1— ¦ ¦Ul»' >

Ao Sr. ministro da Fazenda foi dirigido o sc-
guinte requerimento:

"Illino. e Éxnio. Sr. Dr. ministro da Fa-
zenda — Ha muito tempo, J. B. Pimentel Fi-
lho, pagou a mais, de imposto na Alfândega
dc Santos, n quantia dc 1:158^*100, sendo parte
em papel e parte em ouro, Como era dc es-
perar, requereu a restituição do que lhe era
devido, sem que, entretanto, providencias fos-
sem dadas para que o mesmo pudesse recm-
bolsar-se daquclla quantia. Cansado de espe-
rar a devolução dos papeis aquella alfândega,
com o "pague-se", que tão justamente se
impunha, deu procuração ao signatário, para
o andamento da questão. No cumprimento
desse mandato, o supplicantc, apresentou ao
Thesouro, em agosto do anno próximo nassa-
do, uma petição no sentido de promover a res-
tituição devida, como prova a nota do pro-
tocollo 2", de 1915, n. 25, fl. 1. Entretanto,
está pnra fazer uni anno que a petição deu en-
trada naquella repartição, sem que o papeltenha seguido o curso do processo, alias ini-
ciado coin o officio da Delegacia Fiscal dc São
Paulo n. 21, laçado no protocollo n. 1, de
1915, a fl. 11 v. e com distribuição ao director,
desde 26 dc fevereiro dc 1915, isto è, nn um
turno e quasi seis mezes I Tratnndo-se de umn
divida da União, que deve scr paga de prefe-rencia, porquanto provem de uma importou-
cia indebitameute cobrada e para a q.ial os
orçamentos estabelecem verbas especiaes, per-niittiiido-ibes prompta restituição, tendo cmvista a justiça da causa, o supplicantc estra-nha que decorram mezes sobre mezes, semuma solução a caso tio simples. E' por isso
que se dirige a.V.Ex.,afim de impetrar-lhe or-itens que ponham termo a esse indefinido pro-telamento, cujo lapso de tempo decorrido, ede suppor, tenha esgotado todas as causas demora porventura adstrietns a taes processos derestituição. P, deferimento. — João deAr.uino."

O Gabinete de Iden-
tifioaçfto

A propósito do rc(|uorlmouto do dcpiitodn
Maurício de !.unida, n respeito do liAbiiirlc
de Identificação do Iviei-cilo, ouvimos o dirc-
dor do mesmo, Sr. Uelmlro Ui-ctim, que JA
i-milii-i-lamo-, do Oobiiictc du Identificação *•
IMalMIin da Policia.

O .Sr. Ilii-i.i-, disse-nosi
—O Sr. Maurício se insurge contra o minis-

Iro porque esle fez uma nomeação anterior au
regulamento do Gabinete e publicação respe-
clívn. Ura, a lei manda "crenr o (iiiblnrtc i
IdinllflciiçAo de Guerra, sob a direcção de pes-
son competente, nomeada nn critério do .nlnis-
Iro e quo dirigirá o serviço".

Nho dá rcgiilainenlii nenhum A nova repnr-
lição. I-MA claro que serlu preciso uma pes-soa para elaborar tal regulamento, porquantoo ministro c nem nenhum funcciónario i'o Mi-
nlstrrio da Guerra cslA nus condições de o fa-
zer, Iraliinilo-si', como se trnto, dc nina cuumi
niiiilu iillu-i.i mis assumptos deste ininiste-
rio.

O ministro, Informado por pessoa que lhe
merece Ioda o consiileraçáo c confiança, jul-
gou acertado aproveitar um moço que estava
cm funcçfto publica, Justamente na especialt-
dade cm questão o chamou-o paru organisar o
Gabinete.

Kssc moço v esto seu criado, que muilo se
orgulha com n honra que llio dispensou o Sr,
ministro, e tudo foro para bem desempenhar
ns suas fuiicçôes, provando nos seus dosnffc-dos — quem os nao temi -- que não ganharáu toa o dinheiro dn Nação e saberá correspou-
der á confiança do general Fnrin.

infelizmente, a situação financeira não con-sente que se fuça uma despesa grande c só dcuma vez; dcsfnrle o general Faria mandou
que lodo o material fosse confeccionado noArsenal dc Guerra o aproveitado algum mobi-llarlo de que-as diversas dependências do mi-Historio dispii/essc.

E' o que lem atrasado um pouco o inicio doserviço da identificação, tão importante c quetantos benefícios vae prestar ao Exercito,Nao será, portanto, por abi que o Sr, Mau-«cio ha de provar "como se faz a administra-
çao da Guerra".

O illustre deputado não me conhece nbsolu-lamento e cn sei que elle osln Inspirado num•ornai que nao cansa de dizer que "o Giibinc-te esta entregue a um moço que nno entendedaquillo e que veiu de Juiz dc Fórn para exer-ceir o cargo".,.
Estou no Rio ha onze annos c durante osquatro últimos fui auxiliar do Gabinete deIdentificação du Policia, como V. sabe

fO |i£RGAI)PE GAÜNE VERDE
No nuUiionfo de Bania Crui
^^m^mmmmmmmmjmmmmmmmmmmmwmmt mi w«n- —

Abatidos hojo: 58!) rezei, 100 porcos, ilu cr-nolroí o (iti vuiiloi,
Maroliaiilvs: Csndido R, de ,\i,-n„ 51 , ..

0 p.| Ourlioh & fl„ lil r.j A, Mondei A ti'4r.i l.iiiiu & PJiJioi, .'IO r„ III n, o 8 v.i l-riiutcisco V. Goiilarl, 103 i'„ .8 p, o 10 v. j ,|,ZPimenta dc Abreu, 4- r.i Oliveira innüos i*v c130 r., ao p,, *j o, t io v.i iiiisiiio Tnvarts o
l>, c 0 v.: C. dos llelallilslas, 10 r.| Porlluh_4 C, 28 r,| Rdgar dc Aievcdo, 38 r, Norliertíllcrlz, D r,| Fernandes & Marcondes, 10 ¦, nAugusto tia Mulla, ir> r„ 28 o. c 10 v.

Foram rejeitadosi li IM r„ 7 p„ 1 c. c *' »•
Foram vcndldosi ,'ll) i|| r. e 12 p,"Sloi-h": Cauillilii 15. de Mello, 152 r.: liu.risch Si C„ 85; A. Mendes, (171; Lima A li-ms, 221; Francisco V. üoulnrli 174; c. i|(,illelallilslas, 2H; Jofio Pimenta de Abreu, _i,vOjI\*eIra Irmffot & C, 330: Dnslllo Tavares!10; Caslro .t C„ 122: 1'ortinbo & C„ Hli; Udígar de Azevedo, 117; Norberto llerlz, 40, e Au-guslu M. du Moita, 275. Tolal, 2.522.
No entreposto dc S. Diogo

O Irem chegou eom 15 minutos de atraso.Vendidos: 5,18 2]4 r„ 92 l|_ p„ 29 c. e fí-l f.Os preços foram os seguintes: rezes, ."„
Ç580 a 8(130i porcos, de !•*? a 19100; cnriiclroíjde 19500 a 19800, e vltellos, dc ?000 a •«'StiO.

No matadouro da Fenlia

Abatidas hoje: 21 rezes.
Exportação

Deram entrada nos armazéns frigoríficos di"-enes do porto, -157 rezes abatidas por Caldeiraix Filhos, no matadouro publico de Siu**,»Cruz.
Foi rejeitada uma.

1¦sna

MODISTA
Confoeclonam-so vaslidos sobre u> últimosde Pailj, llua Podro Amorlco n, o, casa i),

ii)iiili.-l..is

UI«I FDBE

Ouirdae na memora este nome
FALENA

Interpretação da estrella mundial da
cinèrnátographia

bYDA BOiíEbLI
XTo d ODEON»

Segunda-íolra

Dama de companhia
Uma senhora de edade offcrece-sc para damade companhia ou serviços equivalentes. Car-las nesta redacção para M. A. P.

OFFICINA DE0BS*V$DAAHOÍTÍn
iiii m

1
Já está funecionando esta secção das
officinas typographicas da A NOITE,
apta para a impressão de livros, fo-
lhetos, avulsos, etc, em boas condi
ç(5es de preço, nitidez e presteza.
As encommeidas e todos os negócios
relativos a essa secção devem ser
tratados exclusivamente com o Sr. J.
Severiano de Mello, gerente, á rua
= Julio César (Carmo) n. 29. =

Um caso complicado de"conto do vigário"
—•

-viíçstfc.üinííijai
E' curiosa a historia, mas veiu demonstrar

jl facilidade com (pie os Srs. Juizes.põem emliberdade os peores ladrões. Ao 14° districto
queixou-se, como foi noticiado, o turco A/isMcssliud, hospede do hotel Oriente, á praçada Republica n. 118, que no botequim á ruaCarmo Netto, esquina da Senador Kuscbio,fora apanhado por dous "vigaristas" dan-do-lhes 6:000*000. A eterna historia.'.. Oagente Xavier, posto em campo, prendeu osconhecidos contistas Jesus Galante e CarlosMagno. Aquelle linha sido condemnado hapouco tempo a seis mezes de prisão, masprestou em juízo fiança idônea. Este e "ne-
gociante" e tem até carteira de identidade IAegaram. O turco, depois da queixa, esqui-vou-se a ir á policia, trocando até de resi-dcncin. E o agente está apurando tudo.

4tii

MISSAS
Ilesam-se amanhã as seguintes:'
D. Conceição da Silva Caslro, 9, n,iiro, as v, ii.i ii^iu

triz dc SanfAnnn; D. Leonor Marques ^obri-Jás 9 1|2, na egreja do Carmo; coronel Manoel
Jaciutlio da Silva Pontes, As 8, no mosteiro díS. Iknlo; D. Isaura Jncobino Leitão, ús !l \òna egreja de S. Francisco de Paula; Francisrade Aliniquerque, ás 10, na mesma: D. NataUÍGrimlcr Krusmnnn, ás 9, nn egreja de NnsfuSenhora do Parto; tenente Mario Maciel ,*B9. na egreja de Santo Affonso; Antônio Olóiííi;ás 9, nn egreja de Nossa Senhora da Plediidá(estação da Piedade); D. Maria Antônio doSouza Prata, ás 8 12, no Snnctunrio de M„ri.ra rua Cardoso, no Meyer; O. Duluc l\ai)l0_\illa \erde (rrancczal, ás 9, nu mesma; Joaí
quim Lúcio Netto, ás 9, na capcllo do Hospltj»de Nossa Senhora das Dores, em CnscndurD. Anua da Conceição Jansen de Lima No-ás 9, na matriz da Gloria;
ceição Marcondes dc Mello,

ra

I). Maria dn C(J
ic .Mello, ás 9 1J2, na inel-ma; 1). Muna Ernestina de Azevedo, ás fi rumatriz de Sanla Hita: Joaquim Antoni

Nòi

A Mobiliadora

Nio se deixou subormr
O agente 156, quando prendia çsta maiiliã o

ladrão Mario Botelho, vulgo "Andaluzà", estetentou subói-nul-o èom ôOyOOO.
O agente 15G levou o ladrão e a cédula ao

major Bandeira de Mello, que fez recolher aoxadrez o ladrão.

Dr. |)d^rAj)raiilest/at:i,,1C!iío '¦¦>
polo P^èUniotlidlã-
—¦—.» Ti i.n,'.i,. ij, »

-ubèrculase
Run S. ,los6 io6 ás 2 lanas.
•mMm* *,—

im*JOim
MOVEIS A PRESTAÇÕES

M. Gomes de Andrade

M Colônia Gorro-
cciónal

A esposa de um funcciónario,
enferma, abandonada pelomedico, fallece após estra-

nhas iujecções!
O caso, tal como veiu ao nosso conheci-rnepto, exige ímmediatas e enérgicas provi-üeueias, pois assume as proporções de univerdadeiro assassinato causadoseiencia e descaso dos'

certo, o Sr

m&vÊ

Poderoso fortificante do sangue e reguladorde todas as fuiicçôes orgânicas: Coração, Pi-gado, Itnis, Estômago, Intestinos e enfraque-cimento dos Órgãos Genitacs. Pão 3ffnQ0 De-nosilarios no Rio — CHAllUTAHU PAÍiA' —
Ouvidor, 120.

