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Para solver a crisB, bastava

Jlosji existentes
QUE SE DA COM AS
PENNAS D'AGUA

Desenvolvendo um commcutnrlo

Todos os aspectos de uma
GRAVE QUESTÃO SOCIAL

As conslaorações do autor da um projecto da
regulamentação do Jogo

lia algum, tempo, quando na Câmara estavasemlo noitada « questão da regulamentaçãodo João, um dos reduetores desta folha pediuao enlua deputado Sr. Gareão Slockler qneexplanasse o assumpto eom os estudos que

Miuncuo financeira do iiiu.nunto, tivemos oc-cnslfto de. nlludlr a nina serie de occòrrcn-*«»¦ '""slrnlivHs ,,Uü so Ugain"ffi .menlo nos orçamentos da receita, nelas cIn
suictiis e (pie significam uma mirln imprcsslounnto da queda das r««ln,''""S.i?"

do
ar.

•sse coinmentario amplo bem se evidenciaque ante os rumores da crise, do '«déficit»»
orçomeulnrlo que se quer equilibrar" inútilscrn awmvRr os tributos Impostos ii elas-ses proUuctorns conservadoras ou no funcclo-nnllsmo publico, eom,, excessivas oncraS« Itulo do recurso de salvação Sentencn. Os impostos já existentes, mgm\£dos de nuno n anuo, Sl-I0 sobejamentepc-sados.mio comportando contrapesos. Esvic n theso que em feliz momento o eom-mercio, por Intermédio de seus órgãosi rc-
çrcsentalivos, vem discutindo c acccnluan-

.com .galhardia o direito de sua jus Inio. h. dando curso àqucllns considera'
çoes, pretendíamos, como ainda nos animaa intenção, demonstrar largas fontes dcrenda sem novos encargos, pelas bases iasiipnorlndns nos orçamentos anteriores emnis ainda, sem iniciativas outras quc' asco.nniettiilns nos dictnmcs das leis orca-mc.itnrius. Vimos cm como o imposto dcinniislria c profissão, orçado em 4.GOQ:000&
poderia render tres vezes mais; analysamosboje, com interessantes dados estatísticos,ouli.1 tonto de renda orçada cm 5.000:000.6£ que, por motivos ineompreheiisiveis, nnoíle.iuçn pelas taxas quc lhe servem dc base,
íVVÒ"• ')¦'THÜOO1""'0'11 CL'Cr' U° luillimo a líis

Iteferimo-nos ás pcnnas d'aguaj á arre-
padaçãp da renda do consumo, cuja síhkii-
landado da rubrica orçada fica cm relevodeante da eloqüência da estatística quc or-
ganisamos apressadamente, para, no mini-mo, loriiinl.ir Hinn idéa da disparidade cxi.1-lente entre o compulo orçado e o quanto se
podia arrecadar.

Ora, para chegar a esse resultado pratico,concluímos que, sendo obrigatória, «or as-sim dizer, a penna d'agua nas habitaçõesurbanas e suburbanas, e havendo uma taxamínima para esse consumo, que é de 545para habitações não excedentes de !)0.$ devi.lor localivo mensal, e 05.H para ns excc-iientcs desse valor, sobre o total geral dehabitações iríamos obter uma somma "
prcssionnute.
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».'./: -ii? -"-'?•¦ dc «Prmntar o seu pro-
{.¦to estabelecendo essa regulamentação, O
,,n\.» .!' .ii " " oenttlesa de. altender uoiioíso pedido; mas, como o assumpto fonelepcntuuimente retirado da discussão, não nospareceu oppurlutm a publicação de seu pare-
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ecr, qua guardámos paree que. ora publicamos, por
í.7,'r'''P''TT'n'°, "i" í/'¦,'"•''' wr detida-menle estudados pelo Congresso, E' o une seseguei ' L

— V. Ex
cio regulamentando o jogo, Quòlnós-pòía/íal

apresentou A Câmara um proje-

, Concordam todos em ser e Jogo um vicioHediondo, opprobrioso, passível do todas av
qualificações pejorativas; entretanto, as maisdes acudas pcrsonnlldadcs cultuam-lho o bo'.(Icrio. Jogam todos, presidente da Republicasenadores, deputados, magistrados, oft'kl»es'Ue lerra c mar, banqueiros, iudustrines, íun-cciouiinos públicos, ehegando-se as baixas ca-itindas. Nao fazem cxcepçúo as senhoras dctodas as categorias, li' apenas uma «juestãoüo espécie do Jogo, mas sempre de azar." SIo violo 6 Ino feio c repcllcnle, como explicar
que seja adorado pelo quc ba do mais nobreo elevado na sociedade? Força ó convir em
que cllc represeula uma ncecs-iidadc da com-miiiibao.

Poder-sc-A allogar que os jogos da alta eboa sociedade não possuem a nsquerosidade
«los du baixa camada. Proinpto cm concordar,li umn questuo de prato aqui do porcelananua, acolá de louça ordinária, mas sempre
prato. *

A deturpação do caracter, a dissolução domoral torna-se mais sensível ua alta

A Exposição Geral de
Bella» Artes—O "ver-
níssage" -• A sessão

commemorativa
fconrorridissimo 0 "verníssngo" da Expo-siv-uo Oeial do Uellns Artes, a inuiigiirar.sehoje mesmo, As ÜO o mela horas, por umapaçcpçâo, para commemorar a passagem doprimeiro centenário dn InitltüIçHo das hei-iw artes no Brasil, Desde as 14 horas quc os

ÜS ftJH fcÜHÊ
pelo percevejo!

,'cruuueiro perigo, ^a espelunca os caraetc-•cs guardam sempre o seu baixo nível, commais ou menos facadas, murraças c alguns ca-lavercs para o nccrolcrio da policia. Do be-

im-

estradas,
avenidas

ido. Mister seria, entretanto, conhe-ermos o numero preciso das habitações ca-nocas, e a burocracia municipal, na parterelativa ao assumpto, estava inhabilitada a
responder de prompto.

Não desanimámos. Ainda na Prefeitura
queríamos saber o numero preciso de ruas,
praças, largos, travessas, beccos, estradas,
nllas e avenidas particulares, para. sobre
esse numero estabelecermos uma média que(Icnncassc ao numero mais approximado de
prédios da capital. Outro ponto difficulto-
jo, na repartição municipal. Decorremos a
outros meios estatisticos e chegámos á con-
:lus;io de que existem na capital:

1.GI5 ruas, 221 travessas, 155
111 praças e largos, 100 villas e
particulares e 07 ladeiras c beccos.

Sobre estes números niiiilissimo approxi-
mados da situação do cadastro urbano, cs-
tnbelecemos uma média, que representa, en-tretanto, uma base niinima para se chegarao numero de habitações.

Assim è que calculámos 90 casas paracada rua, numero que não é excessivo, at-tendendo a que ha centenas de vias publicascomportando mais de 500 prédios e, uamesma proporção, 20 prédios para as tra-vossas, 10 para as ladeiras, ,20 para praçasc largos, 20 para as villas e avenidas parti-ciliares (estas ultimas isoladas dariam umamedia dc cinco a oito casas por avenida,mns altendendo ás grandes villas, onde onumero de prédios excede de centenas, a me-dia de 20 se justifica plenamente) e 50 parans estradas.
Feitas as devidas operações, concluímostjue existem no Dio — 166.730 prédios (mi-uinio absoluto).
Grande parte de prédios tem Ires e mais

pcnnas d'agua mas, estabeleçamos p hypo-Ibese absurda para vulorisar mais ainda o-unido desejado, isto é, quc cada prédio te-
nha somente umn penna d'ugua, e teremos
no todo 166.730 pcnnas. Applicada a taxa
annuui estabelecida por lei, isto è, a de56? jiara casas até 90$ mensaes, e 65$ paralis excedentes deslc preço, teremos que 215
n%£as.?Ajl'> rendimento até 90$ rendem
U.601:-168$ e os ;t|5 restantes 0.502:470.|000.

As duas sommas reunidas dão, pois,o lotai mínimo absoluto de 10.103:838?,tol.il da renda do consumo d'agun, afora oíonsumo por hydrometro, que officlttlmenleda n renda dc 1.849:089$003.
, Reunidas as duas rendas chegaremos áimpressionante cifra de 11.452:927$003, que,comparada A cifra orçada, 5.000:000$ re-i ondos, deixa ao observador umaue calamidade!

. E, Indo isso, calculado
liimasl

impressão

em parles mi-

9 Ano problema

O Sr. Garção Sloclder
formar a respeito? Em quc pé se acha o pro-jcelo?

— Foi, creio, no primeiro anno da legis-Ia tura passada quc apresentei um projecto,pennittimlo o jogo de azar regulamentado etaxado. O fim principal, que visei foi a rc-vogaçuo QO-ftrtigq do Código Penal," probibiti-vo do/.joga-de azar. A regulamentação, comoa taxaçaOjfar-se-ia porteriormente ou por oc-ensino da discussão pela apresentação dc sub-slilulivo da commissão de justiça ou de qual-quer deputado. Propositadamente me reslrin-
gi ao ponto capital, a permissão de jogo deazar. ü mais seria conseqüência lógica e in-evi lavei.

Tinha ainda o motivo de evitar as celebresdiscussões de conslitiicionalidndes, barranco
por vezes intansponivel. ,Tá o tinha experi-mciitndoomcu illuslrndos amigo Dr. Felisbello
Freire ao tratar, pouco antes de mim, de re-
gtilamentar e taxar o jogo.

Vieram, então, A scena os constitucionalis-
Ias de Iodas as cores e por tal modo levanta-
ram o barulho que aqucllc dislincto amigoachou melhor retirar o seu projecto. Ò DrFelisbello attribuia ao governo federal o dl-reito de regulamentar e taxar o jogo. Devol-taram-se os conslitucionalistas, nfíirniuiido
que o jogo entraria na classe das industrias
c profissões e, por isso, cabia ás munieipa-
Iidades a sua regulamentação e taxação. Niu-
guem. entretanto, refleetiu que a loteria, jogodp azar, que já revogou o artigo do Código,
ahi esla explorada pela União e pelos Esta-dos, sem protesto das municipalidades.

Vivemos em um paiz de factos consummn-
dos, que, sejam quaes sejam, não se discutem
mais. De faeto, a proiiiblção do jogo dc nznr
pelo Código Penal está revogada de facio
pela exploração das loterias. Querer o Fsta-
do prohibir aos cidadãos o jogo, que o mesmo
Eslado se permittc, é unia immoralidnde irrl-
tanto.

A força de todos os governos eslá na suasujeição ás leis, Na» circumstancias presen-les, cm quc todos jogam em todos os logares,
sem distiucção de espécies de jogo e em queo governo abre a marcha do jogo de azarnao ba que fazer outra cousa que não sejaJegahsar o Jogo e delle tirar o possível provei-to. O jogo é um vicio degradante, que deveser perseguido sem descanso. Delle nenhuma
vantagem deve colher a sociedade, porque fi-caria maculada. Kão dous conceitos, repre-
seiitalivos de um sciitimentalisiuo "smart" oude uma ncommodada liypocrisin.

Cabe excepção aos indifferentcs pelo bemestar social e aos amantes de formulas arehai-cas. Pertence aos ullimos a adoração perma-iienlc da bella e incomparavei disposição doCódigo Penal.
Emfim... cada qual tem direito no seu

modo dc ver. Por minha parle, peço perdãoo venia a todos os illustres mestres para con-
ti.nuar a pensar quc é uma necessidade inde-
clinavel a regulamentação do jogo, como a
su» taxação, lí' claro que se fará, de direito,
a revogação, já existente de faeto, do artigo
do Código.

Dons motivos capitães impelliram-me a
propugnar pela regulamentação do jogo. O
primeiro e mais forte é ser elle o maior dcs-
moralisador da administração policial, espe-
cialraente na capital da Republica; E' um vi-
rus, quo envenenou, de vez, o ambiente em
que gira a policia. Annunciada a perseguiçãoao celebrado vicio, logo se antevê o tempo
de fartura para os agentes, delegados e parao próprio chefe, parecendo que o propósitoda perseguição é um aviso aos jogadores de
ser chegada a época das contribuições. E' isso
o que eslá na convicção geral, segundo o que se
lê na imprensa c se ouve nas diversas rodas.
Cilam-sc fados com algarismos e lestemu-
nhas, muitas horripilantes pelo impudor c
desplnnte. Os funccionnrios honestos nave-
gani forçadamente no mesmo mar de lama
formado pelos "cavadores". Está, assim, feí-
Ia uma atmosphcra Incompatível com uma ad-
ministração honesta.

A regulamentação do jogo imporia o sanea-
menlo da atmosphera policial. Como está,
sem a effectividade das garantias do Código
Penal, verificadas impraticáveis, não-ha chefe
do policia quo possa julgar assegurada a sua
seriedade, sempre em cheque pelo pessoal

I" 
que o cerca. Deante dos factos, estou funda-

_ mente convencido dc que só a regulamentação
é capaz, pelo menos, de crear unia situação
decente pnra a administração policial.

A taxação é unia necessidade, como justa
compensação :i reforma social, amparando ns
crianças com a forte educação literária e pro-
fissionnl c levando aos enfermos a assisten-
cia quc todas as misérias reclamam, E' o me-
Ihor e mais nobre meio de circuinscrcver t\
acção do vicio,

fixactamente assim se exprimia no Senado
Francez o sub-secrclario de Estado, tratando

Ida regulamentação do jogo: "Temos simples-
| mente o desejo dc fazer que os estragos do

.  —... socic-aitüc, cin que se encontra a parte dirigente.responsável pelos destinos da Nação. Em vc/da espelunca é o clnh "chie" quc encerra overdadeiro perigo. Na espelunca os caraetcres *
m
da
neliciainento dos costumes dessa gento nin-guem se oecupa. A prisão, o cncarccr.uncnto,eis os supremos correclivo», quc nada con-cortam.

Quanto ao lado moral, as eousas se resu-mem no horror que sentem os homens "pon-
tlerados de exprimir um juizu ,Jue possacomprometia- a sua seriedade.

O jogo é um vicio que deve ser perseguido
Lll, TP1X\m 

(-ue,af*--- SÇ expressam são osmelhores freqüentadores dns rodas do vicioiiegregado. JA se vé quanto são enguaçadasc, edificantes as nffirraações dos pnredros na-cionaes. Entretanto, regulamentado o jogo,que immensa somma de benefícios resulta-ria para a Nação ! As obras de caridade, asde protecção A infância desvalida, a manuten-çao dos institutos profissionaes, encontrariamna renda do jogo um poderoso contingente.
vli ÍÍÍÍ!»"!.11'5' os,c"cí>,;«os do Thesouro e mo-vimentnva-se .a transformação dos costumes
pela boa e sa educação da mocidade. Seriacom segurança muilo melhor do que ficarna estéril condemnnção do vicio, que se alas-Ua constantemente, enlameando a administra-
K^fflffteSÍ * ^"^ CCm° CW>iCÍ-

Os magistrados têm falado a A NOITE za-lando pela integridade do Código, não se ícm-Arando o representante do jornal de lhes per-guntar que espécie é a loteria o qual o ai-íi-
S?„;±(-M«° l\,i!ú "ue ->«= Permitia aci
J..W...4..U. v,uçi-tr«io, porventura, negar que setiata de um jogo caracteristicamenle do azar'Então; como pode ser explorado? Sempre àmesma cândida mnocençia 11¦ MU*» 

PORTUGAL NA GUERRA
UMA DIVISÃO DE

INGLEZES NO TEJO
LISBOA, 12 (A. A.)

CRUZADORES

Mais cedo do que01 am esperados, chegaram ao porio Ucsla ca-pitai os annunciados vasos da marinha dcguerra ingicza, que vêm saudar Portugal cmnome do governo de sua majestade br tai-

Vin das mais bellos quadros da expo-íiçuo, Pananem, catalogado sob o n. 309
Salões do edifício da escola eram procura-dos por numerosas pessoas — senhoras, se-iiborit.is, amadores artísticos, críticos, jor-nalistas c, finalmente, os expositores. Aquel-içs IA mm ver, antes de toda gente, os bellis-
simos trabalhos que as commissões julgado-ras de pintura, esculplura, architectura c
gravura julgaram dignos dc figurar no nos-so maior cortamen artístico nnnunl: c os ul-timos procuravam levar aos seus trabalhosncceitos os seus cuidados, que nunca esta-cam, dando-lhes ligeiros toques, intervindo
junto aos organis.idores da exposição paramelhor collocação desse seu quadro ou da-
quclla sua estatua ou ainda daquellc oulroseu projecto nrchitectonico. E jú As 15 bo-ros os referidos saiões se achavam repletos,
puvindo-se aqui, ali c acolá felicitações aum expositor qualquer, protestos contra talmachinu" exposta c exclamações não conti-das deante de uma bella palzagem, dc umaluminosa marinha, de um interessante qua-oro de gênero e dc uma cabeça bem marcada.Porque, no "salon" que hoje se inaugura,
um dos melhores entre quantos se tem reali-
s.ido, ha, cffcctivamente, trabalhos péssima-mente colloeudos, leias quc não valem a mol-dura quc lhes deram e quadros de ver-dade interessantíssimos e dc real valor ar-tistico. Maisde espaço c lempo, diremos
dessa exposição, onde, repitamos, ao lado
do "machiues" e "poebades" 

prelenciosas eridículas, figuram exccllentcs trabalhos —
pintura, esculplura, gravura e architectura— lirmados por Lucillo Albuquerque, Do-
dolpho Chnnibcllnnd, Cela, Bicho, Cavallei-
m, Carlos Oswaldo, Lntour, Argcmiro Cunha,
Jubim, Vasco, Morfine, Brocos, Gcorglna Al-buquerque, Adelaide (ionçalves, L. üottuzo,
Wotsh Rodrigues, F. Itcgo Monteiro, Thimo-teo, Cnpionch, Pinto do Couto, Samuel Di-beiro, Alberto Mattos, Arncy Nazareth cJonanncs ürnudt.

A Exposição Geral dc Bcllas Artes iiiaugu-rn-se as 20 c meia horas, depois da sessãosolemne commemorativa do centenário nrtis-tico, cujo programnia já publicámos. O
fli" ¦*- -1 ' - -

Dous pacotes de sellos
que causam suspeitas

¦' 9
At Informação! colhidas
pola nossa reportagem

Cdrcnla nn Alfândega, sob o maior sigillo,
um faeto de npparenein muito gravo.A denuncia quo tivemos era de quo ocoiifcrcnlü Ncslor Cunha havia appielicn-
ilido, em fins dc Julno, umn Importante
imitida dc sellos falsos uo "Colls Postaux".
islo fez com quc nos puzessemos cm campo,
lunlo mais que, segundo se dizia, o Cor-
reio Geral tinha posto uma pedra em cima.
„ "•}, ,,',ÜSSI,S syndicancias começaram peloColis' . LA verificámos que catavam un-
prehendldos dous pacotes cuntendo sellos do
Correio do Urasil, vindos dc Nova York pelovapor "Vcrdi" e destinados ao London Bra-
5V,«ni.Bauk, nn nuanlldado dc 80,000, assim
dlsWbjiidosi 25.000 dc 100 réis, 80.00(1 de
£00 róis o o reslanlo cm sellos dc 20 réis.Estes sellos foram embarcados pela Ame-rican Express Compuiiy, de Nova York, parao London Bnnk.

I-rociirámos em seguida o Sr. Inspector da
AIDiudega, que se mostrou surprezo com a
nossa descoberta, pois era um faeto con-versado por meio de officios reservados cn-Ire duas repartições publicas: Alfândega
c Correio Geral.

Confirmou-nos, porím, logo após, o Sr.inspector, a apprcbensáo, c declarou que,em se tratando do London Bank, não acre-uilava na falsidade dos sellos, mas cm todoo caso esperava a resposta do Correio, únicarcparliçno competente para falar sobre a le-
gitinudiida dos mesmos.

No Correio, porém, ainda não haviamtratado do caso c era patente a má von-t.idc com quo. forneciam ahi as mais sim-pies informações a respeito. No entanto,tatranham que a American Express Com-pany envio sellos do Brasil para bancos

Um doutorando em Parlaescreve a sua these sobro
esse assumpto

iiSiiS?»?11™10 Periódico de medicina "Paria
íi h r,'„ U'" um (lu s,;us ulli»"« nume*os chamou-nos a «ttenção sobre uma das
„ .L..V.,Mrla,ll^s ll"'s" Je doutora mentoapresentadas

Como se sabe,
conflicto nem

sto nuno

ISo London Bnnk fomos recebidos pelo sciicontador, mio nos explicou quc o banen hn

Pany para aqui vendei-os „„„£!." í'0"1:
ciai

pequenas
cos não fa-

•gora vinham

ccçu-nos que estes sellos deviam ter shlnenviados do Urasil, para pngarc „cncomiiiciidas, vislo que os banzem saques pequenos, e miodc retorno par serem aqui revendidos Ao
don Banir , 

'lkb,la ü Sr- contador do Lon-(ion uanlt disse que c.pcra a rcsnosln ,inCorreio Geral para retirar os seíos? 
" d°

-.'imcnto
nn Villc I.uniiere.ios doutorandos dos pnlxes cin

tliL-ii.* ,.,.. in. i 
' lllu|erflra concluir suas

, .\.^ i '''• !"",° cm 'I1"- arrebentou agrande chacina curopéa, Muitas desses lhe-ses appareeerani com as de 1015 o foramüerendidns em começo desto nuno. Vaz iinrlodesse grupo do liicscs atrasadas a do Dr,Qourlyitz, que trota exelusivamenlo dos ma-les quc o percevejo pode Irnnsiuiltir. Atilesde tudo i preciso dizer quo esse joven dou,tor se mostra grande conhecedor das moles*Uns que aqui chamam "exóticas". Não des-conhece o nosso "typnuosoma bru/.i" ouJ-chyjsotrypauum bruzl" — desconhecidamesmo a muitos professores cnthcdratico-,como tive, infelizmente, oceasião de verifi<car mais do umn vez.
Mas, todas ns outras Infccçôes são conlor.nos e orno tos. O essencial no seu opliuiítranalbo scienliflco 6 o percevejo, ou, nn-es, a lepra, para nós lão Importante. Altnojo pouco se sabia sobre a transmísslbi"lidadc dessa terrível moléstia. Creio que hipouco se reuniu um Congresso em BuenoiAires, no qual não faltaram os nossoslhorcs seientistas, c um dos

controversos foi, justamente
billdado da lepra.

Vèm, pois, o propósito pnra o mundo me-dico brasileiro as poucas linhas quo le*;.tualmeute abaixo copiamos daDr. Gourivilz:

me«
pontos mai(
a trausiiiissi'

que
these dd

"... EN SE GUI CONCEHNE LA LEPRE,LA PUNAISE DOIT hiltli CONSIDEDE-BCOMME LA PRINC1PALI5, SINO.N ÜUXl*
QUE CAUSE DE L'lNFECTION."

' *~ » --I»**-. ¦ .. iii

fim S@97

edi-

nica.
Os vasos chegados compõem uma divisãotu cruzadores e ao transpor a barra salva-.im a terra, sendo correspondido pelas for-lalezas e pelos navios da marinha de guerraportugueza. -U-1J"
Hoje mesmo o cnpilão de fragata Leotte doRego, commandante da divisão naval portu.-

daiite inglez
isueza, irá a bordo cumprimcníairV7wnma^

ficio da escola está ornamentado a caprichoí-otndamenle o salão nobre, onde terá logara sessão referida.

Ahimnos c professores da E. N. de DellasArtes foram hoje, pela manhã, ao convento deSanto Antonio e aos cemitérios de S. JoãoUaptista c S. Francisco Xavier, em romariade saudade aos tumulos.de Grand Jean dc Mon-tigny, barão dc Taunny e João Maximiano Ma-tra, deante dos qunes falaram, respectivamen-
te, os alumnos Ncstor de Figueiredo e Hcnri-
que' V-asconcellos e o Dr. Gama Dosa, secreta-no ua Lscola.

E os russos avançam!
'A oecupação de StanisJaiü — A íüiaintensa ao sul do Dniesíer — Os rus-Si0S «v«nçam sobre Ha,icz ~ Maisüe 25.000 prisioneiros — A segun-da batalha do Slokhod — A situa-
ção no Caucaso e na Pérsia — £8ultimo communicado official

mm.

Em ni7 depois que entrarem em vinor as
fPr7°DuJPbtoarÍas,em ^amenlo^iaca.mara. Unas loeaes do mesmo jornal.

A QUEM 
"DE ' 

DIREITO
Recebemos do Sr. Mussolino Carteia deOliveira, inquilino da Casa de Correccâo «

dfreilot 
"' qUe ende'resamos cfqulm'^

"Sr. redactor — Sob pretexto de economiaa administração deste estabelecimentj Ztem permitido para com seus inquilino" at-munas arbitrariedades, para as quaes eu emeus companheiros chamamos a altençãoda imprensa, Na primeira refeição dc £nha nos estão dando café de 
'segunda 

auah-dade. A manteiga ainda é de primefni ma,reduziram a ração de Ü0 a 50 urammas p,m

Naturalmente o autor diz isso depois diexhibir grande material dc estudo* chega -
es.sn conclusão depois de numerosas espe*riencias, cuja citação não cnbé nestas linhas.-Alem da transmissão da lepra, outros
grandes poecados são ntlribuidos ao perecivcjo: 1-, entre esses a transmissão do câncer.-Nao seria o caso do se emprehcnder umacampanha contra o percevejo, á semelhançada gloriosa campanha que se fez contra 

"o
mosquito, que cnlre nós immortalisou onome de Oswaldo Cruz e tirou ao Brasil a
pecha de "paiz da morte" — ao Rio o poucosympathico nppellido d0 "porto suspeito",
quando nao era mesmo "porto infeccio-
nado"?

DD. NICOLAJO C1ANCIO.* j'—¦—¦¦ —""^ff-T- r-T-— i

Impressionante e deprimente!
E:

A polícia deve agir
um espectaculo deprimente parade, que exige da policiasevera providencia, o quever, a dolorosa exposição

a cíd,i-
i mais immedlutn c,'
aliás, é dc seu dc-

dc sun infelicidade».

hu-
tratamento

s con-

i swMsifío xá? \
lysiecYM A Tfumacj Ç/r

, (ti \eO£et/n,'.&

agora o curso do Dniesíer c approximam-sccie llahcz.
Ao norle. do Dniesíer a luta é mais intensana regino do Scrcth superior. Os russos en-
wra-?",le 8 á0 miIhlls do Lemberfr.

Stokii começou 
a segunda batalha do

' Na frente da Galicia os nissos fizeram,nestes ultimoB dez dias, mais dc 25 000 Bri-sioneiros, entre os quaes so encontram trescoronéis e muitos oficiaea superiores, cmgrande parte allemães. '
No Caucaso, a situação prosegne muito fa-voravcl na nossa margem direita; na Pérsiadevido a pressão dos turcos, as nossas tropasevacuaram Hainadan.
PETDOGIUDO, 12 (Hnvas) ~ As tropasrussas obrigaram o inimigo a abandonar asposições fortificadas que occupavn em Gliad-l.n e Voroblevsk, c retomaram a offensiva aonorte de Mouasterzyaca.
Os austro-allcmfies foram

Abras fortificadas da rcgião"do So°Koro'pie»*, ondo os russos contimnini a n«Miioar.
iS- ü}$m. *•*- Mon.isterzy.-ca oecuparamlambem Ustleselínnn o. \i;„.iiA„,-.. u^ul-«u""

a
retirada

constante dos

(jogo 

sejam circumscriplos c limitados a um
domínio tão restrielo quanto possível, espe-
rando quo o progresso dos costumes laça. dcs-

., apparecer esto .vicio detestável..** (
hVTetttâ do lec"l° XVl1 *"- timmeh-

A nova linha russa (o traço mais ne-
gro) do Uniester, apanhando o avanço
feito nestes últimos dias pelos russos.
IlalicT, para onde se diriyem agora os
russos, fica ao norte de Kalusz, nas mar-
geiis do Dniester. Os russos estão Iam-
bem a pequena distancia do passo dos

Carpalhos

LONDRES, 12 (A NOITE) — A oceupação
de Stanislau pelos russos marca o inicio da
segunda parto da offensiva na Galicia.

As tropas do czar terão agora, quer ao nor-
te, quer ao sul do Dniester, de concentrar os
seua esforços contra as principaes bases de
defesa tios austríacos, ao sul nas montanhas
dos Carpathos, e ao norte em Lembcrg e
Przemysl.