MUITO
O exame da vista só deve' ser feito porpeísoa muito hahililada; caso contrario se-ra de gravíssimas conseqüências, A CasaVieitas ásslime toda e qü(iíquer responsa-bilidn.de pelos exames effecluados 110 seu ei-bmele, a rua da Quitanda n. 99.-¦'-¦• —. ' ¦ -acen—»— ;.:, ; 

Uma despesa desne-
cessaria

Tendes prisão de ventre ?
Tòrtiai Energti

'•*•"' -1-1- ¦

Na Centra! do Brasil
A secretaria da Central do Brasil sob o pre-texto ile ac|ivar os processos de addicionaestem trabalhado ultimamente nlém da hora re-

giniental.
J'ai-11 esse serviço extraordinário, que aliásnao.se justifica, at.tehdejido a tiue o numerode funecionarios naquella repartição é suíficiente para a boa regularidade do expedienteirganisam-se mensalmente folhas dc paganie.11-0, pesando deste ffiõdo nas despíns i!-i Es-

momento de grandes

or

Iradii, justamentí neste
economias.

Não encontrará o Sr. directormandar rcgularjshr p íerviçq da secretaria tque os que estíSó dléto itiumbidos rèç.)ríaa taes proceííoí?

Os çavadores
TT-~• —

Um plano contra um almanak
Ha muitos annos o Sr. Adriano Maury or-

gamsa o seu "Almanak Commercial". Os an-núncios, publicados, porém, só são pagos apósa saída do "Almanak". Uns "cavadorcs", po-rim scientes disso, organisaram, sob a che-tia de um Sr. Arthur Tavares, evidenlemen-le um nome falso, uma
P

<j um nome falso, uma sociedade, para ex-Jlorar esse novo gênero de conto do vigárioAssim e que, cortando do "Almanak Com-naerolal do Sr. Maury os annuhcios publica-(tos, collam-n os a um recibo com o nomemanack Çommorcin* ¦ -¦
Brasil", assi^nadO"Arthur Tavares",
Tu  " -

- 'A|-
(tos Estados Unidos dois vezes eom o carimbooutras, mnnuscripto, "A.

H T°nrnçnl? coírane«-.I«8o já fizeramaos bis. J. B Silveira, da avenida Passos casa
gí? âirfr "e 0'!r0"' "AMr,"c ™£Bt , i.i.isiiij iV (.., c outros.O Sr. M

ni
do plano,

Maury já apresentou queixa á n„'i,.|.,¦i^ P emiiehíin para a descoberta Sos amores'

um meio dc
in
m

DR. ALCÂNTARA GO.^ES. Tuberculosehúlh'^ bilv". 0- Do 3 ás r, - rios. telep. 700 Sul

Exames de sangue, analysesde urinas, etc.
,,fl'?i ?r""° Eobo e Maurício de Medeiros da•aeujdade do Medicina - Laboratório de Wb/ses o Peiqulzos : ROSÁRIO 168 em i_í?„Gonçalves Dias. Tel. do LoJb. N Mt^' ^^

pela meou-
seus responsáveis. É,miiulro da Justiça ordenará ur-gentes providencias.

«i°Jr-,A1,be,}'t0JCnraÍ,?s tlíl Silva, gerente dnA Paulicéii", teve uma Irmã, D. IsauraCampos da Silva, casada com o Sr. Oscarbante-s, funcciónario da Colônia Correccio-nal de Dous Rios.
Xá ilha, onde está a Colônia, Ü. Isaura,uo (Im 20 do mez passado, luxou um pé, so-brcyindo grande incliação'. Foi chamado oUi<Hlico do presidio, Dr. Alexandre de Sou-za Castro, que, sem grandes exames, recei-tou umas foni^ntaeões, embarcando dias de-pois para o" Rio, sabendo, não obstante, sergravíssimo o eslado da enferma, que ficouên regue aos cuidados do pharmoeculico dacolônia, Sr. PorlocaiTcro, Esle nunca -i vi-sitou, niaiiiliiiiilô vel-n .1 pratico da pharma-cia, Alfredo Vasconeellos. No dia 7 ás 1"»horas, D. Isaura ficou cm eslado ílesespe-rador e abandonada pelos responsáveis peloseu estado. Foi chamado o pratico, que lheministrou duas íiVjecçôcs qunesquer, mor-rendo D. Isaura ao receber a segunda!O Dr. Lobato, director da Co.lonia, tendoseiencia do fallecimenlo da enferma man-dou chamar o medico, Dr. Castro, ainda au-sente, que, era resposta, lelegraphou dccla-rondo (me so poderia ir á Colônia nos dias1- ou ],(. ij, attesloii, por tclegramma, que aenferma fallocera de uma lesão no co-

Nenhuma outra formalidade, continuandoos senhores da Colônia na doce paz desinceuras... ,

gria, ás 8, na mesma; Mine. Mario Apatillí
gueira, ás 9, na mesma.

ENTERROS

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: MorinTrindade Gallizn, rua Padre Miguclino 11. 71-Arhndo, -filho de Jiislina dn Conceição, m.Dr. Sa Freire 11. 04; Antônio, filho de Auto-mo de Barros Ribeiro, rua Dr. Gnrnicr 1; aifl*Longln Maria Rachel, rua José de Alencar unimero 39; Cuiomar, filha dc Chrispim .los.' AiíSilva rua Dr. Aristides Lobo n. 105; Evariftto Moraes, rua General Bruce 11. 98; AntoniniRezende, rua liarão dc Mesquita 11. 791; Araevltilha de Odilon Augusto de Araújo, rua V-'rCosta Ferraz n. 39; Foniiy Mulveira, run Siív\a Rego 11. 27; Gaspar Felippe Barbosa. 1 ,-,-,-Íeno da policia; Jorge, filho de Lnvinin \n-toma Rosa, nm dos Arcos 11 35No cemitério de S. João Baptista: AdelaideAlves, rua Pedro Américo .1. 34; Carlos, fillf

Í.£Uô-odnida 9™?; ™n Se"«lo'' Pompeu mèmero 2o! Oiympia Villela. rua Carvalho de Sán. 52; Arlindo, filho de Avelino de OliveiSCosta, rua do Catlelc 11. 214; Antônio Abel 1!bil\a; Beneficência Portugueza.~Effecluou-.se hoje o enterro do Dr Inliwnio de Cerqueira Lima, clinico no suburbirfdesta capital.
O feretro saiu dn rua VinlMaio n. 48,'), tendo sido fciticarneiro a nrasn. nn

Xavier
—Realisou-se hoje o funeral do Drto Henrique de Araiijo Vianna, majodo Corpo de Bombeiros.
O cortejo fune>rc saiu da rua Bomfini nuímero 42, e o sepultamento foi feito uo curineiro perpetuo 11. 4.585, 110 cemitério de Sãa1-i-ancisco Xavier. "—Serão inlmnindos amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier- Hitados Santos, filha de Alfredo Firmino, salndSo enterro as 11 horas da rua du Gamboa ou-mero 109.
No cemitério de S. Francisco de Paula- ')•,

car Francisco, filho de José Oliveira Bonança,'saindo o alauile ás I) horas da rua Urugu.iy11. '.'SS. '

MIL A (1'; nn'oz "ileiranicnle impalíiavnl liPii-re
a rnô• «" pelll! mai* ''" T'° nualqanr outro. Cnisa-*500. Nas perfuniariiis e ú IIUA UltUCQYVNA N 1 0

ci e Quatro i[n
1 inhumacáo cin

v„ .:cl"'° " *"'ils"' m necropolc de S. Francisco

Augusj
medica

-?—¦nWt>_—

vorosa
——•—

Do

;ile

Conflicto, em Copacabamt,
sae um ferido a bala

Mas que diabo! Não se pódc dormir..;Us ineoinmodados mudam-se.A discussão esquentou-se. Os dous píi-j(loiros entraram a brigar e foram sainda rua._ Os outros empregados da padarque e a rua Vinte de Novembro 11. 91, cnlrram lambem no conflicto. O dou,, dn c ln-lbeleeimento, Sr. José Alves, pretendeu apa-zigual-os. O conflicto tomou maiores pro-porções. Oiiviram-se dons tiros, depois óii-jtros, emquanto um grito era dado por uni.dos contendores, .Manoel Lopes, pardo, eoràa-.0 annos, que ficou ferido nas costas. I:')ifesse quem entrara a fazer barulho 110 (|ii;ui|o do companheiro José Torquato, preto, com:-I annos. 4
Quando o commissario Toledo, ,1o "fl" ilii::

Indo, chegou, não encontrou ninguém mniado, cletendo no entanto Torquato c Os,
companheiros, e fazendo abrir iiiqiicrilOJ!l.ojies loi sbecorrido pela Assistência. \U

suas
-o--Doenças do apparelho dlges-Uvo o do svsíema nervoso. —

Ralos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

¦»' ¦<»»

Real Club áymnas-.c{i
BU.Z

O cspectaculo que devia scrnha, 12, em honiena reahsado ama-
i., i- i1'-1, hom,c.B?«em a Guarda Nocturnado 4» districto policiai, promovido pelo granodramahco "Os Modestos", por motivo dè for-

ça 
maior fica transferido par* o dia ti do -

— MOVEIS A PRESTAÇÕES -j)
CARIOCA

MODELOS EXCLUSIVOS —r
CASA MARTINS
1 ««a». ¦*

Uma casa particular
incendiada

EM VILLA ISABEL
Presume a policia que lenha sido clcviitôo um curto circuito o incêndio dc boje, «'".'

Villa Isabel. A' rua Costa Pereira n. «1 ":'
sule com sua familia o Sr. Paulo César Sad-
leb, lista manhã sua senhora despertou com
lorte cheiro dc borracha queimada, reparai**uo enlão que do forro do quarto partiam '•<?
biircdas. Deu o alarma, comparecendo ;i I";'licia do 1(1" districto c o Corpo dc Bomhç»;ros O fogo attingirn o quarto, c uiim salíj
sendo os demais prejuízos produzidos l''|}
água. Os moveis estavam seguros cm 6:000»
na Anglo-Aniericana e o prédio em 25:0üti?»numa companhia estrangeira¦

Foi aberto inquérito.