Em Lemberg, segundo informações do ori-
gem allemã, estão concentrados 152.000 tur-
cos, que foram passados em revista pelo ma-
ruchal von Hindenburg que, com esse acto,
assumiu o comiiiando cm cllefc de ttdos os
exercitas austro-allemãcs na frente leste,

A luta pròseguc agora com gr-uido iutensi-
dade nn região do Dniester. Oa austríacos,
antes de evacuar Stanislau, fizeram ir pe/oaares numerosos depósitos de munições. Os
austríacos foram obrigados a evacuar a mar-
gem esquerda do Dystritzn. Os russos, que
oecuparaus .Usciesielone « Aladampol, peguem 1

' ™'.i'°llas quiJ t0----"'«m Stanislau lionlcm

|Sao^Sl;SCm ^'^-í
J? 

ll°¦Byslritfi-.JA -"oi franqueado pelos rus-sos, o que obrigou os austro-allemãcs.inandonar a margem esquerda. Aeffcctuou-se sob a pressãorussos.

lÔnddes50n<Ts?\ evac»nrmn H«"«»«bn;
Ppi«w,TÍi * ( ' A,) ~ Communicam dei etiogrado que os austro-allemãcs abandona-'an?_?s,,P°si«ões fortificadas que oecupavamenvíGladU.ivoroblevsk n

1J&U1?S- V2 (A- A'> " Annunclá-se offi-
çnlmcnte a oceupação de Usciezieloiie pelastropas do general Lclchilzky.

a ffi^EiS' ,2 (A' A'} ~ ™ confirmada.( noticia de haverem as tropas russas atra-•essado o no Zlota-Lipa, desalojando o ini-
ÍcIzIcJoÍicA" 

1>0SÍÇ"CS ° VOWtoto* «té
LONDDES, 12 (A. A.) - Um commiini-cido austríaco confirma a evacuação de Sta-mslau.
li' esperada aqui, a todo o momento, a lio-
inÍn?ÍS dc Lembcrg pelos russos.LONDRES, 12 (A. A.) - Informam de l>c-trogrado que as tropas russas que entraramem Mamslau continuaram cm perseguiçãoaos austríacos em direcção a Kalusz 

' "
As presas de guerra ainda não foram per-fcitnmente verificadas, sabendo-se, ^ntrelan-to, que o numero do prisioneiros attinge n

l)errto,de cinco mil homens validos.
LONDRES, 12 (A. A.) - Annnnciam deI-etrogrado que a luta lio Sereth continua in-teiisisslma.
Os esforços austríacos para Impedir oavanço moscovita têm sido .innullndos, pro-seguindo os russos na sua marcha em dire-cção. aos Carpathos, levando de vencida nshostes inimigas.
PETROGRADO, 12 (Havas) - Às trcipasrussas atravessaram o rio Korouie« e con-

quistaram mais duas aldeias-, j

cada um. Ao almoço nos dão"'bliès"dV'cZde dentro, em vez do filet regulamentar, quesó e fornecido tres vezes por semana Aojantar nao houve modificações, sal 
"o 

na so-bremesu, que agora se alterna: um dia nur-melada com queijo, outro dia frutas Per.,íianlo, Sr redactor: onde estão os prineiPios de plidanlhropia e solidariedademuna neste paiz? Pois isto é tratai
qnese de a creaturas humanas? Nestas(lições, quasi não vale mais a pena ser reco-Iludo as prisões publicas. Offerecendo-lhe os
rTZPPTSnr S'fhsZeü0-me> c-c—MussolinoLurJeto dc Oliveira.

Linhas abaixo, no mesmo jornal'
SUICÍDIO"Encontrou-se hontem, pendurado pelopescoço no lumpeão do largo da Lapa, umindivíduo de 50 annos presumíveis, branco,trajado de prelo, bolas de bezerro, em cujobolso foi achada a seguinte carta:'i'r. chefe de policia — Eu me chamaAlonso Raposo, casado, quatro filhos, chefede secção da li" pagudoria do Thesouro. Não

podendo mais, com os 880f5 « que ficou re-dnzulo com a luxa de vencimentos o meuordenado, sustentar a minha família, coma careslia que sobreveiu, depois que entra-rum em viyor os impostos de 1917, abando-nci-me ao desanimo. Aconselharam-me quedesse um desfalque, porque o Estado merecolheria a cadeia e se encarregaria de mi-nha manutenção. Mas esse expediente é pre-curió, porque o roubo dos dinheiros publi-cos nuo conduz á prisão, exceplo no casode ser a quantia Ínfima; e ainda que con-auzisse, quem sa encarregaria cá fora dosmeus? Nestas condições resolvi dar cabo docanastro, afim de que minha faniilia possavoltar a Parahyba, onde o montepio lhe
garantira ao menos a diela de coco e geri-mum. Com toda eslima c consideração, souetc. — Alonso Raposo."

D.

VA-" ,Pyy- j
lu iiiiii «iii —mu i ¦ iii i I '

para cüi-mioi--' ,,L..,„e -jui-iica, que fa/uniu mulher de nacionalidade turca, no poiilu-(los bondes da praça Christiano Ottoni, naEstrada de Ferro.
Essa infeliz, victima talvez dc um dcs.istre que lhe fracturou o ante-braço, esmo-Ia naquclle ponto, como se vê na gravura,apresentando ao publico o seu defeito phy-sico, impressionante, doloroso, causando a't6crises nervosas a algumas senhoras. O Sr DivAurclino Leal, chefe de policia, está na òbri-*

gucuo de dar um destino qualquer á infeli*
mulher, cm beneficio da cidade.
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Quanti} custa um desses bilhetes, que
estão sendo agora vendidos em Copaca-
bana, de porta em poria, visando a cre-
dulidade dos criados e das ereanças ?
Ohl não muilo: duzentos réis. E os pre-

7)110,9 íkio deixam da ser tentadoresii'Í
Quem acerlar, iiorèm, qne vá receber o
prêmio... du sua ingenuidade: o nume-
ro 289 da rua da Alfândega não existe';
Apenas. Os planos das "moços bonitos" .
tão infinitos, como oa tolos... :'**.



Ecos c

; A MlTE—Sntoado, 12 do Agò§.r<feí9i6',.

novidades
d.fliHh.Mi" O Sr. Dr,' 

A pupillliefla drstit_ oapllíl
Aur.lliiol.r7

v, prluclpilmcii*
le,«—' multo" Prlnclp nlmente -_ <« Sr, prc-ildeu-

'du da II» publica, ainda ntto vnlt.ir.un a li «lu
. .upcliiiríin caitsmlii pelai tlllllifll declara-
Cíic. dn Sr, Dr. Aurolino _enl, ehcfu dc po-
ll.la, cm rolaeffo ao Jogo. K* publico . noto.
3.0 ler o cheio confessado que « ntift policia
não piivütic 11 Jogo com 11 oiièijiU iioi'!;-_.«rl.>,
b rumo c Üü «ou dover, para evH(ír que essa
rcprlissãü ponha a nu' uiftüollitli policiai'» e
fcocliii'. i|tic a actuul tolcr.iucla encobre, A
policia fu/ assim como aquulln ospoélo dv flón-
ic que, Nciitfutin oxhalnrcjn do corpo emana-
toes mui cheirosas, c 11 fio podendo ou não ejuei
rendo trotar dc curar a uli-ru tn_llgn_ que¦lhe rôu n corpo, procura cnftnuft*.' o dlfncto
alheio derramando ugua do colônia ou o.i.n-
cias fortes pela roupa. lin aptfltai uma pcipu-
ai li dilTcrinva cnlio essas pes.nas e a nositt
pollela; c a du que qualquer deliu» nunca
coniVs„ii'i,i quu tu perfumara para dUfflr.ni"
íqs mãos udcres, ao passo que o Sr. Dr. An-
ii-lino Leal confessa francame-MO que a po-
iilrliltlo social a policial dn Itio é do tal orden.

.ue S. lis., npeznr do purl.tiirlprofcre ufio dor
cumpri numlo ús disposições cio Código Penal'
li eonenrrer para quu o publico conheça n cs-
tensão o a profuudidadc dessa podridão I r.
nssiiii S. I.-,, disfarça a situação com u tblc-
JllIlCill ncliiiil,..

Felizmente, porém, para nós b paru 0 Si'.
Dr. AuitIIiio Leal, alndii ha quem tenha uo
Jlrnsil noções imito ou mais erradas como tis
-<1" S. Ux., sobro os deveres ele uma autor.'da-
dc a quem cumpre zelar pela execução do Co-
digo Penal. ICssa autoridade c o chefe clc po-
Sllela, o governador ou quem quer que seja que
HKiniloti Inserir nn primeira pagina o no logar
de lionra ela "Improusa Official", or__o do
governo dn listado dc I .'in.mbuco, unia dc-
chtrnciío eoiu o titulo dc 'Medas orflclncs .
•Dessa decluraçffo não podemos deixar de
"Transcreve, ns lies primeiros períodos, que

«te este* :
.-'•¦• "O governo do Estado aconselhou cm

Villa llclln, como o tem feito cm todos os
município., uma polilica de t .1 enneia c

¦ respeito aos direitos individual dc louos' 
os cidadãos. Ao sc iniciar a nctual lulnn-
jiistraçilo, c tendo o gOv.rnb visto, em le-
legmmnm de interesse dc política local
daquellc município, a nssignatura do tle-
legado dali, o alferes Nlcblab Macedo,
'jigorn assassinado, o mandou chamar c,
a'nterpellnndo-o. ouviu que tivera ordem
.para prestigiar ali certo grupo político o

• guerrear o outro, o quo estava cumprindo.
,0 governo o substituiu O no official que
paia ali foi nomeado delegado sc rcenm-
mciidiiu absoluto nfastnmc_tb dn política

'local c epie fossem dadas garantias a
quantos sc mantivessem om ordem c cora

respeito tis leis.
An Dr. juiz do dircilo daquella cornar-

<-a rceommèhdbu o governo quo Inierpu-
izcsse sempre u sua autor'dade paia epie
reinasse harmonia c paz, fazendo síiber
que o governo n todos garantiria.

Ewi relação a ase Anlonio Pereira,
apontado como autor do assassinato do

diferes Nieoláo Macedo, mandou o nover-
no affirmar que o não persegniria, de.
de que clle sc desarmasse c so mantivesse
eMiii respeito ás autoridades e ii» leis, re-
eommciidaiido, èntr.tarilo, que a policia o
vigiasse sempre".

Os gr.vphns são nossos.
Agora,*qunnto a comnicUlarlo... .francamcn-

te parei.- não ser necessário Oaeol-os.v.;
* *

Um offieial do Exercito escreveu-nòs proles-
lando coulra o emprego ela cjrprcssfio "pala-

1 coada", ha dias publicada nesta, folha cm re-
fercucia ao sorteio militar, lüssc pro.tcsto não
lem o menor fundamento. Si o official proles-
lanlc tivesse lido com mais cuidado a nota em
qucslão, perceberia desde logo que o termo
"iwtncoada" está ali, não para exprimir um
juizo sobro o sorteio cm si, mor, sobre ., ma-
ncira poi' que clle está sendo CKCCutada, com
mais ali-nl,ita imlifferen.a c desleixo da _;-ii"r
parto das pessoas a quem em má nora foi in-
cumbida a tarefa de reallnar esse preceito cou-
blilliciolllll. .¦ Agora, quanto íe publicação cm larga escala
¦los' cdilaes nos jornaes, que o offieinl proles-
latile defende, ''por estar nn lei", continua-
mos a manter a nossa opinião de que, pc.3 me-
nus nesse ponto, a lei _ idiota c prejudicial.
Niida adeanta com cffeito aos Interessados essa'publicação 

que ninguém lê, ao pas.o que cila
prejudica e muilo os cofrès_ pulílicos, porque
necessariamente os jornaes n"" a f_zcm, e nem
podem fazel-a, clc graça. Com multo menos di-
nheiro poder-se-io encontrar um meio mais pra-
lico (Ic avisar aos interessados onde e com. cuiii-
prir o si-n dever.

O official "protestante" fala nau-lo na Al-
Icmanha, na França c em oulros paizes, uide
n nlistamcnlo ú uma cousa séria. Estamos de
accordo. Mas, dcsafinmol-o á que nos mostre
èm qualquer destes paizes ura jornal parti-
Ciilar com paginas e paginas de editncs pagos
como esses cm uso no Brasil, E sc . falar nas
nossas aciones condições financeiras, quo bem
poderiam dispensar despesas como essa..:?

Escreve-nos alguém que se assigná "Ura di-
plomala iiposeutado":"Parabéns a A NOITE pelo seu primeiro"eco" ele lionlem, relativo á circular cinema-
tographicn do Itamaraty, Delia bem sc pôde
dizer epie o epie tem de bom não c novo e que
o que ("• novo não ó bom. Os cônsules mais ou
menos, na medida de suas forças, já cumprem
os citados artigos da Consolidação Consular,
não tendo culpa epie a secretaria não tenha
meios de publicar os seus relatórios regular-
mente, cm razão do monopólio da Imprensa
Nacional, que, entretanto, não está npporelha-
da para esse fim. Quanto ao que e novo, to-
dos cõmprehonderão que, si o sconrules se cn-
tendessem directamente com os ministérios
respectivos, melhor e mais promptamente sc-
riam instruídos e habilitados para desempe-
nhar todos os serviços de propaganda deseja-
dos; mas isso desfaria o "cinema"...

A referencia aos "meninos bonitos" do Ita-
maraly também merece applausos, O ministro
effeclivf), antes dc partir, fez uma postura de
dez addidos, epie lá estão enchendo ns salas c
já com titigmento do numero, A celebre Junta
do Jurisconsultos, presidida por ura "invali-
do" illnsl.e c epie nada lem que fazer, lá está
sustentando dez filhotes, com boas c variadas
gratificações, Os consulados, quando o movi-
inenlo commereial está quasi paralysndo, cada
vez se enchem mais de nüxillaros bem remu-
lierados, que tle vez em quando vêm aqui "co-
mer ouro", contra expressa diao. _c._ da
lei."

Dinheiro haja!...
Pagamento registado no Tribunal de

Contas:
Aviso n. 2.879, de 5 do corrente, de- 800.,

.1 Rodolpho Julio Ferreira, dc gratificaçãode serviços prestados em julho ultimo.

08 INVENTOS NACIONAES

Pãrã fazer fluGtüar os
navios submergidos

-^•¦^.v^x^

EUXIR DE NOGUEIRA - Grande Depurativo
.. do Sangue

DEVIDO A' SITUAÇÃO, O TRESl-
2_N_S ,DA REPUBLICA KERMANE-CE EM LISBOA

LISBOA, 12 (Havas) — Km vista das im-porlantcs questões que preoecupam o gover-no, o presidente da Republica resolveu adiara sua vi-sila á Regtía.