«;*-—:.'_-__-
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Da piatéa
NOTICIAS

A primeira «Ir hoje no i'u\»tf
A ipunlilii Vllule iW-iwi hojo n prlmolni

reprewnliiçán llll nprivla '•IIiiiimiiíiiii «IcmuiI-
«ii", lv' em ríelln dr ii«.i*Ii*i»iHiivh. Isso. puríni,
nau iiiiei- iiizcr nm1 11111U Inrtlu In odlejiim n
lipivcliil-M sóiiumiIc ni» iiHslitnnnlcN iln Vlliile.
um-- IoBoh oh •'luiliitiu'"*" «I» 1'iiliiee, »iur hAh
íim» pinica iiiiniernin, lí u opurctn mie n hym-

!i.iiin..i 
"iniiipi" linliauii vnc reprchontur mu-

vp»' souipre nu lioiirai duí "prenderes",

/. nova revista dn Apullo
"Ismi fui leiiipo" é 11 revisto que vem sendo

(iimiail.nu nli- ensaiada v munluilii mi Apnlln.
hciis niilnrcn KÍlu Iroii numes rum vantagem co-

llilicclilos im nosso ini-ln (licnlnil, (iumlliln «i«-
(Insiro, l.ui/ Silvn o Oelnvln lluiigcl. A miisl-
i-ii é iln, inncsli-iis Pollppo Duiirlu o lliiul Mur-

| tIns. A distribuição dn rovlslu, IVIIu por tnilu
ii i'nnip»iuliiii iln Pnlylliriiiiiu dc Lisboa. »¦ u se-
gulnlo: Zcrerluo Urnullu (cnmpndrc), Ollidlo
ile Carvalho; Côr d»- Hosn (comndro), .losc-
pliliin lliireiii A sociedade moderna o A mlsc

'riu, Pnlniyrn Torrouj Midinciic. lado, Canção
regional, Azulejo artístico, Vlvimdcirii «' Ahiin

iportuguc/n, l-'ilniiu-ii:i l.ima: Viiilciu enlonlnl,
Ji. IlMles, Vermelho c Pliiiihy, Julln d'As-
Miinpçno: I). Violniilc, Josuliui Mnlilli: Viu-
Iclii, Vlnlcni Iniperinl, Mediu espirita, 'Borra-
rim. Itiin o KII11, Anlimln Mendes; Furln-Côr,
Esposa, Anitiln e I" l.lnliii. ilullcln «Io Viiscon-
cellosi Iln.su dns ventos o Propagando porlu-
guezii, Ivlviru llusins; Amnrclln, Adcluid.', Cnr-
Imiínníe, 'J' l.lnlin c Pnlelii, Alhcrtlnn Marques;
Azul. Vlnlem repiilillcnno e II" Linha, Antonln
Rcuegri; Socrclnrln dn Embaixada o Polncnró,
Ignnclo 1'rixnin: I" Itufln, Sccrctiirlo dc min-
ueãn, AkuíoJo nrlistico o Inlroductor, Côrle
llciili li' Itufln, Norte, Soldado sem bigode,
(Iiiiimi. .lorge V c Terror dn Hcrcnntn, lírico
Braga; l.iirnnjn, Ezequiel, Snldndo com big<>-
de, PlfiUi, Posta, Dr; Horiinrdlno Machado c lis-
plrllo Snnlo, 011 Ferreira: :i" ltuli.i. Leste, Nol-
vn. NIcolúo II. Feiticeiro o 5!'' llcdnclor, ('.le-
menti- Pinto; I' Itulia, Ellc, 2° Noivo, Victor
Eminunucl lli. Sol o dó e Fiibrlclo, Ribeiro'l.npcs; ã- Uiiiin, Sul, Cnrvnllm, Chefe dc Fn-
iniiiii, Ciirrii.s|)iinn, I" Rcdnclor c Multo Grosso,
iluuqiilm dc Ollveirnj Primo, Cinulldiilo o Dr.
Cnrrnnçn, .1. llcnriipics,
A companhia dc mímica c baile do S. José

O S. .losé está obtendo uni •suecesso justo c
brilhante cnm n companhia que orn o occupn.
15' umn original "troupe" de niimien c buile,
cujos espccllicnlos sãn deveras iiileressunlissi-
mos. Assim, n tem comprclicndido o nosso pu-
lilicn. t|iie dinritimento dá nu popular lheatro
d i largo dn Rocio casas animadoras, Amanhã,
essa mntíiiifien "troupe" representará uniu peça
de grande ittlrncçíio —- "Uma noite no Toha-
rití*"". 1'or isso. hoje são ns ultimas represou-
lacões das pcçns "Amores de npriche" c "A
Soniiiiimliiila".
A reprise do "O Agula"

A eninpniiliin Alexandre Azevedo, qui orn
pslú trabalhando no Ilccfcio com o mesmo sue-
cesso (|ue oblove no Trin non, vnc Inzer uniu¦¦reprise" do cngraçndissimo vnudevilló "O
"Águia". Scrn nn proximn segunda-feira. Des-
In vez enlrn uo desempenho dessn alegre peça
li nlriz Cremildn de Oliveira, que substituirá
n actriz Enimn de Smizn. Decerto, "O Águia"
Vae alcançar nn Recreio, Iniiibcin, um sueces-
po extraordinário.
Festival I.uz Junior

Nn terça-feira vindouvn haverá no \pollo
nm belln festival. I-"' n "scrntn «Fnnore" do
maestro I.uz Junior, O programma do espe-
ctnculn c nllrnhcntissimo. A companhia Leo-
imlilo Frócs representará o "grnnd-guignol"
''Beijo nas trcvns", A coinpnnliin dn Pol.vlbcá-
ma de l.islion representará a comediu "Nodon
ile nmorn" e u revista "Stú snlvn o Pátria".
Haverá, lambem, uni inlcriiiedin vnriadjssimo
i- iiPeAiiins nos especlndores. lisse espcetnciilo
KCrá em lipníena*ícni no senador lluy Km--
linsn, i

-~— A actriz Elisa Santos, quasi restalie-
leeidn, renppíireecrú nn peça dc grnnde espe-
claculo - "Nn paiz do sol", n subir breve-
mente á secnn, nn theatro Carlos Gomes.-O distineto aclor Ignncio Peixoto está or-
R.nnisnndo pnrn n sua festa, que se realisará n
l(i do corrente, no Apollo, uni progrnillílM bus-
lanlc nttrnlicntc.— Os bnilnrinos Duque o Gnby e o bnrytono'Arlhiir Castro parlirnm lionlem em "tour-
íiéc" a Campos e Vietoria.

—O transformista portuguez Silva Lisboa,
ora cm -Han-n do Piraliy, deve chegar por estes
dias a esln capilal.

—Rcgrcssn hoje, ú noite, de S. Paulo, a com-
pnnliia portugueza dc revistas Kuas.—-O festival dos autores da revista "Slá sal-
vn n Pai lia" será segunda-feira próxima, no
Apollo. O programma é variado c interes-
santo.

—Especlnculos para hoje: Palace, "Dansa-
rina descnlyn"; Recreio, "A linda funccioiia-
rin": S. Pedro, variado; S. José, "Amores dc
apache'' c "Somiininlnila"; Ciiclos Gomes,"üiaiio a quatro"; Republica, variado.

Chamados
«¦¦»¦»«—

médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Teleplione 5.955 Gcntral

RUft DA 0-S^STBTgJlÇnO H. 6

"REv/iSIA DA SEMANA"
. Brilhante, o numero que amanhã circulará*a rnagnifien publicação illustrnda, cuja repor-
tagein pliotograpliica, tão artisticamente npre-
sentada, abrange todos os acontecimentos da
semana,
\ A salientar, pela sua opporlunidndc, ns pagi-nas relativas á preparação militar dc Portu-
gal,

TALHAR-M COBH S^OS
Analysado? ... Superior !!

llua Lnrgn 123 — Francisco Mello & C.

TIRO K 7
«¦ ¦¦¦—¦

No (tomltiRo rciillsiiii.se mim formal li rn tíe-
llll para »• 7' biiliilbán de atiradores quo mur-
iliuii pula u (JiiIiiIíi du Hon VlMii, onde vne-
Olilou *iirios exerolcloH de evolucocH o mur-
óIiiín,

(l hntijllífio formou com bnudn de ¦ninsli-a,
lumilu de eorni-lelins, bniltlclril, esliiilii-muiur
niniiliidn, tres cnnipaiililiis cnm uni offüüll»
vo dc UU lioineiis, iecolbeiidii.se nn «iiiurlel
nu meln-dlii

lixIiítiuUo mnis 7h utjniiloroH quo siitlHfn-
zem in exigências pnrn o iiliidamiuitu un lin-
llillino, nu parailii de 7 de seleinbrn o Tini
ii, 7 upresenlnr/i mu effectlvn dc 'J.'»0 homens,

Puni comiilúllir nu vugns de (ilTleliies e In-
fvrinres e\islen|i-s no linlulhuii, serão pro»
movidos, ile liccurdo línni a colIocaçAo olilltln
ini concurso imlvrlorAiciitc folio, os seguiu-
tes iillriiilnres reservltlnli du Exercito: n 'i"
lenenle (secretario do hiitnlhílo) o I" sargen-
In Krnmii 1'iitnciriii n surgciito-njudunle o 1°
surgenlo Itnul de Sã Hego; n I" snrgento o'.!' Itodolpbii Durães Pnelieco Sobrinho: n '.':'
Slirgenlo o II" Augusto da Cosia Oliveira, e
d ii" sargento u Cllbo de esipiadru Waídemar
Mlniuiielln,

Serão grnduuilos uo posto de nnspeçiidn
eineo 'dos nliradores de grãos mais elevados
nu c.xnme iillimiimeiile prestado paru reser-
vistns do Kxercllo.

Siibbado, ú noite, serú realisiida n iillíma
prova do concurso n que estão sendo soli-
nielliilos os auspeciidiis que deverão precú-i
clicr ns vugns do cabos dc esquadra.

Sendo niiileriiilim-iile Impossível, pela fui-
In de tempo e de espaço, ministrar de umn
m'i vez instrttccjio n todos os atiradores can-
iliilntos n exume pnrn reservistas, em dezem-
lti*<>. »• pnrn facilitar a mesma inslrueeão, pe-
lo Inslructor do Tiro n. 7, foram esses atira-
dores diviilidus cm Ires Iurinas, cada umn
com tiil nlumnos,

Essn» turmas terno aulas nos seguinles
dias:

/V,'s scgiiiiilns-feirns Das Üfl ás 'l'l boras,
nula thcorlcii para Iodas as turmas,

A's lerçns-felnis Aulas praticas de iu-
fniiliiria. g.vmiiastiea e esgrima para a pri-
meira (urina,

A's (|iiiiiliis-feiras — Para a 2" turma,
A's sextas-feiras — l'nra n íl' turma.
A's (|iiiirlns-felras — Ensaios de musica c

de canto (hymno nncionnl e caução dos ali-
radores).

Aos snbbndos — Aula para os officiaos, in-
fcrlorcs c cubos.

Aos domingos, das 8 ás 12 horas, instrii-
cção de llro na linha dc tiro, nos domingos
em «inc se realisn rem ns formaturas geraesdo batalhão, á tnrdc; dns II ás lli horas nos
domingos em que se rcalisnrem ns formiiln-
ras geraes do liutnllião pelo mnnliá.

Devendo -ale o dia lã do corrente estar
concluídas as obras dc pintura c adaptação
jlinndndas proceder nn sede do Tiro n, 7, des-
s:i dllln cin dchlilc Iodos os serviços serão nor-
nialisados.

Sendo excessivamente grande o numero dc
candidalos á caderneta de reservistas, e para
que todos possam receber luslritcçnO unifor-
me, ;ir. matrículas para o curso de tiro c evo-
luçõcs acham-se encerradas para o exame de
dezembro. O numero dc sócios matriculados
no Tiro n. 7 alliiigé a mais de 700. No pro-
ximo domingo, 1.1 do corrente, ás 11 horas
cm ponlo, haverá formatura geral.

*om&>11 ¦¦¦¦ '¦ ¦ i mt\ wv* i

DEMOCRÁTICOS
\'ae rcalisar-se amanhã umn fcsla esplendi-

da nn "Castcllo", I*" promovida pelo grupo
do "Braço c Braço", em homenagem á exCel-
sa padroeira do glorioso club, Nossa .Senhora
da Gloria.

Prestae bem attenção
SEGUNDA-FEIRA

No «ODEON»
O riííior trabalho dc arte até hoje

apresentado Ü

ir .A, jLb JljJN A.
Por Lyda Bore.li

QUEM PERDEU ?
Foram cucoiilrados na rua do Ouvidor

dous retratos, que se acham nesta redacçâo.—— 0 Sr. Sebastião Fonseca trouxe-nos
uni par de lunetas, encontradas na sala da
espera dn Caixa tieonomiea.

'«¦^5*í*''*

LOTERSA. 10)A BAHãA
AMANHÃ  12 do corrente AMAMIÃ

Rs, 30:000$0000
Por 25000 em décimos de 200 réis.

ÍIAUII.ITAU-VOSÜ!
A' venda nas casas lolericas.

Quiiesquer iijlipriiiação c pagamento dc prêmios na
Casa Rançaria lieis d: C, Avenida Uio [tranco, 105 (es-
quina da llua do liosario).