1 A PROPAGANDA A FAVOR DAGLi-IURA
- LISBOA, Vi (A. A.) — Eslft despertando
grande interesse cm todas as rodas desta ca-
pitai o annunciado comício quo deverá rea-lisar-sc aqui, sob a presidência do Dr. An-lonio José de Almeida, presidente do conse-lho ele ministros, no qual o Dr. Affonso Cos-ta, ministro das Finanças, pronunciará umdiscurso, explicando ns vantagens que Por-tugal obterá da sua nova situação no confli-Cio ínlernacionnl.

A Moda e Mme. Guimarães
Grandes "ateliers" dp alia costura. Espe-nalidadc. cm costumes "¦taillcnr". Confecçãocaprichosa em "robes soir.e", promenade,fmanteaux", lutos, etc. (Oram. Prlx Paris1800 c Londres 1914). Rua S. José n. 80,tel. 4.G9-1 C; próximo á avenida Rioli ranço.

0 «salva-navlos» tio Dr. Sylvio
Pellloo Portella

l'm Invcnln nacional o que, no momento,
desperta máxima nttencilo é, sem duvida, o
quo tem concluído o nosso patrício Dr, S.vl-
vio Pelllco 1'oilolla, major medico do líxor-
Oito, dc cujos rctilludos dlsscrlou hoje no
Club de lüngõnliarln, conferência que noticia-
mos iiuulra local.

Hoje cotio paloslr/tmos com o Inventor, que
1108 ndciintoti ns seguintes notas:

— Ha Iempou estudei e conclui um Invcn-
to do siilva-navlos, npparelho dosllnndo a In.
pedir que os mesmos submergissem, quaes-
quer que fossem as suas condlvõcs de perigo,
Necessitei ir á .'Europa, para esse fim, e, nli,
cm Paris, ronliael as primeiras experiências

no lago do Maglc-Clty,
cm outubro de 1912,
com a miniatura tio"Lusitânia" que, tor-
podendo conforme essa
miniatura demonstra-
.va, absolutamente não
submergiria.. A estas
experiências assisti-
ram mais dc 4.000 pes-
soas, tendo a imprensa
local sc oecupado lar-
ganicnle tio assumpto,
O "Kxcclsior", por
exemplo, deu amplas
{Ilustrações a respeito.
Nesse tempo o depu-
tado Torquato Morei-
ra apresentava na Ca-
mara um proecto dc
auxilio no meu invcn-
to, cousa que me não
foi feita por motivo da
crise financeira,,, De-

Íiois 
do sueeesso em'aris, resolvi tratar ali

com o deputado fran-
O Dr. Syloio Portella

dos meus interesses 0
ce_ Francls Laur organisci uma empresa,
cujo capilal deveria ser dc 300.000 francos,
como inicio, para privilegio da invenção cm
França e suas colônias. Fui chamado com
urgência pelo governo do meu paiz e, por
isso, sacrifiquei os interesses em questão.

De estudo cm estudo, conclui que precisa-
va Inventar o contrario para as embarca-
ções, isto 6, fazer fluctuar as que se acham
afundadas, estudos quo lenho concluído» c
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Detalhes do invento salva-navios'. lim
desenho mostrando a applicação dos pa-
rallclipipedos impermeáveis no navio
afundado, ale a quantidade snfficicnle
para que o mesmo, naturalmente, venha

ú tona d'agua
sobre os quaes me externo hoje no Club dc
Engenharia. Adcanto-lhe que cm São Paulo,
onde resido, já está organisada uma empre-
sa, com capitães elevados, para levar á pra-
tica o meu invento, sendo os primeiros tra-
balhos a executar o levantamento do "Orion",
dc Lloyd, que sc acha afundado nas costas
de Santa Catharina; do "Príncipe das Astu-
rias", cujo convés está apenas a 18 metros
da rocha da Ponta do Boi; do "Aquidaban",
c do "Wilhelmina", que afundou ha pouco
na bahia de Guanabara.

Sobre tudo isso vou-me externar larga-
mente hoje, no Club de Engenharia.:

¦ __>»_ - .i i i ¦¦'
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Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia. Clinica medica e elas
creanças. Consult. Carioca 44. Das 3 ás 5 horas.

Falsos seguros
A "Garantia da Amazônia"

requer um inquérito
á policia

Foi luiciado, na delegacia do 2o districto
policial, o Inquérito requerido pela directoria1
da companha de seguros "Garantia da Ama-;
zonia", contra os seus agentes, Srs. Gabriel;
Pollio e Belmiro Pereira, Estes senhores, pa-ra terem direito á commissão sobre as entra-
das do segurados, falsificaram assignaturas,
fazendo propostas de seguros e, assim, rece-
biam a commissão correspondente.

Como inspector da companhia estava o Sr.
Lincoln Nogueira, que, levianamente, mas de
boa fé, ao que parece, conferia os segurados,
como si houvesse verificado a exaclidão dos
seguros feitos.

No Inquérito, que est- sendo acompanhado
pelo advogado da "Garantia", já depuzeram
varias testemunhas, que vêm confirmando o
que a directoria allegou no seu requerimen-
to de Inquérito.
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A CONFLAGRAÇÃO DA EUROPA m
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Novas noticias da guerra
08 LADRÕES NO CATTETE

NO ORIENTE
t «i.+o «.

O. general Snrrail imiiK'_<lo*c-n. rr.ii...'dante cm cliefc dos exércitos allia-"''dos no Oriente — O general Cor-'donnier chefe dos iv.-i.ilos (rance*
zes nos Balkans — A batalha dc Doi-
ran — A luta no Suez — Os bulga-• ros concentrados cm Sirumitza
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O general Cordonnicr

Diversos contingentes servios

ELIXIR DE NOGUEIRA .
1 .-gás.

Cura syphllíSj

Lesou o outro em sete-
centos mil reis

A Inspectoria de Segurança Publica pren-
deu li tarde Anlonio dos Santos Moura, ha
tempos envolvido em ura inquérito na 2* de-
legacia auxiliar, por usar tle má fé com uma
nota promissória, a qual neccitou, lesando
Antônio Ferreira em 7005000. Santos Moura
foi pronunciado pelo juiz competente.

Tachygraphia inglesa
Lecciona-sena ESCOLA REMINGTON

rua Sete de Setembro 67.
.— 1 ¦<»«- 1

O Senado e um veto úo
prefeito

A commissão de diplomacia '6 constituição,
do Senado, A vista das informações que lhe
têm sido prestadas a respeito do veto do pre-feito, negando a prorogação da licença ao Sr,
Raymundo Percs da Costa, guarda munlci-
pai, resolveu mandar o official da secretaria,
Fernandes de Oliveira, secretario dessa com-
missão, fazer uma visita domiciliaria ao pe-tlcionarlo da licença, afim do verificar o seu
C3tado de saude. O Sr. Oliveira verificou qnc
o estado do Sr. Costa é desolador e trouxe
delle uma pliotograpiha, quo Isto prova eabal-

1 mento.

PARIS, 12 (A NOITE) — O general Sai-
ííill, comuiiindiinto das tropas franec/as nos
Ualltans, foi nomeado commandiiuto cm

chefe dos exércitos ai-
liados no oriente, '(om
he.lc em Salonica.

Para conunandar os
exércitos francezes lios
llalliiins foi nomeado o
general Cordonnicr.

PAUIS, lí (A NOI-
V?'l T" . Tclcgrnp-au»
dc Salonica: 1"Os alliados toma-
rain, de surpresa, n of-
feuslva a .'18 milhas ao
norte de Salonica a oa-cupnntm n estação de
Doiran e a colllnn 227,
que a domina no sul.
O combnte continua,
com grande inlensida-
tle. Cnlculinn-so cm
700.000 os soldados
nnglo - franco - sen-íos.
que sc encontram
«finalmente nn fron-
teirn dn Mitccdonin
grega.

derrotaram
as columuas búlgaras que se npproximnvam
no sul de Monnstir".

LONDRES, 12 (Havas) _- Noticias offi-
ciacs annunciain t|uc no dia 9 um ataque ge-
ral dos turcos, o Icsto do canal de Sue/, obrl-
gon a cavallaria inglezn a recuar ligeira-
mente. As forças iniini«ns compunham-se
dc seis mil homens c soffreu elevadíssimas
perdas. 1WB1 -llfc 1—

NOTICIAS OFFICIAES

Communicado austríaco
O estado-maior nustro-hungnro conimu-

nica cm data clc 10 de agosto:"Nas alturas no sul de Zaliic rechassúmos
um ataque dos russos, infligindo-lhcs grau-
des perdas. Na região de Delatyn, violentos
combates. Ao norte de Niznicw o inimigo
cffectuou novas e inúteis investidas. Ao sul
de Znlose recomeçou a batalha. A oeste e no-
roeste dc Luzk o inimigo, depois das perdas
soffridas terça-feira, manlcin-se calmo. Os
russos lançaram novamente massas enormes
contra ns nossas posições no rio Stochod, ao
nore do fcrro-carril Sarny-Kowel, soffrendo
baixas extraordinários, sem obter vantagens,

Devido á situação creada pela evacuação
da cabeça de ponte clc Gorizia, a cidado foi
abandonada. Depois de rcchnssnr violentos
ataques elos italianos, 110 planalto de' Do-
herdo, com perdas sangrentas para os mes-
mos, o nosso exercito cffectuou a rcetífica-
ção necessárias das suas linhas, sem ser mo-
íestado pelo inimigo. Fizemos nessa região,
durante os ultimos dias, 4.100 prisioneiros.
Quando os italianos penetraram na cabeça
dc ponte, tivemos de abandonar 6 canhões.
O adversário dirige agora os seus maiores
esforços contra o sector de Plava, ao norte de
Gorizia. As nossas posições a leste daquella
localidade e cm Zagora foram atacadas hon-
tem, depois de intensa preparação de art^-
lliariá, pela infantaria italiana, durante do-
ze horas. Todos estes assaltos foram quebra-
dos pela firme resistência das nossas tropas,
incluídos destacamentos dos regimentos de
infantaria 113, 2 e 52, que se distinguiram
muito nestes últimos tempos.

Nas Dolmllas e 110 districto do Pasnbio
fracassaram vários ataques do adversário".

i -NA FRENTE ITALIANA .
í~--~- «.»»» ¦

Interessantes pormenores sobre a òc<
.upação de Gorizia — Os italianos
fizeram 15.000 prisioneiros — A re-
sistencia dos austríacos — Batalhas
nas ruas — Sete mil mulheres e cre-
ancas famintas — O. avanço sobre

ÍTrieste *_

quo se nuapeltit que oi nustrlaros tl.War.m ta-
pidrx na cidade. .,,_,, ,A prlnlcpul avenida do (.nil.ia, quo ho clin-
nm HvenldA Francbico José, tuv<< o hch nome
iiiiiduilo iinra avenida ficneral Cndorna.-

Os nuHtrlnroN uiit.n do evacuar Oòrlülá leva<
ram numcroNua Imbltuntes mui» coulicvldon por
hium ..vmpnlhlas pelu K11II11.

Comprovou _C que oh primeiros dc.lacamen-
tos itnlliinos que entraram em (.'orl/ln foram
i|iiu . tolnlmente uimlqullndos por dfscnr. ns
que partiam do pontas iRnorados. Eitudnndo.
hc n direcção do fo_o rcrlficou-se que elle par-
tin de rertos pontos ntto» o dos fortes. Foi,
cntSo, quo a duque do Aonln ordenou uma ciir-
en Reral nobre ns pomIçiÍcn nutri rluca* «• o ar-
rombnmento dn» portão rios _vtcH. Os «olthi-
dos italianos penetraram non fortes o annlqul-
liiram ns dcHtncninentoH iiiistrlncos. Muitos
dellcs rondernm-so sem resistência; outros,
resistiram e lutaram corpo n curpo com os Itu-
Ilanos. Em cvrtos pontos a Itiln n urina brun-
ca durou mais dc mela hora cm plena rua dn
cidade.

Afinal, os nustrinc». fiifrlrnin e (Jorl.la fl-
cou completamente dominndn pelos itallnnos.
A bandeira italiana, nrvnrndn nn cldtidclln foi
bordada, durante mezes, 110 maior aefrred}, por
sete Rcnhorltns dns melhores fumillnu de Go-
rizla.

Os ItalIunoH encontrarum em Corizln sete
mil mulheres c creanças fnminttiN.

As tropns italianas prosciiucm 110 seu nvan-
çó nas reRlões próximas a (iorlzin e, devido
também iu>« seus progrcNsos nn Carro c no
planalto dc Dnbcrdo, potlem avançar o_ora nn
direcção do Triestc. ,;,

. ¦—1 <¦!- ¦-» 'J
jQit; NA FRENTE OCCIDENTAL'

_lm» _T
Nas linhas franco-inglezas nada de
grande importância — O bombardeio
deante de Verdun — O presidente
Poincarí nos Vosges — O commu-

nicado official •:i

LONDRES, 12 (A NOITE) M Os corrèspon-
dentes dos jornaes inglezes junto ao Quartel-
General italiano estão começando a enviar, por-
menores da entrada dos italianos cm Goti-
zia.

O numeTO de prisioneiros, verificado nté
hontem, pela manhã, excedia dc 15.000, O
communicado official recebido de Vienna con-
.essa que 03 austríacos, ao evacuar a cabeça de
ponte de Gorizia, abandonaram seis canhões.
Não foram, porém, somente esses seis canhões
os que os Italianos tomaram, nina sim onze na
cabeça de ponte sobre o Isonzo.

O deputado Bissolatti assistiu n todas as
phases da entrada dos Italianos em Gorizia.
Os habitantes pediam-lhe autorisaçãb para ar-
rançar os escudos austríacos; mas havia sem-
pre certa prudência em pcrmlttir essas manl-
festações de enthusiasmo da população por-

LONDRES, 12 (A NOITE) — Na frenle ln-
frieza do França nada houve de extraordinário,
salvo -pequenos ataques locaes dos aliemães,
immcdlntutnentc rcpellidos. Em certos pontos
os tropas inglezas avançaram com sueeesso
nas trincheiras de communlcaçõcs do Ini-
mlRO.

PAUIS. 12 (A NOITE) — Em frente u Ver-
dun proscRuiu hontem, durante todo o dia, o
bombardeio intcnslssimo dos aliemães sobre
ns posiçõe- francezas, principalmente na linha
Flcury-Thinumont;

Tem havido tombem grande actlvldade ae-
rea.