^kW^^Sm!KmmmsmÊomommt^^
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Corridas
A ilo Jooliey-Club domingo próximo

A bnse «Io priigriimina de domingo eslil
nn «rnnde prêmio "Mnjnr Siieknw", lui dls-
tniieln (Io 1.000 meiros o U:tíW de prêmio, que
purcee eslnr á mereí do crneli nncionnl lu-
lervlew, cm competência com ivnerglca, Myi-
lerlnso e Patrono, Dn iilllmu vez, nu incsiiin
luriuii, com excepção de Enorgicn, o cnvalli-
nho paulista derrotou, cm 0,200 metros, os
seus coiupetidoiVs, fncllnienlc, F.ntflo Intcr-
vlow iu mais lovÇi é verdade, c não linha oo
seu Indo ,i vnloiuo rlo-gmudcuse ICnerglcn.
Agora, si a distancia ' menor, o seu linndi-
cap é mnlor, bem como a turma. Além disso,
Iodos os concorrentes cslno prcpnrndlssliuos
e tem... fumaças,

Os reslnnles sete parcos, todos com ftrnn-
de numero de concorrentes, em quo as for-
çus mnis ou menos se equilibram, proinot-
tem carreiras iiiléréssiintcs o lindos linaes,

Footteüiill
O scratch carioca

Hoje, pelo nocturno de luxo, partirá ca-
minhn dn enpjliil de S. Paulo a representa-
ção carioca dê foutbiill, que depois de ama-
i.hã disputará o rico trophéo Instituído pelo"Correio da Manhã".

O scratch vue assim constituído:
Cardoso

C. Netto — S. Vidal '
Adhemar -• Oswaldo — P, Ramos

l„ Menezes -¦ Alo.vsin — Pnlrlcll - .1. Itollo
—rSylv i»

Vejamos esle scratch rnpidnmcnto.
Como' kceper, Cardoso, do S, Christovão, I"'

uma exeellcnlc escolha, pois Cardoso, n pnr
dn sua grande agijidadc, do seu cxcellente
golpe de vislà, é uin Uceper calmo, t\i\e pou-
co se iinprcssion.i nos niomenlos mais peri-
gosiis pára o seu posto, Além disSo é imi jo-
gador cjtic snlie se eolloear com rara babili-
dade c que progride.

(',. Nello c Vidal sáo n parelha famosa de
hacks du I'lu mi nense, O jogo coinhliiiido des-
ses dous moçOjS é de uma gràiide perfeição.
Cotíocnm-sc cxcèllcnlemeiitc e notodamente
C. Nello é um linck cuja faiha não corre ape-
nas enlre nós, mas eiilre ris seus donterra-
ncos paulistas, onde ellc é mui justamente
respeitado. i\á£;

Assim, o triângulo formado por esses tres
jogadores é, sinão o ntais forte que a nossa
capilal possue, pelo menos dos mais perfei-
los, formando íim conjunto de inestimáveis
recursos.

Pulemos pela linha de lialves c vejamos os
forivárds, São os mais ligeiros, cm conjunto,
ipie lemos aejui. A ala direita é do Bolafo-
go. Os recursos desta ala, que Menezes guia-.
rã, são grandes. Ombos os componentes dri-
blaní com perfeição c correm com gràiplc ve-
loeidade, combinando bem. A mesma cousn
ncoulccc com a ala esquerda, que é do S.
Clirislóvao. Seus componentes são de grande
arrojo c agilidade nas investidas o os seus
nluúiies não são inferiores aos da famosa cs-
quCrda paulista, onde figuram Mae Leán c
Hopkiiis.

No cenlro figura Palrick, um playcr que
por si só movimenta uma linha, emprestan-
do-llie jogo oplinio, como faz cóm a do Han-
gu*. Além disso tem uma inestimável quali-
dade: não esmorece nunca nos seus proposi-
tos qunüdo guia os seus.

Vejamos agora a linha de lialves. Sem re-
buços podemos dizer, é a parte mais fraca
do leam.

E' onde mais fallecc a unidade dc conjun-
lo. Seiis componentes, bem o sabemos, são de
grande audácia c Irabalhadoires, mas acha-
ihos que lhes falta qualquer cousa para sçr
ó centro destevsertileh, para ser o:lraço. de
íiniãò entre o friaiigulo-* c a -linha que descre-"
vemos. A ella/entretanto, vae caber o mais
traballipso e. ingrato dos papeis. Entretanto,
si os seus playérs cstivéiem de dia, islp é,
dispostos, pode-se esperar um liello cumpri-
inéiito dos seus papéis. Pois, já o deixamos
perceber, Adhòniar, Oswaldo e P. Ramos são
completos plhyers; apenas os achamos sem
unidade entre si, e por isso mesmo que não
unirão com perfeita harmonia, como Cardoso,
('.. Netto e Vidal a Menezes, Aloysio, Patriek,
Hollo c Sylvio.

INTERESTADUAL
O matcli acadêmico cm S. Paulo

Hoje, em S. Paulo, em commemoração da
fundação dos cursos jurídicos do Brasil, ey-
córitrar-se-âo os scratches acadêmicos desta
c daquella capital..

O ciuc daqui seguiu é tini team forte,, mas te-'-
ve. contra si o desfalque de doús òptímos ele-i
ineiitos que figuram lio scratch, a falta de!
training c a viagem.

Não Obstante, alegres c esperançosos par-tiram os moços, hontem á noite, devendo lu-
lar hoje com as mesmas disposições de es-
pirito.

Uma bella proposta
A proposta apresentada á Mcl-râjiòliÇinajj

por tini dos seys membros, no sentido de
obrigar os' nossos playcrs a cumprir as or-;
deus da mesma Metropolitana não pode dei 

'
xnr de ser applmididu c de ter o apoio de!
todos nós.

Com isto terão de lucrar a Liga c o foot-
bali; coiii islo teremos fugindo dos | nossosi
grounds â irritante indisciplina, o desamor é
o desprezo dos nossos playcrs, c com isso,-
finalnicnte, n balhurdia; desappnreccyão a pò->
litiea e a anarchia que fazem das nossas re
l>i'òscntações apenas conjuntos decorativos.

Não (lespí-ezem os dirigentes dó football so-:
íiielhante projecto; anles, dém-lhe a mão for-
te dos seus apoios.

S. Christovão A. C,
CAMPEONATO INTElt SÓCIOS ]

Por proposta do Sr. thesoureiro, a dirceto-
ria deste club resolveu crear um campeonato
de football iííter sócios, offcrccendo ò pro-
ponente medalhas de ouro aos jogadores do
toam vencedor. Acbani-se na secretaria do
club abertas as inscrlpções, qiie |erãp ^ratui-tas e encerradas *ilo dia 28 do corrente-' liiéz.
E' condição primordial pára a obtenção do

registo de InsorlpçHo <iue o amoclndo nlio te-
nha tomado parle este anuo cm muteh «le
campeonato, Inclusive o eerlnnieii <h>s Po*«
seis, Umn vez encerradas ns Inserlpçòes, a ill-
rectoria formara ns lenms, que se denomina-
rão "Teams "ulphn" "bela", clc, sendo então
formada n rospoellvn liiliolln, Até a prosohtodata Jã se acham Inserlptus 40 associados,

Rowing
A regata «le domingo

t*. o enlluislnsmo vae crescendo nas rodas
snorlivns desta capital, por motivo da granderçgala dc dnmiiigo, piomnvid.i pela l'e-
deraçãn.
,'Esforços não tém sido poupados, já da
parle dos nossos centros náuticos, já da i>ar-
te dn 1'ederaçflo, quo trabalha ivira «pie a
sufi festa do anno tenha brilho o encanto des-
usados.

O Natação, não quebrando seu velho hn-
bilo qiie o faz tão querido dos dansarinns dn
terra, fretou u barca "Terceira", para gau-
dio dos seus soolos e amigos, enlre os quaes
fomos nós incluídos, recebendo delicado cou-
vile.

.Tnnibem o Boqueirão deliciará os seus
sympatbicos, que sfto innuincros, a bordo da
barca "Sétima", com ns bellas festas, das
quaes só elle sabe o segredo. Nós agradece-
mos a gentileza do convite.

Para o pavilhão do cenlro a Federação en-
vioii-nos íim amável convite para assistir á
sua festa, (pie tão brilhante se aiiiiuncln,
O Sport Club Evcrost rcalUará o sou impo-

nvntc festival spurtivo dc domingo no
S. Christovão A. Club

- Conformo antecipámos, reallsar-so-a depois
dc amanhã a festa sportiva do 1" uiinivcrsa-
cio do I>verest. Esln, que será levada a cffei-
to no magnífico ground da rua Figueira de
Mello, gentilmente cedido pela directoria do
S. Christovão, ocrupará por certo, no nume-
ro das festas sportivas desse dia, posição de
destaque,

O seu esplendido progr.imma é que nos
faz assim julgal-a. Só a prova "Mer Clubs",
em que se farão representar vinte e dous
clubs dc football, formando dous scratches
representando o Norte c o Sul do llio de .Ia-
neiro, é o quanto basta para avaliar-se o que
vae ser si importante festa do 1" annivcrsa-
rio doEverest. Outro numero do programina,
(pie não é menos importante que o "luter
Ülubs", será o do interessante mateli <le
Botbalj de creanças. Aos vencedores daquel-
|| serão offerecidos, pelo Evercst, artísticas
medalhas dc prata com monogranimas de
ouro, c aos do match infantil uma graciosaestatueta. Jogará pelo scratch Norte o seguiu-
team: >

Fausto (Evercst)
Rocco (Villa Isabel — Frazão (Tijuca)

Vidal (Andaráhy) — Albertinn (Mangueira)
Salema (S. Christovão)

Éincoln (Paladino-) — Vianna (Rio de Janci-
ro) — Ivo (Americano) — Crílvert (Black)—"S Gustavo (Palmeiras)

Deverão aclunr como juizes do importante
Oiiitch os Srs. Manfrcdo Liberal, nosso col-
lega de imprensa, e o Dr. Max Gomes de".'iiiva, do America.
.. O programma do festival eslá assim orga-
oi sado: I

¦Andaraliy A. C. — Corrida em saccos.
ifiSi Christovão A, C. — Perde ganha c bicy-
clctas.
-. America F. C. — Match de football in-
fuiilil. •

Spoii Club Mangueira — Corrida de obsta-
culos '.'infantil".

¦'¦•Palmeiras A. C..— Tiro dc velocidade;
cfirrida pedestre.-.Villa Isabel F. C. — Corrida de meninas.
•Paladino F. C. — 'Concurso de pesos.'Sport C. R. de Janeiro — Corridas em tres

pernas.
.Tijuca F. C. — Corrida de meninas: "Ovo

no colher".
BlaClt W. F. C
S. C. Evercst

bali." Commissõcs:
. Arcbibancada: Ovidio de Freitas,
Aguiar, Octavio Fontes e Moaeyr

Fisealisação: Dr. Ayres Barroso, Renato
(jhieiroz, Tliiers Moreira e João Bittencourt.'Porta: Xavier de Freitas, Hildebrando Ro-
drigues, José .Clialeaubriand e Dr. Leopoldo
Costa.

Pavilhão official: Dr. Luiz Vaz, Dr. Jeron-
íiyino Pacheco, Joaquim Maurity, tenente Nel-,
sòn Portillio, Moaeyr Leitão e Dr, Leopoldo
Cosia.¦Sporls: Xavier de Freitas, Agenor" de OI"-
v&ira e Olavo Gonçalves,

?

Concurso de belleza.
Inter Clubs: match de foot-

Octacilio
Camargo.

JOSE' JUSTO.
-«cos

S ABEIS
B O IV!

APRECIA R
FU MO?

Fumae cigarros
LUIZ XV

PURO FUMO TURCO !

Coincidências..*
Tudo egual, hofe, como

dous mezes
lia

Ha um mez, teve a policia que intervir,
porque se originasse o fogo num fogareiro,
que estava juftto dc lima pipa de álcool, ca-
siiálnicnte.... Hoje, -também casualmente, o
nícsmo. fogareiro, no mesmo logar, explodiu,
originando tombem'um principio de ineen-
dio. E lá foi a policia do 4" districto ao lo-
caj, a tcndinlia h'i rua Buenos Aires n. 317,
por baixo dó hotel Locomotora. Mas desta
vez foi ábcíto inquérito para apurar a "ca-
stiálidade".

LIVROS NOVOS
O Sr, Antônio Rnrln innnila-uns de SA

Paulo os sciih primeiros versos — "üiiadin
du (iuerrii", nlln bons sniietns Inspirados rn
alguns dos artigo-» sob esse mesmo tllul»
piibli»-.nio-, nn "Jornal dn Coininerein", dei
Ia capilal. e da autoria do eseriptor pntrlrio Castro Menezes, que, dlga-8g a propoKlIneslá a fazer sair do prelo um grosso vn-
lume conteúdo todos aquellc nrtigns. Òiiiin
tu nos versos do Sr, Antônio Parla, já o
dissemos bniis, havendo nus trnhullmdus u
iirlmnr o outros «le grande emoção, Os seu."Uiindro-, dn Guerra" vaiem, iillunl, u lei
tiiru de toda gente.

LACRIIVUE RERUWi
OTJ ———

No Turbilhão da Vida
Oltoiwtos do fírandfí arte. YMIçho ítílfí

«KHAK l»'IKMFrancesra BnrUnl — Segunda-feira

O PATHE'
só exliibe as ultimas creações da famosa
rainha do silencio Francesca Bertitii, edi-
tadas com grandes metragens este atino

pela César F.íms
Pelas toilettes, pelos assumptos, pela per-
feição artística estas obras primas são in-
confundiveis com os primeiros c peque-
nos assumptos posados annos atiás pela
mesma artista cm outras fabricas no ini-

cio de sua carreira cinerhatographica

&®Iro
Escreve-nos pessoa aulorisada:
"Houve quem affirmasse que com o au-

gmcnlo da exportação das carnes congeladas
o rebanho nacional em pouco tempo estará di-
zimado, a tal ponto que desde já precisamos
atlendcr com medidas urgentes á Sua devas-
tação. Como passamos a demonstrar, não lia
ainda motivos para tão grandes receios.

O calculo exacto d.o rebanho nacional é de
35'miil'ioi;s de cabeças; o augiuenlo animal de
uni rebanho a éampóé dc 25 °\? (pois exclui-
mos absolutamente a cstãbulaçao ou meia es-
tubulação, pela pequena Quantidade dc gado
assim criado) e assini lemos üm augmenlo
annual de 8.-750.000 cabeças; descontando
desse tolal í)(l ?|° de novilhas para a procrea
ção, com um numero dc 2.G25.000 cabeças, e
ainda dcscontnndo mais 125.000 bois para
trabalho, restnm-uos (i milhões dc cabeças,
como riugmeúto verdadeiramente real, annual-
mente.

Consumindo o Brasil nnnualmentc 3 iiii-
lliões de rezes para a sua população, restam-
nos outros íl milhões para a exportação, que,
com a média de peso liquido por boi, cm car-
ne limpa, de 2,'il kilos, dão um tolal de ü9ü
mil toneladas, ou G93 milhões de Itilos!

Para o anno seguinte teremos que conside-
rar o rebanho já com o aiigmento de 2.500,000
vaccas que, addiçiotiadas aô)s 35 milhões já
existentes, dão prtrá esse aujio já 37.500.000
cabeças; pelos mesmos cálculos, a 25 "Io de
aügmonto, produzirão 9.875.000 cabeças, dnn-
do ({flnál mais de um milhão a acerescentar á
exportação. Assim successivamenle iremos
nugmcntando e talvez melhorando o rebanho
nacional, pois a exportação não ultrapassará
de certos limites, principalmente algum tem-
po depois de terminada a guerra".

•«MS»
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FRANCISCA BERTINi
A deusa da arte do silencio

Hoje, anaaniiã © depois
«ODEON»

O "Vernissage9' na E. de
Bellas Artes

A commissão directora da 23" Exposição Ge-
ral de Bellas Artes convida os expositores para
o ''Vernissage", que se realisará amanhã, ás
14 horas.

«»¦»•

THEREZQPQUS
Pequena fazenda

Vende-se uma com iiiiigiiilicas arvores frutíferas,
vaccas leiteiras, aves de raça, etc. Tratar com o Sr. Se-
vero Dantas, rua Sacliet n. 20.

ANoite Mundana
\'IVI'.HSM)IOS

1'nioiu nnnoi hoje:
Oi Srs. Alfredo Tiburiin dn Costa, oiipfo

le i-r»-iii» dii Caixa Iveonumiea; o ostlldiiuio
silvlno Mriltos 1'Hlio, coronel Joi* ÃVcloly
ínvalenntl de Albutiuerque,

•~- Pnüom itnnoi amanhã:
tis Sr>, Oelnvlo do Rego l.ope... profosnoi*In Faculdade do Medicina; coronel I'ranclR«•i (ionçnlvoi «Ia Cosia Sobrinho! Or. JoIU»

le AiuiiJo Compôs, Mlle. Mnr.v Onlvflo
liieuo, filha do Dr. Amerieo (iulvão llueiio,

nllnlco lioilfl cnpilnl; Sr. Mario de Mendon-
cn, filho do Sr. Praneisco Auloulo «le Meu-
-louça, ucgoclnuto nesta praça; Mlle. Clu-
idia Albuquerque, filha du coronel do Gxcn
íilo Paulo de Albuquerque e pianista juilri-
cia.

~ Passou hontem o niinlversiirlo natall-
»in de Mlle. Arlhiilides de Cnrvnllio, filha
do funccioiiario publico, Sr, Adhcrhnl de
Cnrvnllio e sobrinha do nosso companheiro
de rednceno Cnitcllar de Carvalho e dn nosso
eollegii de imprensa Jurlios de Carvalho,

Mlle.Artbalides recebeu grande numero «le
cumprimentos e ás pessoas que n fornin fe-
licitar offercceu uma mesa dc doces.

'ASAWENTOS

Effcctuoú-sc nntc-honlem o casnmcnto do
Sr. Carlos Barbosa, funccioiiario municipal
com Mlle. Mnnsueta de Carvalho, fllliu do
iniijor Narciso de Carvalho, fiscal dc casas
di penhores e chefe político no Porlo íleiil,
Estado do Itio. O neto civil rcollsoii-nc nn
residência do nosso collega de Imprcnnn
Jarbas de Carvalho irmão da noiva, c o re-
ligioso ua matriz do Engenho Velho.

Foram testemunhas, o coronel Cunha liar-
bosa, pae do noivo, c Mine, Francisco Tho-
maz c o major Francisco Thomaz c Mlle.
Alcldin Pontes, no neto civil: e no rclig!oso(
o Sr, Álvaro Vieira l.ima e Mlle. Thni. dc
Carvalho, irmã da noiva, c o Sr, Jnrbus dc
Carvalho c ICxma. senhora.

— Com Mlle. .leannette Paulo Viaiinn. li-
lha do fallecido advogado de nosso foro Dr.
Paulo Francisco da Cosia Vianna, contratou
casamento o Dr. Francisco Olympio de Al-
meida Mello, cllllleo nesta capilal.

i A.'¦USADOS

Snlemnisaiulo ninnnhfi o aiinivei-sarn» nal:.-
liclo tle seu filho l.ui/, o Dr. Artiilonlo Pam-
plona, vice-presidente da Associação Medico-
Cirúrgica, levará á pia baplismnl dn egreja do
Engenho Novo o Innocentc Paulo, o enlivò do
casal. . . ,A cerimonia, que será toda intima, elTectuar-
se-á ás II horas, servindo de padrinhos O esti-
nlndo clinico Dr. Oscar Carvalho c sua líxuia.
esposa.
FESTAS

llealisa-sc depois do ainanhã. ás 1 I horas,
nc salão nobre da Associação dns Empre-
gados do Commerçio n festa promovida pelo
professor Carlos Reis, para entrega dos pre-
mios ás senhoras c scnhnrilas que melhores
trabalhos apresentaram na exposição reali-
sada na Prefeitura.

A festa começará pela conferência do Dr.
Rhplloel Pinheiro, scguiiidn-se um concerto
em que tomarão parte vários elementos- dc
nitlüicistns festejados.
ENFERMOS

Está enferma ha dias Mlle. Carmen dc AT-
meida. filha da viuva D. I.uciiida dc Al-
meida.
CONCERTOS

Vae a Sociedade dc Concertos Symplioni-
cos realisar o seu 3-1" concerto, depois de
amanhã, sabbado, ás 10 horas. O concerto
será regido pelo maestro Francisco Draga.

O programma, organisado com o gosto ar-
listico que tem presidido sempre a clobo-
ração dns anteriores, consta de uma svm-
phonla emln maior de üectlioven. '•Nndal-
gia", de'G. Russo e '"Bailado dc Henrique
Vil", de Saiut-Saens.
CONFERÊNCIAS '

Healisa-se amanhã, ás 15 12 horas, nfl
Club de Engenharia, a conferência «pie o Dr,
Sylvio Pcliieo Portella fará sobre o seu in-
vento — apparelho destinado a lazer flu-
ctuar navios submergiveis,
LUTO

Falleceu hontem c scptiilou-se hoje o me-
dico Dr. Antônio de Cerqueira Lima.

Em Taubaté falleceu no dia 7 do cor-
rente D. Gertrudcs Jordão dc Oliveira Cos-
ta. A finada era viuva do Dr. Crcsccncio
Costa, advogado e ])olilico no antigo regi-
men. Deixa os seguintes filhos: r.onlioritns
Alice c Lucilia Costa, Dr. Pedro Costa, che-
fe político no norte de São Paulo c deputado
ao Congresso Paulista: Dr. Crcsccncio Cos-
tíi Filho, advogado em São Manoel; Dr. Pau-
lo Custa, juiz dc direito cm Igunpç; Dr.
Mucio Costa, fazendeiro c advogado em São
Paulo e Dr.César Costa, prefeito de Taubaté;
sogra de DD. Eudoxia Castilho Cosia e An-
na Prates Cosia, cunhada do Dr. Luiz Gon-
zaga de O. Cosia e sobrinha do commcndti-
dor eonego Benjamin de Toledo Mello.

Falleceu hontem e sepultou-se hoje o
Sr. Dr. Augusto Henriques de Araújo Vinn-
na, major medico do Corpo de Bombeiros.
O finado, bacharel cm letras polo antigo Col-
legio Pedro II, depois de um curso brilhan-
tissimo. não desmereceu mais tarde na nos-
sa Facilidade de Medicina, onde foi dislin-
guido eom o prêmio de viagem á Europa,
por approvação distineto em todas ns series.
Modesto, foi entre nós um dos mais repu-
tados radiologislas, cujo gabinete fundou c
dirigiu com proficiência, por longos nnnos,
no Corpo de Bombeiros; era uin clinico de
escol e amigo dedicado. O seu ciitorrnmcuto
foi muito concorrido.
MISSAS

Ko nltar-mór da egreja de N. S. da Lapa,
no convento do Carmo, resou-sc hoje a mis-
sa de 7° dia por alma de 1). Helena Gonçal-
ves Nogueira, filha do Sr. Serafim Gonçal-
ves Nogueira. A esse neto compareceram
multas familias c amigos dn familia, bem
como grande numero de collegas e amigui-
nlias de collegio da extineta.
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Emocionante romance da actua-
© lidade, de Gas-fon Leroux • Ia PARTE

-SC»-

m
, — E você correu cnlão para aqui para curar-,

se- com uin pouco de pó dc arroz! Ah! Mom-
qiiòl As mulheres'! As mulheres!...
,'!~ llanezeiui, por favor, o momento é grave!— ""Cháinais! Chamais"! Qual o que?
— Ahi Esla acccnluação! Hauezeau, é mui-
to desagradável, ouvil-o quando você fala com
c-la àccetiuTação 1

Você lie in sabe que, esta acceiituação,
iPcidiii-a, para lhe ser agradável! O que não -Ca-

ijfi. cn minha linda mulliersinlia, para lhe ser
iigf-adavel?