PARIS, 12 (A NOITE) — O presidente Poin-
caro, em companhia de diversos ministros, vi-
sitnu hontem, a cidade de Salnt-Dié, nos Vos-
RCS.

PARIS, 12 (Official) (Tlavas) — Ao norte do
Somme, um ataque do infantaria, brilhante-
mente conduzido, alcançou pleno sueeesso. To-
mnmos dc assalto muitas trincheiras c estabe-
lccemo-nos nas novas Unhas em Croupc, no
sul dc Mnurcpns e ao longo da estrada de Mau-
repas a Hem.
Unia pedreira poderosamente fortificada no

norte do bosque dc Hem c dous pequenos bos-
ques cairam em nosso poder, assim como cin-
enenta prisioneiros validos c dez mctralhado-
ms.

Ao sul do Somme, houve Intensa luta de ar-
ti) liaria.

Na frente de Vcrdun, as nossas primeiras e
secundai! linhas na região de Clintlnncnurt,
Thinumont c Fleiiry foram violentamente bom-
bnrdeadas.

JJm piloto-aviador amorlbano abateu um
avião inimigo sobre as nossas linhas ao snl dc
Douaumont. ',' 
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EM TORNO DA GUERRA -.

Francisco Jos. e a Allemanha — Ma-
nifeslações ruidosas em Athenas —•

.Um grande conflicto
AMSTERDAM, 12 (Havas) — Noticias tle

Vienna dizem que o imperador Francisco Jo-
sc recebeu cm audiência especial o cliancel-
ler do Império allemão, Sr. Betln.iann-IIol-
lwcg, confcrcncinndo cm seguida demorada-
mente com o ministro dos Negócios Estran-
geiros da Allemanha, Sr. von Jagow.-

LONDRES, 12 (A. A.) — Noticias rece-
bidas clc Atlicnas, confirmam quo durante a
representação num dos theatros daquella ca-
pitai, de nma peça patriótica, francamente
hostil aos clemeníos liberaes, e cujo titulo i"A nossa princeza Alexandra", o publico, di-
vldido cm duas facções, prorompeu cm vivas
ao rei Constantino, de um lodo, emquanto o
outro victoriava o Sr. Vehizcllos. Dos vivas
passaram as duas facções a vias dc facto,
travando-so serio conflicto, trocando-se ca-
cetadas c tiros. A policia, obrigada a intervir,
só a muilo custo conseguiu dominar o tu-
multo, fazendo evacuar o theatro.

Verificou-se então que havia varias pes-
soas feridas, algumas gravemente, c entro
estas, o capitão Papaphelessas, ajudante de
ordens do ministro da Guerra.

CADIZ, 12 (Havas) — O vapor francez"Anatolia" encalhou próximo no cabo Espar-
tel, Marrocos. Os navios das esquadras fran-
ceza e ingleza trabalham aclivamente para
pôr novamente o vapor a fluctuar.

Mais um antro de íeiticari
visitado pela policia

O «candomblé» úo capitão
Guilherme

^_f'!"&fcv<$wjwV ' <* "^^tfc.

0 assalto á pensão da
praia do Flamengo n. 8

A policia do 0* dlltlicto prendon lioje os
ludrOei qua terça-feira ultima assullaram n
pensão da praia tio I.nmonfio n, 8, onde fur-
taram do huspctlo Sr, Arthur llnccll.tr, roupas

II) Ho D
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Os assaltantes 'da 
pensão á prata do

Flamenga, presos hoje
no valor dc 4Õ030Ò0. O commissario Vilal,
prondendo-os, conseguiu tnmbcm npprchcndcr
o produeto do roubo. Os assaltantes, que são
os conhecidos ladrões Paulo Bispo do Lago,
.loão Gumercindo dn Cruz, José Soares, Ve-
nniiclo Xavier dn Fonseca c Honorino Hrltn,
que lia pouco deu baixa do ttxcrcilo, estão
sendo devidamente processados.
. « .»[.

DIABÉTICOS ^elgSço

As «sacerdotisas» do antro do capitão Guilherme,
no medalhão

gue é o que está

E 5 capitão, nuns passes trágicos, empu-
nhando numa das mãos um punhal e com
a outra segurando um gallo morto, era
ncompanhndo por todo o pessoal nas âansas
macabras de seu "candorablc", li rua Ypl-
rnnga ti. 41, casa 25. E era de ver-se o
gnrbo de Guilherme Assumpçâo, capitão da
Guarda Nacional, a dirigir a sua gente, os
seus fieis, na sua maioria cozinheiras e la-
vadeiras no Cattete e que á noite se entre-

i _!_. - |>ratic« d# «xorctsmos . feltlçarias

naquelle "templo" de "espiritismo"^ comoelles chamam...
E esta madrugada, ás 2 1|2, quando maisanimada ia a sessão, o commissario Vital,do G° districto, acompanhado de guardas-ci-vis e praças, deu cerco áquclla casa, pren-dendo todos os "fieis" c o "sacerdos ma-

gnus', o "brioso" capitão Guilherme. Con-duzidos para n delegacia, foram todos met-lidos no xadrez, á excepsão do guia do rc-banho, gue ainja gosa d. p.rerogatlvw.Tç

O grande desastre
de Triagem

.—
Mme. Thomé vae soffrer uma

nova operação

Os autos sobem a Juízo
'Ainda 

perduram os ecos do horrível desas-
Ire. oceorrido no dia 1° dc junho ultimo, nn
estação dc Triagem. O Dr. Arautos, que por
oceasião do desastre recebera fractura no
craneo e cm ambas as pernas, acha-se cm
oplimas condições dc saude, estando cm
franca convalescença. Mme. Thomé, uma
tias victimas, cujo estado era o mais grave
tle todas, encontra-se nclualmcnle cm boas
condições, tendo dado feliz resultado a in-
tervenção cirúrgica a que foi submcttida ha
duas semanas. Outra Intervenção está sen-
do preparada agora para o braço esquerdo de
Mme. Thomé, que também foi fracturado
naquella horrível manhã.

Ao cartório da 5" Vara Criminal foram cn-
vindos hoje os autos dos dous inquéritos in-
staurados, afim dc ficar esclarecido quaes os
responsáveis por nquelle desastre c até que
ponto chegava a crimnalidadc do Sr. Hilde-
brando Pereira dc Castro, agente da estação
clc Triagem, o qual relevo cm seu poder por
muitos dias diversas jóias e dinheiro tle pro-
priedade de unia elas victimas.

Sobre o desastre, o Dr. José Francisco
Cardoso, delegado do districto, chegou á cou-
clusão ele que os únicos responsáveis tinham
sido o "chauffeur" c seu ajudante, que per-deram a vida no desastre. Entretanto, S. S.
não deixa de salientar que, si o local fosse
resguardado por uma concclla, talvez não se
tivesse verificado a collisão do nulomovcl
com a locomotiva.

Contra o agente Cardoso, nada ficou apu-
rado que pudesse comprometter a sua boa fé
na parte referente ás jóias que foram ap-
prchendidas em seu poder. Quanto ás jóias
que até hoje não foram encontradas, nada
ficou apurado.

Bom café, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
as i-i-itaçoes»

0 julgamento do tenente

Já es.ã _tos3.es.ds o conse.ho
de g.ie_*.-*a

O coronel Sisson, commandante da Es-
cola Militar, nomeou já o conselho dc guer.a
que tem de julgar o tenente Dilermaiiuo de
Assis. Apezar cie competir no Departamento
da Guerra a convocação de conselhos seme-
lhantes, porque a Escola Militar avocou a
si o conselho de investigação, eslava na
obrigação de nomear o de guerra, cujo pre-sidente é o coronel Liberato Bittencourt.

O conselho de investigação para a forma-
ção do de guerra resumiu-se na simplhs for-
malidade de exame elos papeis de inquérito
instaurado pela policia. Por toda a semana
próxima dar-se-á inicio ás sessões do novo
conselho.

Sabemos que o tenente Dilcrmando lem
prompta uma longa defesa escripta, narran-
tio todo o lamentável incidente de que foi
protagonista.

Seu advogado neste conselho será o Sr.
Evaristo de Moraes, o mesmo tpie o 'Icfcn-
deu perante o jury popular, quando uceusa-
do do assassiiiio dc Euclydes da Cunha, pao.

¦ IBS» ¦

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

O assassinato de "Gsa-
roaspa"

O delegado do 8o districto, Dr. íídgard
Jordão, relatou os autos do inquérito aberto
para apurar o assassinio do desordeiro co-
nhecido por "Garoupa". Concluindo o re-
latorio, aquella autoridade pede ao juiz de-
cretar a prisão preventiva do botequineiro
Antônio Silva, apontado por varias teste-
munhas como autor do assassinio.

¦ ¦—'¦ *

Exames de sangue, a_.a.yses
de -.-"*--_as, e.c.

Drs. Bruno Lobo e Mauricio do Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-lyses e Pesquizas : ROSÁRIO lti8, esq. praçaGonçalves Dias. Tel. cio Ub. N 18514.

Dous officiaes voam em
Santa Cruz

No campo da Escola Nacional ele Aviação,em Santa Cruz, o 1° tenente Raul Vieira deMello, ejne estudou aviação nesta capital, cf--cetuou hoje diversos exercícios tle vôo, com
. _ _.? resultado, pilotando um apparelho dedu tlí. N. Souto.

Também o 2- tenente Arnaucl tem feito ai-guns pequenos vôos, todos coroados do me-inor exito, sendo de prever que ambos, den-tro cm pouco, requererão os seus "brevets"
de aviação, para o que, aliás, o campo de-anta Lraz já tem convenientemente prepa-rada a pista em que se realisarão as futuras
provas dos candidatos ao "brevet".

Estão, assim, apparecendo, entrê nós, osprimeiros frutos do trabalho em prol da avia-Çao, sendo que desta vez cabe elogiar os cs-torços do engenheiro italiano Nicola Santo,pois o campo dc Santa Cruz, referido, é obrasua e os apparelhos cm que se estão aperfei-coando os officiaes do Exercito nacional aci-ma mencionados são, também, dc sua proprie-cinde e fabricação.

''ITilivfi*. «iíiP .. ' ci8arros especiacs para 200-J•» . Vl &«..-. _éi3 com v.lios03 
i. 
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l INTERESSANTE DISCURSO'
DO SR. BULHÕES •"

Mais uma aposen-ador-in
em perspectiva!.,.

O Sr, l .buli» Santos proslflo a sessão, qu<,nbcrla ás 1..1I0 minutos,
O CXpcdloiltO lido con-.lnii tle um requer!.'

minto do Sr. .lulio Pimentel, cheio da i_<
itii.cfli) tle tlcb.iks, pedindo íiposouttiilorliti'
iiuv.c rfirgo.

ü Sr. ,loão I.ni/ Alves podlu a trnh.erlpeiln,'
nos numies, dn Introtlucçílo A osiullslica d<\
Instrucção primaria, feita pelo Sr, Osfel Ilor.
dcux llcfiii, o que lol concedido,

Passando-se á ordem do dia, coulluuoii *
discussão do projecto tpie limita a taxa par,,ns operações dp cambio,

O tir. Illilhíius respondo no Sr. Mendes rij
Almoltln, O nobro .senador pelo _Ini.inl_ío»j
dis e o orador, occ|ij>oit hontcui a tribuna
por longo tempo, defendendo esse projectoque visava solucionar o problema da eii__
financeira.

O projecto foi rejeitado pela comhilssíio
do finanças, depois dc ouvido o Sr, ministro;da Fazenda, que sc manifestou contra cllc.'(O Sr, Mendes disse que o ministro não co-,nhc.o o projecto; que n commis .Ao tle fi-nnnçiis não lhe ligou a Importância devida,C que o relator não o leu. Ora, lauto o leu o'relator que o discutiu e mostrou a sua Inop- '
porluuldado. Palia de consideração para cumo nprcsciit.intc de ehléudns ao projecto, tão
pouco houve por parte tl.t conunissão dc li-nanç.is. SI esta, por consideração pessoal aosautores do projocto.. tivesse que sc inaiiilc.
tar incondicionaliiuiitc a favor dollcs, ucrla
um órgão nbsjolúlnmenlo inútil.

E o Sr. Bulhões desenvolve umn cerrada
argumentação, provando qtie a eommlssnodc finanças nndoti ncertndanicnlo no seu pa-recer contrario no projecto do Sr. Mendes doAlmeida.

Fn_ o estudo das nossas finanças, <la or;;..-
nís.-.ção tle bancos, mostrando que os estran-
geiros muilo cooperam par., o movimento
econômico tio paiz, com desconto de letras,
contas correntes o outras operações, Eulre'
tanlo, tle um modo Injusto, são òlles censu*
racloí como fomentadores do jo:;o do cambio

Em scjíuida mostra {pie a prolilbiçúo diexportação do ouro e a exigência de cobrnhçídos direitos alfandegários em espécies melai'llcas trariam a baixa cambial, impondo n(cominercio enorme grnvome, quando se cogl-ta de elevar a quola de. 40 a 05 "i" ouro.
Combate a prolilblfão dns saques a prasodemonstrando que, cm certas épocas, cseas;seani, sinão faliam, as letras de borracha <café1.
Responde As censuras vagas feitas pelo s<Snntliu maranhense quanto n despesas illegacsc sumptnarias, dizendo que não as conheçonesle governo e que, no governo passado, fo.rara freqüentes e sempre combatidas peloora clor.
Sabe que as despesas orçamentarias foramrcduüitlos de oitocentos a quinhentos mil con-tose que maiores economias serão feitas siCongresso a cilas não sc oppuzer. Tratandodo orçamento para 1017, diz que clle só temimportância como preparo para o de 3!)ill, cm

que temos dc enfrentai' o pagamento integraldo "finiding".
Recorda que não 6 com pnllialtros nemexpedientes tpie se resolverão as grandesquesiões do momento, citando os exemplos elo07 a 70, cm cp:c se atlemlcram aos oncar«.sda guerra, elcvando-s. ,. vecciln. poi- meio -do

Impostos; do 50 a 100 mil coiítbs, sendolao ministros Zachariãs, Ilaboraliv, lnlrim e Itio Branco.
Recorda aluda que d. !)S a 1000 Bernnrdin.de Campos c Joaquim Murtlnho crearam 1'on-tes novas de receita, que hoje produzem qua-« cem mil contos c que o Sr Calogeras obc<decendo a essa tradição, desdobra 

'os 
impo-,tos de consumo c suggerc o da rendaAquclles epie se intimidam com o plano de-tvem assumir a responsabilidade da não rclnJmada da divida externa c cl.is conseqüênciasdeste grande erro.