Sim. mas ha momentos cm que você o cs-
fjlucce; e, parlieulnrménte, nessa hora cm queí>o sé fala em guerra,~ Mas, é a acçentunção alsaeiann!-- fíniiezònu I ílanezeau! Você será mesmo
ídsíicialío?... Você é francez, ílanezeau?...

Ivstá douda, Moniqüe?
Procure entender o «pie eu quero dizer,

Ihmezeau. \'ocê ama a França, minhn terra,
como eú a amo? Olhe para mim, olhe-me
befii! Tire ns seus óculos! Ah! Como ella ointerroga! Como cila se agarra a esse homem,corpulento, do qual nunca procurou descobrirfj Pensamento intimo! Como queria ler a ver-uaue nesses olhos azues dc uma limpidez, d^eu'na naturalidade iuqttietadora através dos vi-

dros dos óculos enormes! Estes olhos, porém,
admiram-se, espantam-sc, arregalam-se, de;
uma maneira medonhamente infantil, para um
tão enorme monstro! E o monstro não compre-
liendeu o appeilo desesperado da pobre Moni-
que; na grande barba de ouro e prata, apa-
rada em quadrado, que desce como um aven-
lal sobre o amplo peito, a boca de lábios
sangüíneos, de líiaxillar impressiònador abre-
se para deixar escapar estas palavras, que
uma certa perturbação augmentn á lastimável
acccnluação: ¦' ¦

A "be.dide" Momque esta douda! A "be-
dide" Moníque está douda!

A "bediclc" Monique fez-se de uma palhdcz
de cera. ílanezeau notou-o e receando que ella
estivesse seifíitklo qualquer cousa quiz nmpa-
ral-a. Munique, porém, delevc-o impetuosa-
mente com um gesto que, á seu turno, fez
Hauezeau empallidecer.

São uiis imbecis, disse pesada e mal-
dosameiite, após um silencio cm que procurava
dominar a cólera; sim, ims imbecis, os que a
puzèrnm cm semelhante estad.ô, tíom essa-, bis-
tnrias dc guerra. O general Tóurette é um im-
liécil; e quanto a seu filho, que lhe veiu con-
tar cousas seijii pé nem cabeça, — repito, sem
pés «em cabeç», -s é que a vieram iucosanodar,

dir-lhe-ei o que penso, porque isso não pa-
recc cousa de um filho que quer bem á síia
mãe! Eu sou seu amigo, Monique, você bem
o sabe! Eu seria incapaz de a vir assustar in-
utilmente e você pôde ter confiança ein mim!
E não ignora de que ando bem informado!
Pois bem! digo-lhe: Aealmè-sc! Nada haverá
de novo!... ltecupere a suii serenidade ç ale-
gria! c volte ao saião commigo. Mas, si eu
receasse que sobícviesse a guerra, teria então
dado ordens para que o nosso yacht se apres-
tastie no Iiavre para nos receber depois dc
amanhã.

Monique deixara-o falar. Depois do ehthti-
sinsirío (|tie a impellira a lançar-lhe aquellc
grilo de appclio patriótico que Hauezeau não
percebera, cila voltara á dcsilhisão, medindo
calmamente o ábysino que a separava deste
homem, embora iiinoceiile do que o acreditara
por Instantes culpado! Ellc era incapaz de par-
tilliar da sua angustia. Falava, pensava como
um estrangeiro. Era o amigo de Knniosky.
Esse era o ponto mais grave. Bem desejaria
pol-o de prevenção.Você tem confiança excessiva na paz,
disse cila; c, em todo caso, não admitlo que
trate o meu amigo, o general Touretté, da
maneira por que acaba dc tratai-o!...

E' um velho turrão! Um velho turrão!...
Olhe, Kanlosky, que o conhece muito 'bem,
não ba muito falava-me a seu respeito!...

E o que pensa Kanioslcy sobre a guerra?Elle? Mas almoçou hontem com o primei-
ro secretario da embaixada da Áustria e está
convencido de que a Rússia não se moverá!
c que tudo ha dc se arranjar no ultimo mo-
mento! Mas isso é mm nbsurdp! Lá se pódc
imaginar a Europa á fogo c á sangue pára ser
agradável ao rei da Servia? Isso é irrisório!

Então Knniosky, disse a você que não
acreditava na possibilidade dn guerra?Perfeitamente!

Pois bem| Ouça, Hauezeau. eu sei, eu,
está ouvindo bòm, c evite falar-lhe nisso, sei
que elle disse a alguém, em Paris, c iss'ò não
mais tarde do que na semana passada, que
tinha certeza da guerra!Será verdade, Monique? Não me poderá
você dizer a quem o Ieifia clle dílo?

~ Não! Não posso, dizol-ó, mas siga' o meu
conselho, desconfie de Kaniosky,.,. £ uin po-

laço allemão que tem relações em Berlim, com
os mais altos personagens.' — Como na França! Elle adora a França!...Note que niida tenho contra elle; foi
sempre para commigo de uma perfeita ama-
bilidade. E' pura e simplesmente essa dupli-
cidade de opinião que me causa pasmo,., Afi-
nal de contas, elle poderia acrediiar na guerra,
lia oito dias, e agora estar certo da paz!.., Fa-
ça de contas qíte eu não disse nada!... Só-
mente concorde commigo de que, no fundo,
nem uns, nem outros, temos certeza de cousa
alguma!

I pjía notara que o marido manifestara vi-
stjvCl. espanto quando cila se referira a Kanios-
<ky, e por isso tentara attenuar o valor das
suas considerações. Julgou tel-o conseguido,
quando Hauezeau se levantou repelindo:¦— Mas, a vida c isto, minlyi cara Moni-
que! No fundo, de nada temos certeza! Mas
os homens da minha tempera, fingem ter cer-
teza dc tudo, e ê isso o segredo da nossa for-
ça! Dê-mc seu braço. Eil-a de novo bem dis-
posta! Quero levar pelo braço, a alegria desta
festa!

Meu amigo, -promello-lhc descer daqui ha
pouco; dê-me alguns minutos; preciso cha-
mar a ereada. Veja, o meu vestido está todo
rasgado. F'oi o que me fez vir no quarto!...Ali! Muito bem! muito bem! a -saia está
rasgada. Mas, é o tom! Si eu estivesse no seu
caso, nada faria concertar, Monique, pois que
esse é o tom! Mas, faça como entender! Sou
lim seu crendo! Somente deixe-me beijal-a!.,.
Você está tão'bonita hoje!

Ella pensava: "Até que cmfim elle vae re-
lirãr-sel vae rètirar-se!... " E paraique se fos-
se embora mais depressa, prestou-se ao seu
desejo, e inclinou-se. Elle apertou-a grossei-
raiüontc de encontro ao peito.Mas, cuidado! Você está arrepiando os
meus capellos!...

Ah! Como cila dissera isso! Como o rcpel-
lira!.... Elle ólhava-a estupefacto, offcndido
cóm essa repulsa insolcnlc, não comprelien-
(lendo... E ella, árrepcndia-se de seu gesto...
nías era nlais forte dó quç ella; depois que
sabia que "era a guerra" "c desde que delle
suspeitara", não jíodia mais supportnl-o 1..."fi principalmente ádmittil-o tão próximo do
enveloppe"! „ - ... .

Peço-lhe desculpas, disse ella, eslou uni
tanto nervosa. Não sei o que sinto, lenho von-
tade de chorar... por fnvor... (teixe-me só,Como queira, minha cara!

E saiu furioso, com o peilo convexo, n bar-
ba em forma de leque, uma mão nas costas,
a outra ageitando num gesto potente os seus
óculos no nariz meio chato.

VIII
DOUS ROSTOS PALLIDOS NA TENUMBRA
Ao peneirar na galeria de este, onde haviam

preparado uma sala para fumantes, c uma
outra para os jogadores de bridge e poker,
Hauezeau encontrou-se com Kaniosky.

i— Por onde anda lua mulher? indagou o
pintor. Ninguém mais a viu. _.Está no quarto... está com os seus ncr-
vos... respondeu elle... e accresceiitou: —
Sabes, era cila quem estava na escada (piau-
do atravessámos o vestibulo; eu o suspeitava,
fizemos bem em desconfiar. Subia para o
quarto depois de ter tido uma conferência
com o filho, que a poz num estado deplora-
vei! O general Touretle disse a Gerarei que"havia guerra"... e ella sabe, por outro la-
do, que tu' disseste na semana passada, a
uma pessoa da qual não quiz •absolutamente
declarar o nome, que tinhas certesa da guer-ra!

Eu! interrompeu Kaniosky, parando e
olhando Hauezeau bem de frente, porque não
conifirchendin, eu! E' completamente falso!E' o quo suppuz, áffirmandò que me lia-
vias dito que acredilavas na paz. Então ella
induziu-me a desconfiar de tilNão! _Andei mal eom o espanto que mani-
testei! Então, torceu as suas próprias pala-vras, dizendo que nada tinha a dizer dc ti!E' incomprèhensivcl! Ainda hoje, pelamanhã, rimos, como loucos, antes da minha
ida a Avricourt.Foste então a Avricourt?Certamente que lá fui!... Onde estás
com a cabeça?...

VIII
DOUS ROSTOS PALLÍboS NA PENUMBRA

Hauezeau olhou Kaniosky dc um certo mo-
I do c depois dissc-lbo' -

Tabellião NOEiVIlü Qft SILVE13A
RUA DA ALFÂNDEGA 82.—Telephone 61151

giüAí*j^^xe^lÜ*fei3KgS3l

Queres que vamos para o meu escripto-»
rio?

Não desejo outra cousa! Mesmo porque,
accresceiitou Kaniosky, estou espantado de le
encontrai' aqui!

Eu| filho, mas por que?...Ora essa! Porque já deverias estar cm
Nancy...

—- Vamos para o escriptorio, disse liaiie-
zeau, irritado.

Vamos, respondeu tranquillámcnte Ka-
niosky, accendendo um cigarro.

Chegado no gabinete de traballio, Hauezeau
fechou as portas, convidou Knniosky n sen-
lar-se em frente á secretaria c sentou-se por
sua vez na catliedra cm cujo espaldar ainda
estava o sobretudo que ahi havia deixado pela
manhã, voltando de suas offieinas. Elle eu-
cheu de fumo um cachimbo de porccllnna, ac-
cendeu-o c disse:Fala, sou todo ouvidos!...

Mas, meu velho,^ nada lenho a di/er-le,
eu! disse Kaniosky; aconselho-te a que não
percas tempo c mais nada!.,. Contanto que
o volume todo siga amanhã ao meio dia,
dlse-me Stieber, é mais que suffieiente!
Mas, não seria demais tomar Iodas as preeeu-
ções; sei perfeitamente que o teu serviço de
correspondência de auto está organisado c que
us sucoursaes de província aguardam apenas
lim telegramina para funecionar; mas os te-
lcgrninmas a expedir devem ser entregues na?
vinte estações combinadas, sem falia, a nanli*
antes do meio-dia I De resto, contraria-mc es-
lar a repelir estas cousas aqui! E' uma im-
prudência. Stieber reuniu todas as ordens nc
enveloppe!...

Tens então algum enveloppe a entregnr-'
me?

O que? Um enveloppe a cntrcgar-tc! re-
peliu bruscamente Kaniosky... Mas era int
só, c este está comtigo! Nada mais tenho s
cntrcgar-tc!... Honi'cssa! Não te comprelien
do absolutamente! Estarás louco!

Kaniosky levantara-se. Já dissemos que estr.
sala. com ns venezianas fechadas, ficava mer-
(fulhnda numa quasi escuridão. Todavia. Ha-
nezeau ponde observar a pallidez do pintor, a
sua face glaba de espectro.