_0 Sr. Mendes tle Almeida replica, dizendonao se ter convencido da inopporiunidade dosou projecto.
Eslá, porém, tlocntc, e não pode falar nvii..N;io havendo numero para as votações, foilevantada a sessão.
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Pode ser prohiblda a e_.ir.uui
de líía jornalista mi policia?

Tendo o delegado ele policia Olegario Ber-narclcs, do 15" districto, porque o repórterPaulo Cabrita, da "A Noticia", o tivesse cha-macio de "epiléptico" 
quando representoucontra um commissario prohlbido a suaentrada naquella dependência da policio vaoeste, depois de sc entender com o chefe dopolicia, requerer "•habeas-ciirpos" 

para poderexercer a sun profissão junto ao districto doDr. Bernardes.
1. assim será decidido si as Si-as auto-.idades podem, por essa forma, evitar a cri'tica aos seus aclos..,

¦ ¦.—.*~«i3g.;tB-.-_---_-.__M_. „
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Ko Juizo ela 1" Vara federal, com a assis.
tencia do Dr. Carlos Cosia, procurador da
Republica, ioi hoje iniciado o summario da
culpa do continuo Rodrigues do Paiva, o "Al.
farrabisla" c servente Laurindo, implicados
nos furtos de livros, etc., do archivo da Ca-
mara dos Deputados, de ouriü são funeciona-
rios. Foi ouvido o Dr. Aureliano clc Vascon-
cellos, director elo archivo, cujo depoimento
foi longo, sendo rcinquirido por uma chusnía
de advogados dos aceusados. 13 com o sen
depoimento ficou terminado, por hoje, o suin-
mario, com grande aborrecimento ele oui

esperaram noras, iican*
para qinudo sc annui-i

testemunhas que IA
do a esperar ainda
ciar..,

Fora do recinto elo summario, o deputado
Pereira Braga, reprovava o proceder da mesa
da Câmara, por sen secretario, deputado Cos-
ta Ribeiro, cm consentir epie a policia abris-
sc inquérito sobre ris fiirlo.s!...—Aquillo, dizia o Sr. Pereira Braga, devia
ficar em nada; não tinha importância, t) tle-
legado é epie a clava por ser da Câmara...;
Lá no archivo 6 um relaxamento, tirando-s.
ali documentos com simples tèlephonodas...O Sr. deputado Maxhniauo de Figueiredo,chegou-se, olhou para a mesa do sunimario^
viu o continuo Paiva e disse:—Coitado do Paiva! Eu tenho dado uns
passos por elle, cá fora...

Elixir de Nogueira _- Para moléstias da pelle
" —"" - l '"tfSlptB"1" »_¦—-->_¦—--¦¦¦¦-¦¦'—•"-.

ury condeinna
Entrou hoje em julgamento O réo David

Joaquim Vieira, que, no dia 25 de marco l!í!
1012, na rua Maria José, cm D. Clara, i
pois dc uma rápida troca de palavras i
rapariga Maria da Conceição, feriu-a a
Maria, em conseqüência dos ferimentos,
ceu no Hospital. David foi hoje com

m s
faca.
falte-

miuid»
*>., - nelo Jury a 10 annos e 6 mezes de pri>So_
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Será possível a regeneraçãolAscommissSes da Câmara!^ GUERRAles políticos cariocas ?
<*«•».,

I
Houve hoje uma reunião páraa ieoi-j>';inisaçn<)clo P, R. C.

Itt-i.iSOiHu', A tiirdc, 110 salão do "Jornal
,do l.ominci-olo", uma rciuilAn do niiliiios
Énotobrós do P, lt. <¦„ do DUtrlcto Fctornl,j-siii sua 1'eon-nnisiH-ão. A «sscinbléa foi bus-,'jnulo (•oncorrlda.
. Iniciando os trabalhos, o Sr. Alcindo (lua-
ppDiira convidou para prêsidil-oi o senadoriruicu Maelmilj, quo, por mu ve:;, convidounora sccrolArlos os Srs. Mendes Tavares o
Jil-Jioslo ílnri-cz. Tomando n p.ilncn, o Sr. Al-
toliiuo leu um discurso expondo ns bases do
partido, quo quer a verdade eleitoral, a nulo-
1101111.1 «Jo poderes do Oislrlolo, agora irans-
Joiiniihis om meras clianecllariãs do «ovei-• no federal, llefciiu-se A intervenção do go-verno no pleito, dizendo que oi seus "len-
der»", dcsabusadaincnle, autos dai eleições,

: proclamam -|iie os candidato., goveriinmon-
tacs serüo os eleitos q reconhecidos.. Ali lide
mo projecto de reforma do Conselho, t-in cs-
tudo un Cumaru, condomniiiidò-o, porque rc-
du/. o poder legislativo a farrapos, Nós nuo
tomos jncilu dos rigores cln lei, diz, porquesomos c seremos a maioria do Cicltorado des-

ita cipilal. Fala das eleições quo aqui se fa-zem, serówe tidas como fantásticas, Entre-tanto, podo o orador dar testemunho <Ie quemuitos modelos, vindos de cerlos listados,
liind.i não foram aqui postos em uso...1 De todos esse pontos, assim como da si-
tuaçüo do fiinccionallsmo o do operariado,
us classes mais visadas pelos gOVCrilOI, quan-d<> ha crise, o partido cuidara.

. Depois do Sr. Alcindo, falaram os Srs. Irl-
iu-ii Machado, Ernesto üavcez. Felljipo Kciv,¦Alberto Moreira, Júlio do Valle. Albenco do

^tornes, Onczimo Coelho o Queiroz Carreira,
Os estatutos foram approvados, d-::'.i.-aii,lo,"enlão, o Sr, Irineu fundado o Partido luto-
iioinistn Hcpubllcnno dr. Districto Federal,
TíSo bavendà tempo pnra que os dlivctores
indiquem gs seus candidatos A soontorin c
A (leputnção federal, o Sr. Irineu prop-ss, 0
foi acceilo, que ficasse o Sr. Alcindo in.uni-
Lido de escolher os candidatos do partido,10 foi encerrada n reunião.

1—«UlMt- ,.-.

CGiiíeiwia entra o Sr. Arrojado
8 es sá-il reotores iá Central

O Sr. director da Central, chefiado pela. manhã t'!u S. Paulo, reuniu A tarde, em
seu gabinete, todos os. Srs. sub-directores da
Estrada, confcrenciaíido sobre vários assuni-
ptos relnlivos ao serviço de cada um dos
departamentos daquellá yift-fcrrca. Nessa
coiiferencia tralou-sè lambem do grande ao-
cumulo do mercadorias na estação dc São
Paulo, cujos armazéns .ii não comporiam

(mais .) grande quantidade de carga impor-¦ latiu o n exportar.

QUATRO REUNIÕES
Sob a pròíldoücln tio Sr, Cunha Macluulorounlu-so Jwjo a commlsíflo de justiça da Ua»mara dus Ucpuindns,
O Sr. Gonçalves Mala leu o seu parecer fn-vornvel no projecto que erra o Conselho Su»

premo de Defesa Nacional, o qual foi uiiiuil-momento nsslgnndo, assim como as razões doseu voto a um parecer do Sr, Jo»6 Gonçalvessobre um pedido dc rolovnçllo du prosorlnottOliara recebimento dc montepio dc Anna Cn-rojliia Monta o outros,
Do parecer apresentado nelo mesmo dopu-lado sobre honorários médicos, pediu visla oSr. Mnxlmlnuo dc Figueiredo.
Enlre os papeis distribuídos cslii o proleelo 107 A, dc 1912, que coube ao Sr. MelloFranco,

Reuniu-se bojo a ciiinnilssfio dc marinha e
guerra sob a presidência do Sr. Alberto doAbreu.

O Sr. Ildcfonso Pinto apresonloii parecersobre us emendas do Senado no projecto queregula a nioblllsaeao dn Guarda Nacional
Desse parecer pediu vista o Sr. Mario Iler-mes.

Ilolntado pelo mesmo deputada rol nsil-
gando parecer favorável ao requerimento cm
que .Inlio Josd dn Silva. 2' tenente graduado,enfermelro-mòr do Hospital Central do Exér-cilo, pede para ser equiparado a pntrãn-mArda Armndn, na conformldndo tia lei a2i)(i dc13 de dezembro do 1010, e decreto 8.017, dedl dc mnrço dc lilll,

A coininlssão c jiclição e poderes nssignnu
parece res reconhecendo deputados, por Per-nainbuco, o Sr. Gouveia dc Barros, e por SPaulo, os Srs. Salles .liinior o Carlos Garcia.'

Reuniu-se, sob a presidência do Sr. ÁlvaroUOtcUlO, n commissão especial do Código dcÁguas, presentes os Srs. Mnxímlnno dc Fl.gneiredo, relator geral; Ildcfonso Pinto, Vc-risslmo dc Mello c Alberto Sarmento
Assistiram á reunião ó Dr, Miguel Calmoue o Dr. Alfredo Vall.-idâo, aulor do projectocm estudo.
A commissão deliberou, depois de entrarem varias considerações sobre o nssunuilocm debate, c mediante proposta do Sr Ma-xiniinuo dc Figueiredo, que os relnlorios

parciacs possam ser feitos verbalmente, sen-do designado para relalni- a parte do Codifio.ia estudada o Sr. Alberto Sarmento, o qnesçru feito na primeira reunião, sabbado pro-xuno. l
««eftt.

D ficÉnalisio e o imposto
addicional

13' CD-1 lti.:* £3^ CS1, fj ;Tpi. HO %ií Jt^-ÍS; «3 ^3, <&;

, «0 Sr. Florianno de Britto tomou lio.ic a dc-
jVohíi do fiinccionalismo federal na Câmara
dos Deputados, embora isto pesasse ao depu-
lado pelo Uio Grande do Sul, o Sr. Simões
Lopes, que não perdeu vasa dc apartem- o
orador, dizendo que o Brasil era o El-Dora-
ilo do funceionalismo publico,

\ O Sr.Florianno de Britto, deixando de lado
o aparte, lembrou quo não estava ali paraconquistar popularidade barata, defendia
fib fiinceionarios, mas os defendia no interes-
SC do próprio paiz.

1 O. poder acquisitivo do dinheiro havendo
baixado de -10 u|", soffrchdo o fuuccionnlis-
mo o tlescoulo dc. 10 "•" nos seus própriosvencimentos, e ainda o dc 5 0j° originário docncacccimento das novas taxações da quota-miro, claro eslá, diz S. Ex., que attinge ao.' "i", dc accordo com a inflexível úrilhmcli-ca, a somma desviada do bolso do funecio-iitirio para a satisfação dc- impostos, islo c,

filiai-, da metade de seus vencimentos é desti-
,-3iai!o ao soecorro das finanças publicas.O orador não pode reduzir muito lama-iilia proporção, mas lembra n necessidade ,1c

l ser applieada a tabeliã de descontos queapresentou A comniissão dc finanças; o pie-nano que. a approvc cm suas linhas geraes,embora lhe modificando mais tarde algumasdisposições, feitas no elevado intuito de di-im im i i- o actual imposto, odioso por excessi-vo, como classificou o Sr. ministro da Fa-zenda, c cxtarsinunrlo, como accrescenta oorador.
Teve cm seguida a palavra o Sr. deputadoAlberto iviaranhiio, o qual iniciou sei» discur-so Tiiosja-ando o quanto o pensamento do se-nador Lyra Tavares, expresso na oulrn casado Congresso, se hnrmonlsn com a emenda doimposto addicional de 1.0 °|0, suggerida peloorador, alias inspirada nas opiniões da-

qucllc seu illuslre conterrâneo. S. Ex. nãoignoro dever ser considerado como um malesse augmento de imposto, mas se cinge ao
prqloquio que resa dentre os males ser pre-lerivel o menor. E' verdade que o illustradorelator tia receita encontrou cm sua emendaos defeitos da generalidade e simplicidade.Acha. porém, o orador que nn situação aclual<íuer a simplicidade, quer a genrnlidade, ap-parecem como duas grandes vantagens emma Una fiscal. Tanto 6 verdadeira a alTir--mativa do orador, que a própria commissãoue tmancas ao elaborar seu projecto sobre oitiigmeutó ií.i. quota-oiu-o, não viu que sobre omesmo acluavain, c com mais rigor, aquellesmesmos defeitos.

Foi fazendo uma serie de consideraçõessoiirc a cobrança do imposto addicional pro-posto que o orador concluiu seu discurso,sem se esquecer todavia de repelir que nãoueixavn de considerar como um ma"quer ci-cação dc

0 ministro do interior na
Escola de Bellas Artes
O Sr. ministro do Interior visitou, A lar-ac, acompanhado dc seu assistente militar,coronel Costa, n Escola Nacional de BellasArtes, percorrendo as suas insinuações cexaminando o salão nobre, que será hoje, ánoite, inaugurado com a sessão solcmne com-mor.-itiva do primeiro centenário da insti-tuiçao official do ensino dc bellas artes noBrasil,

m russos avançam
sempre

PETROGRADO, 12 (Hovos) (Olíiclnl)—¦ Na refluo do Sereth mcdlo, persegui,mos o inimigo cm retirada. Continua-
mos a avançar cm direcção a Wccrna,
assim como nas visinhanças dc Buczacs.
Ao norlc de Wccrna, atravessamos o Ko-ropice c tomamos as aldeias dc Olobu-
dkagurna c Folvarki. Occupnmos a II-
nha ferraa cnlrc Monasterzysca c Czor-
tkoff e o terreno coinprelicndido entre
Zlola Llpa c Horovanka.

As nossas tropas continuam a franquear
o Bystrilza cm Nadvornaskoi, Systrlza,Solotvina c um pouco mais ao sul.

O inimigo, ntttcs dc evacuar Slanls-lau, destruiu a linha ferrea. Além disso,
n cidade não soifreu nenhum outro pre-juizo do importância. O estado-maior do
exercito do Caueaso communica que a
oeste dc Oiumiachan, os turcos tcnla-
ram retomar varias vezes a offensiva,
sendo sempre repellidos. Os ascaris, se-
gundo se verificou, empregam cartuchos
limados cm ponta.Ao norte, dc Bitiis, continua encarni-
çado o combate.

Na Pcrsia, na região de Bokana, per-seguimos os turcos que se retiram -:e-
cipitadamenL sobre Sakkis.

Oi» allemães repellí*
dos em Pozières

LONDRES, 12 (Havas) (Official) -
O inimigo tenlou novos esforços pararecapturar as trincheiras que lhe arreba-tamos recentemente. Ao norte de Po-zieres, lançou hontem a* noite um forteataque de infantaria, apoiado por um vi-vo bombardeio de artilharia, mas nadaconseguiu. Repellimol-o, causando-lhe e!c-
vadas perdas.

O bombardeio dcRcKwel
foi terrível

Cousas da Alfândega
Os processos encontrados

honfam na--'santa paz'1
de um armário

Conforme nnlIrlAmos limitem, foram encon-Irnilus na Alfândega, sobre um armário, !i3
|irnciM,os dependendo de niiiliiiuonlo.

Hoje foram rcmeltidos íi Inspcotórln os iiro«ccsKO», que silo os seguintes!
Itc-i-iirMi Interposto jior Sclumliãn Lobo*_. Hllio, do aclo do Inspector da Alfândega deariiiiíiguA, Junho de 1011; recurso dc EmbatoUCÇK & C, dc nelo do dfllogndfl fiscal de .SanlaC.utlinrliin, cm Janeiro de 11113; recurso de A.Mi lorrciin, condemuado n imgnr multa jieloiiisjicctor da Alfamlugn do l»arA cr.i Juiilio deJOiat recurso 'lex-otílclo" do delegado fiscallie Alagoas sobre diversas questões dc classl-ficaçaii dc mercadorias, dexcmliro de 1911!: dc

,,í"",",n "••«•iibb «a ciinuniüsao ae ii.nrasuii Alfnndcgn de Maceió, dezembro do 1012: deAlvura Carvalho & (',„ tio aclo do inspeclor daAlfândega dc Pernambuco, setembro «lc 1012:
Pplognola. PIscai de S. Piuilo, recurso dn Com'«anliln Nacional dc .Tnta, janolio ilo 101*2: da(.mnpnnhta dc listradas dc Ferro, de «to do(clcuado fiscal do Espirito Sanio, novembroac 101.1; da Alfândega do Pai-A, "cx-ol'ficin"
,-tl JIN ',0 Inspeotop, outubro dc 1013; da So-olelc Fliianclcre e Coninicrclnlo Frnnco-üiòsi-Jiennc, dc octn do delegado fiscal de S. Paulo,sL-leml.m dç 1013; de I.lülion & C. dc nelo daAiiiindcgu do Santos; sobre classificação du ja

ilopiíoynojÉuo

>jfivwçB,>-iu Bviomoro ue iujíj; dc iicriu SlotlzA- U de neto do Inspeclor da Alfnndogn dcíiantijs, que o.s condemnou no pagamento dc 16por cento "ad-valoi-cni", marco dc lOll): dei,arrestei & C... th. :u.\n An i„*,„.n%,„. ,t.. hp...
;}egh de Santos, abril dc 1012; "cx-officlo" dodclcfíiido fiscal de Alagoas, 1013; dc Iienosi
Onnwi',! lU\(1f Í,C'?. d° (k,'C•ííft(,0 fÍSC:'* *> Uio
i ,w Í°r^uh ,mi11"' ",:,rí0 d0 1!,u: Zcrehner111 low & C„ dc acto da Alfândega dc Sàntòs
nC;.,i"1,'',0 trm,li CMivaA° C!lü™' * C^ "*:

d, Vir! VSi,lviVl0'; Mc^ulta & C„ dos actos

Chegou o <lPyrineus,,
(. Cliegon á tarde an no^so porto o cargueiroPynnetis', do Lloyd Brasileiro, que daquizarpou lia mais dc um mcz.

_Scgu'ndo nini boato, esse vapor Ici-in sot-frido avarias nessa viagem. Procurámos iu-formações com o commandante Mullcr dos
Reis, no Lloyd, c clle nos declarou que, so-
mente na ida para a liahín nquelle. car-
gueiro apanhou um temporal, soffrendo in-
significnntcs avarias, sem importância al-
giima, titulo que os reparos dessas avarias
custaram apenas 90S0QO.
————— »—«gffl^H- , i. .,..-

Uma creança perdida
Nn praça Onze dc Junho foi encontrada,

á tarde, perdida, uma creauçn, do sexo fc-
miniiio, dc dous anuòs, côr branca, vestindo
pobremente'.

Um policial levou-a para a delegacia do
14" districto, onde eslá.
¦¦—w, . ... , Mafl^lj_pi ¦—¦———¦ ¦¦¦>¦ —

A sessão da Câmara
Presidência, Astolpho Dutra; Cosia Ribel-

ro c Juvenal Lninnrllnc, secretários, Lida e
approvnda sem debates :i nela,

Lido o expediente, falou o Sr. Nicfinor
Nascimento sobre a Central do Brasil.

A* ordem dó dia não liom-e numero para
votação.

Sobre os orçamentos falaram , Srs. Fio-
riano dc Brito, Alberto Maranhão c Joaquim
Pires, que ficou eom a palavra prrn proseguir
nc debate,

Em seguida falou o Sr. Deoclecio Borges,
sobre o caso do Espirito Santo.

—'¦ ——- » «m^e». .

M

qual-novos impostos, ])orqualonn sou intimo modo de sentir & favorável tãosomente a emissão de papel moeda, o supre-mo remédio clc nossas finanças, uma vez quesemelhante medida seja decretada sob a con-0'Stio de se:- o papel inocdà emittido lasl.rea-• o com o conlieciriíeiiló dc cai-fías de merca-'ruis exportadas, o quo, na phrase do ora-"l cquiyaje á garantia ouro.
j~ -»"n»— 

¦ -

Os escândalos da cam-
panS-ja do Confesfado

Os desfalqnès dados pelostira lera d! ente s
kni?„„ • s»í»'un'cio de Lacerda 'deixou hoie
; _'¦<! n mesa da Câmara dos Deputados'o

:.'!"íe íeqnerimeiito!
j.ccHieiro que, por inlccmedio da mesa,

1v„'i,!!'• -' da Guerra informe qual a im-
le, wia ã0 dos.f«»9«e dado por vários in-
lt lltc„3, n-a expedição ao Contestado; si
£J 

e excede ue 200 contos, c si. pelo mesmo,i responsabilisados os seus autores."

BELLO HORIZONTE, 12 (A NOITE) »-•
Continuou, boje, cin palácio a combinação da
lei orçamentaria, comparecendo íi reunião as
commissõcs respectivas ila Câmara e do Sc-
nado e tndos os secretários dc Eslado,

O Espirito Saofo
aiocla é âssumj>fo

na Camarâ

A
-»-Mtf*].|}f>.

pn me ira remessa de car-v3o do Rio Grâiidé para
a Central

do' siií'CZ dias, t,uo zai'!>ou do Riõ Grande
nor',,',:!:"?,"1, c,e.sS,no «o »opso porto, o va-
vêm "ga°V1 

, Alnyde", a bordo do qual
S. .fcl-nn,. ne,íl(,as f,c enrvfio das minas dc
Irai do Bra°silParn R Estrada í1c Fcrro Cc"-

aitAoVS.|Sa (^0' "Üayãa» lem sido demora-
is"mcni nc »a? •'! ?Pticias ale agora. Bre-
;C,,['3iie i V' i oridades do porto que clle
if«« 4ufícf»JS. 5l- é »% ,,ao -^i

*~ 
/A discussão unSca do

parecer da commissão
de justiça sobre o caso...

O presidente == Tem a palavra o Sr. Deo-
elecio Borges,

E o Sr. Deoclecio Borges começou a elogiar
o voto veiícido do Sr. Barbosa Lima, pedindo
n intervenção no Estado para acabar com o
domínio dos Mouleiros, (O Sr. Barbosa Lima,
tornado de modéstia, agradeceu confuso.) _Depois disto o orador clama contra as illc-
galidades dc que ú theatro a sua terra. Ali
não reina a paz, nem o Sr. Bernardino Mon-
tçiro, como diz o relator da commissão dc ,ius-
liça, está governando dentro da ordem.; Que
ordem nem pera ordem |Em Affonso Cláudio eslão dous cidadãos
presos c espancados constantemente'; cm San-
ta Cruz, o collectór federal c os agentes do
Correio, perseguidos, abriram o pnniiò") em
Gnarapary, as atrocidades são sem nome, e,
assim, nos demais numicipios,

O Sr. Aniolpho dc Azevedo aparlcõii, E-ntão,
o orador, perguntando por que as victima? não
requereram "liabcas-corpus".

¦—Oli! de nada atlcanla tal medida no Espi-
rito Sanlo — exclama o orador, O "hiibeas-
corpus" livra dn prisão, mas não livra dc cs-
paiicaniciitos!

Romperam apoiados dos Srs, Paulo do Mel-
lo c Torqualo Moreira.

Dentre os fnetós citados pelo orador merece
destaque o que se desenrolou num imiiiicipio,
onde a água era péssima, e que móis larde,
por interverição do Sr. Deoclecio Borcos, jias-
sou a ter fontes claras, canalisnçõcs, ele.

Foi 'itii, como narra S. E.-c. que, para Com-
memorai- a data cm que foi rejeitado pela Ca-
mara o substitutivo do deputado MajiriçIÒ dc
Lacerda, pedindo intervenção, destruíram os se-
(fvtizcs dos Monleivos uma fonte qne eslava
numa praça publica c que tinha, por gratidão
do povo, o nome dc "'Deoclecio Borgís",

Mostrou depois o orador muitas cartas ano-
Ii3'mas, qne lhe são endereçadas do Espirito
Santo, nccrcscenlaudo que vc cm tniilns^ epis-
tolas o dedo dos Moníeiros. Elles nã.j sáo ho-
mens dc ntácar de frento; ficam "atrás do
toco", mandam imitar e depois rosam, porque
são cathoticos...

E o resto do discurso do Sr. Boj'é'í^ ÍQÍ tqjlQ..
mais ou menos nessj t.oiu».'

PARIS. 12 (A NOITE) — Os Jornaes nllc-nines moslram-se indignadíssimos com o
bombardeio, levado n effeito pelos neropla-nos francezes, dc Rcltwcll, e dizem que ns
bombas ali lançaduí causaram grandes pre-juízos.

Ü ponlo visado c nlliiifiiilo pelos aviadoresfoi somente a fabrica dc pólvora. Os pre-
.iuizos que houve na cidade foram provoca-dos pela explosão dos paioes,
A Suécia perdeu noventa
e um vapores mercantes

LONDRES, 12 (A NOITE) — Desde o co-ineço da guerra que a Suécia perdeu 01 va-
pores mercantes. Seis, torpedeados por sub-
marinos; 28, que baleiam em minas c fo-
ram a pique, c 57, que se acham detidos,
como presa, em diversos portos, devido n
terem a bordo contrabando dc guerra.Os _carrcgoinentos perdidos tinham o valorde iÕ milhões dc coroas.

O valor dás mercadorias capturadas ê dc
uni milhão de coroas.

O maior numero de vapores capturados cn»
contra-se nos portos nllemãcs.
Ecos da tomada de

Gorizia
I.OXDRES, 12 (A NOITE)' •— Informam de

Roma que entre os prisioneiros capturados
pelos italianos cm Gorizia encontram-se nl-
guns officiaes allemães.

_ Foram tambcm onpturados muitos offv-
ciacs austríacos disfarçados cm civis.
Parece que o «Bremen»

deu signaes de vida
NOVA YORK, 12 (A NOITE) — Desde liou-

tem de noite, que circulam insistentes boatos
dc quo o submarino mercante allemão "Bre-
men" se encontra no largo das costas de Nova
Jcrsey,

Os allemães não negam esses boatos. E
elles têm, ao que parece, qualquer fundamen-
to, pois durante n noite foram expedidos pela
estação de Sáyviílc diversos radiogramnias
niystcrlosos,

Um vapor a pique carre-
gado de munições

PARIS, 12 (A NOITE) - O vapor írancez"Tibor", que honlem foi a pique no;Meditcr-
ranço, no largo de Marselha, linha a bordo um
grande carregamento de munições. Ignoram-
se ainda as causas do incêndio que destruiu o
vapor,
Os navios allemães em

movimento
LONDRES, 12 (A NOITE) r- Os jornaes de

Ainsterdam aniiunciaiii que numerosos navios
allemães, dc todos os typos, zarparam de fCtrl
o dirigiram-se para o norlc na direcção do cs-
trciio de Bell, que separa o Cátlcgat do mar
Baltico.
Um vapor a pique
LONDRES, 12 (Havas) — O vapor Itália-

no "San Scbastiaii" foi poslo a pique.
Dover atacada por dous

hv,drop!anos
LONDRES, 12 (Havas) — Dous liydi-opla-

nos inimigos lançaram de tarde quatro bom-
bns sobre Dover, ferindo selo pessoas., Os
prejuízos materiaes são insignificantes,

ma «dansa» de comnissarios fi

Tt' t!'0*-»" «"> inspeclor 
"dá 

Ylfande.gn UO Paraná, em setembro dc 1014.
H>n,,|),;S„0«-iea,|)i")0'lto t1c'stcs Processos, o Sr.
Tn -, a ordenou que os mesmos fossementregues ao secretario da commissão dc lari-Ias para dar o devido andamento.

E', creado em Minas um
fundo de resgate voluntário

BELLO HORIZONTE, 12 (A NOITE) -
ensino" ní1v,^1,?V(,u ll0;e* cm segunda dis-cussao, o projeclo crenndo um fundo dc rés-$&2h5 °(l!l5 divid:,s cxterua e *utc™

As emprezas jornalísticas
direitos sobre o panei

os

Uma circular do Sr. minis-
tro da Fazenda

O Sr; minislro da Fazenda dirigiu hoie umacircular aos inspc-clorcs das alfândegas ehlm.nislrailoi-c? dc mesas dc rendas/ conce 1-de^ nos seguintes termos:
lendo em visla ns reclamações feitas porvarias empresas jornalísticas quanto aos di-

SÍÍS? ? .P'?fi,1- ,)cl!> papcl «•" empregam c•sobre a ¦nlclligcneia da ordem ji, 788 dc de-zembro de 1912, recommcndo no Srs inspec ores das alfândegas e administradores lsmesas dc rendas seja observada a mesma or-dem apphçada ás diffcrentcs espécies de na-pel -pnrn impressão, desde que as cmnresàsque -solicitem a concessão de tacs favoref sesujeitem .ás condições seguintes:
a.,,\ 7 In,scre1vcre;.'--sc no registo que, desla
írti2n-.d§!'nl0* íica estnbele"Wo nessas rc-partições; 2», provarem, quando exigido fòr
mi™n.Ven 

ipseriptas no registo, fnc rônsS
imitado. 