[(Continua^.
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HW9SWIS
Cwt-tHW para a ESCOLA NORMAL

Directores i Frnnclsco F, Mèodes Vinmiii (Inspector «colar) o
j. D, Rachel de Moura
Profeuaron I' Vlnnnn, Dr, Imlnloolo tio trotar, [>D lliu-liel de'loura, LuIlQ A/aiiilmliiV, Ir.i.Miii, Ailclii. Miiiiuiiu, Ani.-.ii. ii.. líimgei, AllCf» lurrülfl., Mttliil illl fllnilft ile
Hoiirn luiux o Arlmla Sobral,MMilnilu m 1 Al 1 -HoiltüA uO.NÇALVBJ! DIA MO,
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DENTES ARTIFICIAES
Novo Systcma = . caOI*. SA» KEGO

ESPECIALISTA
Pronuncia clara c ppríeita tias paluvras. Mastigação cgual n

dus dentes naturaès. Segurança ;i toda a prova.Commodidade absoluta
Rua do Carmo 7i-Canto da Rua Ouvidor

i

ISlfiiíé [asilai Federa!
Conipanhia do Loterias Naclonaea

do Brasil
Bxlracçòes publicas, sob u fiscal!-
su vil o elo guvorno federal, í.s_ 1,2 e
hos siibbiulos As ,'l limas; á rua

Vlscoudu dc Itnboraliy n. -15
A raahã

A's li noras ela tardo
310 — l8'

r|**í

li .»,„n.lUtfUUI
Tor 81*000, cm décimos

Sabbado, 19 do corrente
A's 3 horas da tarde

CABELLOS BRANCOS
Usa. brillmntina «Trlum-

plio» para acasianlial-os. Fras-
co 3.V. Vende-se nas seguintes
perfumarias: Bazin, Nunes,
Casa Postal, Garrafa Grande,
Cirio, Hermanny e Perfumaria
Lopes; Nicthcroy,
Barccllos.
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RUA DO OUVIDOR

LOTERIAS E COMMISSÕES
¦-» ¦¦ mj, m»$» m-i I ii
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AS CASAS QUE MAIS VANTAGISNS OMERÈÈ »M AOS SEUS FJREGUEZES
mm**Hm

. PAGAMENTOS IMMEDIATOS
-— ¦_» -ei» m9BT Estas casas não têm filiaes PARAMES SENNA & C.

—1

drogaria

fi Ot ERNEgo5püZA I

90:0001
Foi .ÍÜUÜ, em dcciinos

Os pedidos dcbllbelcs elo inte-
rlor devem scr nconipanbndos ck-
nitils 600 ríis para o porte do Cor-
reio c dirigidos nos cifícnius «entes
Naznrctli '•. G,j rua do Ouvidor
11. 04, caixa 11. 817. Teleg. U'S-
v'I3L e na casa I-'. Guimarães, lio-
jnrio, 71, esquina do beco elas Can-•cilas, caixa elo Correio 11, 1.273,

Manteigas finas
analysatlas, marcas de inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., cleposi-
taria de importantes fabriçan-
tes do Estado de iMinas. Rua
Floriano Peixoto, 174. Tele-
phone 3.006.
2s_t*--<2___»_t.l ra_ra__r_»:_ni__*_______"__*"!

Tosaa-Ss-oni-liííGS^Asthitia
0 Peitoral de Jurun dc Airrotlo dc

Carvalho, oxclusivanicnlc vegetai, óu
cjuc maior minicro reúne dc emas. In-
números altcstailus médicos e tio pes-soas curadas o afflrmain. A'venda nas
boas pnarmacias e drogarias do Rio
i: dos l"sliulos.—Deposito, Allíedo de

_ Carvalho iv<'..-P.iin 1- de Marco, 10

GUAltDA LIVROS
Pessoa leccntcmentc chogjela da Ilu-

fopa, cum o curso completo de guardalivros, raiando Iranecz o inglez, 
'deseja

çoliucitçãu cm uma casa coiiimorcial ou
cscriplorio, aeceilniido lambem serviço de
éscriptas para fizer cm casa ou nas casas.

Lccciona fiimeez e inglez por preço 1110-
dico. Diiigir cartas a J. Marques, ao cui-
(lado do Sr. Suivador na Charutaria Allen.
Assembléa, 100.

MEYER
Alugam-se casas asseiadas,

duas .salas, dous quartos, cozi-
nha, w. c, quintal : yolh. Rua
Castro Alves 11 o, avenida Viila
Verde • trata-se na mesma ave-
nida.

005 NERVOS
N CURAS ThInP.

t/IAO HALÍTO

^Tônico do Estômago
OYSPEPSIA
EfJXAQCiÇA

Tônico
00 intestino
ENTERITE
CM l/f/f/Cl/ÍO CALMANTt- OI MEUSSfí £ ANI2

QUEM PAGA 0 PATO ?
AQUELLE QUE NÃO COMPRA Am Am

GHANADO * C.-,—I d. Março, H

Peroiina Esmalte- -J*
preparado quo adquiro c centena a liei-
icza tin pellc, approYaiio pelo Instituto ile
Hellty.a, de Paris, premiado 1111 Exposição
de Mdiino. Preço .ISuoo. PO' DU Altíto/.
PEItOLINA, suave e çmlicllczador. Preço¦1*000. Exijam estes pieparados, á venda
cm Iodas as perfilmarias c no deposilo
lesle e de ouiros preparados, á rua Sole

ile Setembro 11. 200, sobrado.
Vende-se na Garrafa Grande

GRUTA BAHIANA
Domingo: peru assado; se-

gundas: lingua Rio Grande;
terças: especial angu á bahiana;
quintas: especial feijoada com-
pleta; todos os dias: vatapá e
carurú. Praça Tiradentes 71.

Vendem-se
Jóias n preços baratissimos : na

rui. Gonçalves Dias 37

Joalheria Valentim
Telepbonc n. P94 — Centrai

' " '¦" ¦* - "

Optlma oceasião
_ Para terminação de negocio,

jiquidam-se por preços baratis-
simos as fazendas da alfaiataria
á rua da Assembléa, esquina
di do Carmo.

Aproveitem! Aproveitem!

tíIUÔ DE PENHORES
12 de agosto

l. Samuel Hoffmann
13 Travessa do Rosário 13

JÓIAS
Das cautelas vencidas, po-

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

ST A LIT iluNCHÊN
Café, restaurant e bar ao ar livre

Praça 'firailenlós ii, I. Tolepl». 605 Central
Hoje : Vatapá, bacalhAo nas brazas, ba-

ielp au gi-ntin. Auiaiiliã aoalriioço:
Tripas á nioila do Pcrlo, arroz do for-

po á moda ile Draga. Ao jantai-:Ruvioli á ilaliana, leilão' á brasileira
i ostras 1'rescas ao ar livre 1

Anaiiw, delicioso vinho de'mesa por-
piguez, branco e tinto, espccialitla le da
;asa
**g*g^*^^S^^^^mtU»^IJffi--gi

LOTERIA
DU

garantida pelo (íovemo ijüri
Estado

Segunda-feira, 14 do corrente

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. 43, 2' an-
dar. Rio dc janeiro.

* flEGV3'

Que é indiscutivelmente a melhor
lâmpada !

CQ—
IV vens.31 nas n_elR.orç« casas de

c.&c.B*ici.fs._le do brasil!

SSíE^SS^^iSSS

^K-WBmW MM

Dr. Miranda Júnior l Consultas diárias na
Dr. J. Pedro ele Araújo 

fjjj^ j jjjgjjür. bebastiao Silva ¦_ ' ^
Dr. Antônio Pires Salgado Rua ^ F|oriano> m
Dr. Firmo Barroso f &>[„„ Tol)ils Barreto

m
Em casa particular, junto

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

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dcnlis-

ta pela Faculdade de Medicina eld Hio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
II103 garantidos. Consultas cjiarianiènte.
Consultório, rua da Quitanda n. -18.

Nâo precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSlT()~GEnAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Teloplionc Norlc 353

Gruta Bahiana
A's terças angu á bahiana,

ás quartas cozido á bahiana;
ás quintas feijoada completa.
aos sabbados cabrito' todos os
dias vatapá, carurú, mo.qu.e_a e
zorô.
Praça Tiradentes n. 71,

FOQTBALI.

P" BÜiirV ^^^_^_^Clfl-irl__í_g_^__j W\

E PERTENCES
Basket-ball.Lawn-Ten=

his e todos
os

demais sports

CASASTAMP
URUGUAYANA, 9

CAPE' SANTA RiYÀ

HOTEL AVEHIDA

LO

Por 800 réis

Bilhetes á venda em iodas as
«fias lâg-r-as-

O maior e njflis importante dolirasil. Occupando h melhor si-
lüa.ãó da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores elcctrièós.
Freqüência ajínuai 4e 20.000 olien-

es. Diária completa, a partir do

End. Teleg. - AVENIDA!
1110 pE JANEIRO

| O' MESTRE, ÒNblí EStÃ' Ò GATO ?

Quem cjuizer sabel-o, vá logo á
i noile ao

Theatro Carlos Gomes
| porque a grande conipanlijii de ses-

sões do lSdçii TlitSiVirp, de Ljsboa,
lhe explicará, na íevista-fantásia

^^fiSP^
HM 1)0 ACIíE IN. ^1
TELEPHONE 1./J04 NORTE

e RUA MARECHAL FLORWNO 22
T|LSIPHÒNÇ 1.218 ^PTE

A'NotrePaitie de Paris
GRANDE VENDA com

o desconto de 2o'_.
Em todas as Mercadorias

£¦¦ cçltínol. O vinho propalado
PO ntie os que tòfii fraotieza pulmonar
Ç5 cito ha cie sçr inellior rccommendado.
*** inla bôm j;\ õ seja, quando entrar
»H riuniplialiúctjtc nos lares dos que são
>-"¦ nielizes, inolestos, gente rica...
2 '"da resiste á sua enorme acçâo I
O •'•» U|1- remédio que nos tonifica
f*** ogo faz üiU enfermo ficar são.

Únicos depositários: •
OL-VE-RA, JORGE St COMP.

(Drogaiia Central)—Assembléa 75

Qual o seu destino ?
mÇmmmnmmmmmmm mif ¦¦¦.. «»-¦¦ ¦¦—-—«w—i—
imm~tmmmm*mmatÊmmmm>~*»m**--i-mm»a* lllll ¦ n— mil— ¦¦ 111 Hi-ii-ln II ¦ -»i.i W0Bmmmm\

Que cores «leve proferir?
Õirnl a petli» c|tiu (leve usar ein iscu nnel ?
Qual aniiío vos acompanha para qua posmic. pcdlr-lhon stnV protocçSç ?
Como corrigir as corrontes de dofoi.oa quo silo contra»

tios ;'| viissii eslielln, si it-iioiaes <pial st*ja esla ?
O processo mais pratico st»rií (lirIglr»voa n cartomnntei

mas neste caso o dispendio «'• liital.
*»'¦'. ' dyi|'J Ii.iIiIiIihIiviiiiiii I. lurillli'».' Ml» 0 V0M0 llÇrOICOpO, «CHI ili»|C}||ij.j

•te iiiii real Qlilflii que .101 • «i< v.i, ucuiiipiiiilniiiilo um 0MVOlop|M) •¦ m o V0IM
iiniICTCru, li.ini|i|i..d.i ,1

R. H. - Caixa do correio 1094. Rio
iin!ii-iiii.i'..Mô'. o mu ilu miisii nu«cliiiriiio, lòmcnlo, o, pelj. volt« ilu uniu ¦ ¦ •»..
f'i- ecionlcs ilon uiclos Indltponiiiiviií»! paia nlcmiçnr uinli vlilft pio^pi»rtt e ftilj.

Nâo guarde para amanha, que será larde.
ESCRIiVA-NOS IlOJl. RIESMÓ,

CAMPESTRE

f ^s»-**--^**?^

VÍ. «a

yy'*\ !_MÍÍP L'%'\

I *Í»Í_!»# \/tW ! JÊà \

Lw
___!¦•->**?¦<*? -,; U/fnmm

mmmWk >^-&5-?-gR---S-J-a-L---i mmmWmAul/S __fi-flBTf1 J^_L- ~Tjy~f
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MliílflIí^M

E' preciso domi-
nar a multidão

= A =
elegância força

o êxito!

i Uri

60»

22,Uruguayana, 22
J-ntre Sçtc dejetembro

c Cmioça

e
Ternos por

medida
DE-

clieviots,
diagonaese

casimiras
das melho-
res marcas

inglezas
*3£y^~

UVA DOS 01.71 IVES .77
Telcpli. a.000 tVòH.o
Amanhã ao almoço :

Tripas á moda do Porto.
Cabrito com arroz dc forno.
Cangiquinha com leite de

coco.
Ao jantar .

Perna de vitella com pirão.
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variado!...
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas e bacalhoada.

Preços 5_o costumie

Mme. Stizai.ne
Xcrminn a 12 do corrcnlo sua oxno-

siçíio da Bstaçlio dc Inverno o provlnòsua itmaU'1 Irtgucrin ipsc vcntlorft ro-:
lioíj de naçsoio, Iheatro, «lailleurst, >
com grpi)tl08 rçcliicçíiGB dc preços.

^ Toilís 03 iliní, HOTEL AVIiMDA,
q uirlp _u"i, I» lindar.

Centro dos Chai-ffeurs tío
Rio da Janeiro

Rua ela Qui-anda n. 6
Asscmulcn Geral Ordinária

No dia 11 do corrente, ás
20 horas, rcalisnr-se-ha a as-
semblea geral para leitura do
parecer da Commissão de
contas e eleição da nova Dire-
ctoria. RÍ0-9—8—916. O r
çecrçtario. Antônio da Costa
Moreira.

_Sg-_5_É*fc.

TOSSE
O Xarope Peitoral de

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

vsimir
Companhia Nacional
de Seguros de Vida

A mais poderosa Com-
panhia Sul-A;m*rlcana

-=C<4-=

Fundada cm 1895

li" precisamente durante
lompns de erlsç rjun um se-
(juro é liidlsptiiisavel.

O eiisti) ('• inslffiiillcniitoem propòrçfto a prolccçào
que oflerece.

Umn apólice de vida 6 o
unlco liluln que iiiit) c sujei-
to a depreciação.

Poçam Informações no
Escript.rlo Osn.ra!

SII1Ha. '"'< iiWé ..B.1I.S__R_I n

»»______...—-f-,vl

PINHEIRO
Enijircstn-so sobro jóias, roupas Ia-
zcinlns, moines eimlo ipio represei'-

le valor

Roa Luiz de Camões n, 60
— TELEPllÕK_TTt)72 .NOIlTE

iAberto dns 7 horas dn
manhã ás 7 tia noile)

jTEral & c.

A FIDALGA
lteslnuranl oiulése rciinqin as, niciho

b familias. lligoro.a esc 
*

iménlò, cm carnes, c&<
. .iiliOs. iiiiportíií&o de mi

da çAsa. Preços módicos.

¦;¦-; -W-~ - -•¦. 
riamenlé, cm círnes, caças e Ioruiucs."inlios. iiiiportíií&o de marcas exclusiva;

j cftsa. Preços módicos.
HÜA S. J05E', 81 - Telcp. 4.513 C.

i. in-n in nilwwi^i mili ii,ii ipi, li'im -'- -

"E claro como água" que os "factos" sao osmelhores comprovantes, e que dèstroem todo
e aualauer subterfúgio

__i,
Fprnççeiráò artigos eguaes oti melhores, nos-sós preços 

"são Sempre mais razoáveis e mui-
tas vezes com grande difíerença

para menos
•*• . 

E' bom ter seppre em mente este principioçcoiíojnico : Iqdagar, estabelecer a paridadeq> jrtlgo, saber o preço, e, depois de feito oconfronto, ir çom toda a segurança comprar
no estabelecimento mais barateiro

Aos Sr-í*. Gapl.aiísías
Yciidc-sc uni leilúo no cl a li dc cur»

rente ás i l|. Iiojvls o prédio 4 run I).
Moiianaiis. 5(3 e 58 por aulorisiioSo do Jl.
Juiz da Provedoriao llcsidiios paraencer-
laniciilo do inVcnturio.

O prédio ü de coii»triicfão iiioiloriia,
seu terreno mede dclesuula 17,10 metros
c de extensão ü-l mel ros.

Raras vezes se encontra acquisiçiio
n'i'stus concliçõcjs, em local tito apre-
eiuelo; para informações èom o leiloeiro
Klviro Cuidas á rua do Hospício n.Kl.

1M i , ,- ii, Wf l<t

Comppa-se
qualquer quantidade de jóias vclliajt

jom ou sen. pejrits, de qualquer valor d
cautelas do ee.Moiiíe ele Soecorrov; paga-s?
bem, na run Gonçalves Dias n. íl".

Joalheria Valentim
Teleplione 9'Ji Contrai

m ^mm Leitão
(ta^ m Santa Rlti)

se-?19T_^"" Possam [unto á Casa Leit|o os bondes das se
Mm* linhas: Rua Chiíe, Arsenal de Marinha,' Cáês
do 

Corto (Mauá), R«(a do Mattoso, S. Luiz Dúráo, Ca-
tiiraby e Uruguay, agra dos que transitam rja rua Uru-
guayana : Itapagipe, Fabrica das Chitas, Estreita eòuíros.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

José Migueiz Dominguc»'
44, largo S. Francisco de Paula, i'1'elepliune 8,8'J.i-Norl.

O mais confortável salão.
Primoroso serviço ile cozinha

MENU
Aiiiimliã ao almoço:

Sal.ida de peixe íi portugueza.Papas a Valeiiciana.
Chorraseos de carne secca íe gau ha.
Frango á crapedine.

_ Au juntar Successo !
Leitão recheiudo á portugueza.Raviola á italianji,
Frango à lisboeta.
Ostras frescas, legumes de S. Paulo.
Vinhos os mais primorosos.

1,—¦ ¦ i"

BENZÕíN
Para u eniljüllezaiiionlo do roslo c

elas mãos; refresca
a pcllo irritada pela navalha

Vidro 4S0QQ. Pelo Correio
Mooo ij

Perfumaria Orlando Ríince||
¦n-ai

irÕDlÃBO 1
1 A QUATRO

Que vai á scena nas

2 - SESSÕES - 2-A's 7 3/4 e 9 3/4
o que quer dizer

0' MliSTIli:, ONDE ESTA' 0 GAT01

0LUB POS BOHEMI0S
'¦' .fi'/''' .b "¦ ' ¦ ¦¦lil' V*—

RUA 
*PQ 

PASSEIO, 54

RESTAURANT E CABARET

Hoje o todas as noites, o soirée cjjic.»
sob a dlroòCiio ela dppláüclida ípuaf^íèi'.

LAUÜA DE SADE
Ciando successo ela nova « troupe i>

6UNS f wísstwsv
Êícenlricos dAnsariilòs amelicanos

Mme. SUZASNE MpíJUEf.
•Mme. FANNY nODIEIt.

ARLETTE LA POjlpp,
^liile. -JA.niE L0Ü1SE.

LA FOLLlTINA
(Jaiiiónotisla italiana A jrtinéformnçâo

ieaunda-feira, 1_ de a^Oste — NOVOS

CABARET RESTAURA*

ANTABCTICA
Recebem-se pedidose eiicoiiimeiidas des-

tas afamadas cervejas
no Deposito ú rua Ria*
chuelo ii. 92, (Éiiiprcisa de Águas Çrazosas);
entregas ao doiiiici-

|lio. Telepbooe £J38í &3r

Çjq|3 4oís Políticos
NA fi.UA DO PASSÇ10 78

O mais concorrido salão de concertos do Rio
Concert-eliantant ás 21 horas em ponlç, lo/al as noites, sob a direcção elo ap-

plauditlo cubarelici' PRÀNCÔ MAGLIAiXI

A *lf ,o4TH',?í)aAl^e 
•"ignpPIier-FLORY, italo-fran-

ceza - PURA JhNhLTY, estrella hèépíinhola—GIOCONDÁ
italo-argentina — I\IARC]iLLE C__UDERqNÍ, excêntrica-"'""* "" 

DUVAt,
s — LA BELLA

italo-argentina — i\IARCELLE CRUDÊRONi, ex
LA l^ELLA PORTENA, couDletista-NENITE
diseuse-r-LA M1LAGRITA, bailes orientaés — ICONSUELITO/ cantora orçólaf

« habitues ».
N. )).-

Molina

1WhiA«'~N0Sla 
SCm "' -ra,ulioslis csltós ° «_í-«í«veí_ surpre.as para os

Todos os artistas são contratados pelos agentes exclusivos Parisi _

¦ ,-m 
Nh'-u 

,:¥í ,lí5 *!S Ç9Fe*?»e celebrftc-se-á o ai»nurtcii»do concurso de bellexacom brindes de ta pr, foslejando a ihauguraçá. do gAnJe sala* do Club nua sfrio mais clcgitnle o espaçoso do Rió. ' q n

AHTB... ELEGÂNCIA. .„ B__i___A..., illlSia.;., ILORBS...

THÉAfílQ 
|£gggg

Oompanjiia AjftXANDRB AZEVEDO
HOJÊ-A' 8 3I4_HÒJ__

ÉS^ECfACULO COMPLETORécilí elô inacsUo Ll/rz FiLGUfelItAS
Primeira é miica rbprcseiilàcao da«revtielte » ilè 0cUv"o Rangel

Na ciual tomam íl.rtè hs píslas(.reunida do Oliveira, Mqdifla ileSouza, Adriana iie Noronliíl, _eo|iiileíòFroeS, Ferreira de Souza Aleü'iimlr'e
Azevedo, Alborto t-jjlra, lYSMAlves, Luiz Soarç. o Salles I|ibeui.

ReproscnlncolSs da 1'nd^sipía'%-ciliade A. CAPUS, Irhclac. ão demi
JOÃO LUSO

A Linda Funccienaria
Protagonista, CRÉMILDA 1)E OLI-

YBIRA.

Amanhã, ãs 7 !/*_•» J/4-A -GSDA
HJNCCIONARIA.

ClNEAU-THEAf RO S. JOSÉ
*r™__ir_

Empresa PASCI10AL SECRETO
Companhia Moiasso

Drani.as, comcdihV nuisica e grandes
,, 

','0,l^P,"íctü1' íla orchestra, mães-tio MANE-LA, da qual faz parte a pri-meira bailarina ANA KltEMSER.

HOJE HOJE
Tres sessões—As 7, 8 3/-te 10 1/2

Primeira sessão
O drama miqiieo em um acto e dous

quadros, do G. JIOLASSO, musica doilmesiro 1IE,NUY HOFFMANN
AiMOh P'APACHEe attraeções

SçRunda sessão, a comedia — SOM-N.'M1H!1.A o í|tli'ã%òcs,
íer,'eira sessão, o drama - AMOUD APACHE e attracçcics.
As sçs|6cs principiarão sempre pelacxliibiçao de Ullmsn das mais reputadaslabricas. Preços populares.

PS'!?!.? pantómima — UMA NOITE

>i-ut__._M_n_g_________-_—_m_i__a____CT j

CVCL0 TIIEATRAL BRASILEIRO

Companhia ETT0RE VITALE

A's 8 3/-I da noite
_ Nona recita de nssignalura

I limeira ropresenlnção da operela em
tres adis, dc CARLOS VIZ/.OTTÜ.

musica ele F, AI.UAMmm
Tumnin parle os artistas PINA jG10ANA, Maria Gionnii, AngelinÃ Rtt

bilo, HALO BERTINI, Cario Cipramíi. I
Poiupeo Pompoi, Ângelo Cavesliti,
ballcrina 0V1DIA YITTORIXA e toda
a companhia.

Ainanliã-DAN.SAllINA DESCALÇA.
Broveménto - CIIAMPAC.NE-CI.Cl)„ toiia.io, a pantómima — UMA NOITE „ - uiami',m..\i>i.i.i ii. b

mmmKtm ——Ml»
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