UnJU'CSSa0 dC SUaS foIhi,s ° P«P«

s.iS-Yf,0fí!st0 (,° q"° trata ° numerò l con-
a), a tiragem aiipual; b), a side e tdgnrda iniblicaçao; c), o nome* do proprictX(1), O nome do imnr.rf.-wW ,1^ .i _'.'..'

O Sr, Nlcnnor é iiiCAnasvcl
no ataque a* actual admU

nistraçfto
O Sr, Nlcnnor Nascliiicillo, ocíupniíiJòhojo ii tribuna da Câmara dos Deputados,cuinmentou o discurso proferido na vosnern

pelo Sr. Maurício de Lacerda c concluiu
com n seguinte Interrogação: Como se podoexplicar qu0 o Sr. presidente dn ltepiiblic.i,logo que sonhe que umn firma, na quallinvln parentes dc pessoa ligada ao governo,negociava com o Lloyd, prohlblu cum cila
quaaesqiicr truimnccúcs, estando certo, pordocumentos officiaes, que o Sr. ArrojadoLisboa, dircctor da Central, compra paracila, sem concorrência, vultuosas quantias &firma Fonseca, Macluulo & Cí, da qual 6soeio seu sogro — não reprime esse abuso?

Depois o deputado carioca, BOlemiicinonlo,
nffirmn que O Sr. 1'aulo de Frontin 6 um
firando engenheiro, presidente do Club deEngenharia, homem cheio dc serviços d Na-
ção. c, no entanlo, c nccusndo pelo Sr. Mau-
rlcio dc Lacerda, lambem homem do gran-des responsabilidades parlamentares,Ila gravidade nessa situação; os homens
públicos nfio podem deixar sem defesa ac-
cusaçííes precisas, mas lambem não são obn-
gados n responder a qiiacsquer vagas iml-
nuações. Por isso, com solcmnidadc, ora
vista dc reconhecer ns grandes qualidade-,do Sr. Mauricio do Lacerda, convida esse
parlamentar a coucretisar as suas aceusa-
ções contra o Sr. 1'aulo dc Frònlln, Esse
engenheiro acceita que se instaure, tmmc-
dialainente, o picharia para o seu julga-nu-nlo; mas exige que o libello seja capi-
lulado, a aceusação ampla, mns precisa,
para que a defesa tambcm seja completa.
Pnra isso põe A disposição do Sr. Maurício
do Lacerda todos os esclarecimentos dc que
precisar. Promplifica-se a pcrmitlir o m-
querito sobre todos os seus bens o ns suas
origens, mas exige do deputado fluminense
clareza e cxactldão nas aceusações,

O orador promptiflcá-se, por sua vez, a
dar ao Sr, Maurício dc Lacerda a sua assi-
gualura para quaesquer requerimentos par-
lainentarcs ou administrativos, que possam
trazer esclarecimentos a quaesquer das que-
stões relativas aos institutos que admiuis-
trou o Sr. Frontin.

(acidentalmente o Sr. Nlcnnor Nascimcn-
to narrou á Câmara, pnrn mostrar como n
firma Fonseca, Machado & C, foi rcorga-
nisada especialmente pnra os negócios d:i
Central, dous fados, coincidentes c inlcres-
snntes: o primeiro 6 que a firma negociava
com a Inspcctoria dc Secca-!, quando o Sr.
Arrojado Lisboa lhe era dircclor, o logo se
transferiu para a Central quando o Sr. Ar-
rojado passou a ser director da Central;
o segundo 6 que, quando foi da rcorgnnlsa»
ção da firma, o deputado Horacio de Ma»
galhães fui solidado, por certa pessoa, para
que lhe arranjasse a entrada para essa
firma, visto como, com a entrada do Sr.
Arrojado para a Central, Fonseca, Machado
& C. iam fazer bons negócios...

O Sr. Florianno dc Britto, cm aparte, con-
firmou "ter ouvido essa declaração do Sr,
Horacio de Magalhães, deante de um outro
deputado mineiro.

Os crimes do Contestado
- ¦ t

O Ministério da Gfiiewa i?«;'i
informações á Gamara

Ò&^ÍScdJenl9 t,,S\ho-,e dn Cnmum dnj
,,w 1. í("'",n 1'dM ,,H soBuliiles Infor»

"Actualmi-iiU. i,6 eslá (uiiccioiiniido nesta
ÃSÍW o°. C0I,5Ü,,Í0 .ll' Www o 'ine reiípondo o 2' sargento Brasiliano Juitluo ao
,i«"iííí!:..ílcnl',n.( °i-lB i«c aubtrahido, na rldadodc Porto da União da Victoria, iiiilinacs per.
Lin o»«0iíi.no Bovcrno c (i"»! estavam sob a

Dosdo que começaram as operações doguerra no Contpslado alé boje, nenhum of-rieiul intendente" respondeu a conselho do
guerra, sendo que por crime dc peculatooram julgados nesta auditoria os tenentesIlciic-dldo dc Assis Corria e Luiz AntônioFerreira Souto, offlelncs "cnmbatcnics",
que, lendo vindo do Inlcrlor dos Esladosdc Santa Calluirina o l'aranu receber d linheiro na Delegacia Fiscal desle listado»
para pagamentos n officiaes o praças, cx-
travlnram, o primeiro cm parle, o o soguii»do "in totum", as importâncias recebida»
nnquclln repartição. Curit.vba, 11) dc Jullli»de 11)10. — Emiliano Pernoita, nudilnr dc
guerra. Fm tempo: vao reunir-se o conse-
lho dc guerra a que responde o major grn«duado Salvador de Aguiar Cataldi, cujo pro-cesso acaba de ser devolvido pelo Suprema
Tribunal Militar, que não reconheceu como
incompetente o foro mililar, quo lem dl
julgar nquelle official.'*

-*»•»¦

Está em Caxambú o co-
ronel Arthur Braz

CÀXÀSiBü", 12 (A NOITE) — Fm serviço do
ser cargo, está aqui o coronel Arthur Braz
Pereira Gomes, recentemente nomeado fiscal
dus estâncias mineiras.

< *ft— ¦

Ncrhnma empresa jornalisllea, ifíscrinla«o registo, poder.', dispor do papel â" c ío ou dc qua quer outra qualidade pi-oprio
ifíín-Òn!.1',1'^5110'!- ;i-e.m »>»«" Pwvlamcntõ- {Uí cicnça dos direitos, mediante requciimen-lo a respectiva repartição.

»So serão admiuidas ao registo as eninre-
o.i/1Cr,ül;nacs c P^iodlcoa que proveu ermats de dous annos de effèctiva existênciao paiz, e das revistas seientificas, «políticas e nriisticas que contarem mais dêdous annos dc circulação consecutiva"

Os ex-pícadores do Exer-
cito vao ao Supremo...

—9—
c^e, <E>: j^i@»E*»(g!l''@ílíSnU gSi

€-!;*->;©!! É&Ê !•',©'
Em dezembro de 1010, o Ministério da (iticr-

r:i nomeou, por portaria, vários inferiores do
Exercito "officiaes picadores", com o posto dc
segundos tenentes. Em 1914, por outra poria-
ria, o ministro da Guerra os demittiu daquel-
Ias funeções,

Vieram, então, os cx-picadores propor no
foro federal uma acção contra a União, para
o fim de annullar o acto do ministro da Guer-
ra que os exonerou, visto como, tendo side
equiparados aos officiaes dentistas e velçri-
iiários, não podia a demissão oceorrer nas con-

Que haverá?
Os m^3terios admastiGircs

J/i na hora dc fechar O expediente o Sr.
inspector da Alfândega tclcphonou ao seu gen-
ro e official dc gabinete liwcrton dc Al uclda,
para que esle levasse pata a casa 110 pautas dc
distribuição ile confcrcntcs feita nos últimos
annos,

Segundo se diz, trota o Sr. inspeclor dc opui
rar uma grave denuncia quo recebera hoje,
pela manhã',

->--^»»w. I ., .., .

O DIA MONETÁRIO
Fm sua maioria, os bancos sacavam sobre

a taxa dc 12 5!8 d., c os Ultramarino c Fran-
ccz a 12 21|82 d, O dia cambial foi dc peque-no.s negócios, muito embora tenhamos mala
para a Europa, terça-feira próxima, Em cs-
terlinos não houve negócios, offerccendo oa
compradores apenas F.lfüuO, mas cm face dn
escassez de ouro inglez o Ultramarino só ven»
deu n libra esterlina a 19SI100 e o Transntlau»
tico por menos 100 réis. As letras du TIicsou-
ro foram vendidas com 8 1|2 0|° dc rebate.
Apezar dc sabbado, a Bolsa registou vendas tie
alguma importância, entre essas os de 22Ã
apólices da União de 1915 a 7703; de ü'i das
municipaes dc lflOG a 1993 c dc 90 dc 1014 a1949j bem como, para 300 acções das Loterias
a 128500; 000 das Docas da Bahia a -'.V?; 10(1
da Rede Siil-Mincira a 87$500 c para 101 dc-
bentures da Luz Stearica a 170$, quando as
acções da Stearica foram cotadas a 1005000.

©s r "

d), o nome do importador do nanei rorÁ' ,larlos' n:i° P°d'a n demissão oceorrer nas con
sano no seu consumo; e), a qiiautiilado nn.; dl?íes, °^ qllc occon'cu- „xima do papel (por lulo) necessária tá, ,ôi Perdendo a causa, appellaram para o Supre-
sumo do jornal uecessaua ao con- mo; c estC| na scssf(0 dc ,lojc_ ))()I, tlcsomnatc

o -contra os votos dos Srs. ministros Camilo,
Lessa, Leoni, Lacerda, Natal c André Cavai-
canti, confirmou ti sentença appellada, visto
como os appcllniilcs exerciam postos em com-
missão, dos quacs não possuíam patente;

OM*»»

¦— »m ij lp ¦¦ ii i  

fiii §raitfl® ezpio-
nm mi Bncaresf

AS TRANSFERENCIAS ASSIGNA-
DAS HOJE

Foram transferidos boje, por aclos do
chefe de policia, os commissários Álvaro Co-
lãs, do 16'° disti-iclO para o 17° e deste para
aquclle Bento José Torres; Manoel Matlieus
Nunes, do 15° para o 19° e deste para aquclle
Aldarico dc Souza; José Dias Vieira do Ama-
ral, do lil" para o Ifi" e deste para aquclle
João Carlos Dias da Motta; Abilio de Paula
Mathias, do 21° para o 1°; Cicero Accioly,
do 21" para o 20" e deste para aquclle An-
ionio dc Souza Figueiredo, c José Orge
Brandão, do 10° para o 21° districto.

iiwss

Suicídio de uni funecionário
dos Correios

A'- tarde as autoridades do 19° districto
policial tiveram conhecimento de que na ca-
sn n. 75 da rua Adelaide, ua Bocca do Mal-
to, havia um liomcm quasi morto.

Para lá se dirigindo, a policia verificou
tralar-sé do empregado postal Arlindo Emi-
lio Rodrigues, casado c dc 42 annos. Hoje
ptla manhã desceu clle para a cidade, vol-
tando para casa As 10 horas, mais ou me-
nos. Levou comsigo uma caixa de cápsulas.
Logo depois de chegar trancou-se no seu
quarto c pouco depois as pessoas de sua fa-
milia ouviram gemidos. Foram vcl-o e cn-
contraram-n'0 a conforecr-se, apresentando
todos os sj-mptomas de inn envenenamento.
Chamaram a Assistência. Esta quando che-
gou jA encontrou Arlindo morto.

A' policia declarou o suicida <r_uc tinha' re-
sol vido morrer & por isso ingeriu cinco ca«
psulns de sublimado corrosivo. Quanto nos
motivos que o levaram x .«laticM .íol loucu-

vira, nada quli declnmv .. y

oaram os pai5es militares
d/'KS 

12 (A K0ITE^ - ^ographani
"Deii-se honlem, As pfinvacate, uma grande, explosãolil

elras horas da
. dos paioes mi-íes, nos arrabaldes desta capilalU numero de mortos ainda não é ao certoconhecido mas cieya-se o algumas dezenas,u ue leriilos c mais ou menos de 150."-

A conferência do Dr.Sylvio
Portella no Club de

. I Engenharia
'&' 

larde realisou-sb, no Club dc Engenha-lia, a aniiunciada conferência do Dr. Sylvioiei,ico Portellh, major medico do Exercitoe íiiventor do apparelho "Salva-navios", queseulesluia no levantamento ile barcos afim-dados.
O assumpto tem aclualmenle o máximo(leopportunidade aiilb o extraordinário nu-mero de sinistro* marítimos cm consequen-cia ila hecatombe eúropca e, ainda, porqueo ínvenlor, orgauisando desde já uma empre-sa pnrn explorar o seu trabalho, inicia estecom resultados, práticos que, coroados de

çxito, assegurarão vantagens para o commcl-limcnlo, collòcífiidó-b lo?o em elevado des-taque. Assim é que, pelo novo invento, ol)r. Sylvio Pellico pretende lívantac dotundo do mar, nas costas brasileiras, variasembarcações submersas.
A concorrência Arjuelle club foi desusada,nolaiulo-sc a presença não só do conselho di-recloi-, associados e militares, como dcESmas. famílias.
Aberta a sessão pelo Br.- Frontin, foi dadaa palavra ao Dr. Sylvio Pellico, que disser-lou sobre o thema de sua conferência, cn-liando em iodos os detalhes dc sua inveu-

ção para provar a efficiencia do seu invento.
O orador, depois de expor todos os planostlicorictis, nniiunciou á ítsscmliléá poder bro-

vemcnle effectuav ns snns experiências pra-ticas. O orador foi muilo applandido após
a sua conferência.

O Dr, Frontin, presidente do club, éncer-
rnnao a sessão, declarou que aquella asso-
cinção iria nomear um dos seus membros
paru relatar t> dar opinião sobra o iuvento
do. Dr. Sylvio Pellico,; 

Uma de dozentos...
A policia do 23" dl4Mtto está a procura de

Augusto Teixeira da Silva, residente A rua
Sanatório ll, 105, por ter hontem, em Para-
eamby, quando fez a compra de uns carnei-
los, passado uma cédula falsa de 2005000,
lendo o numero 12100, estampa 12, série 4\
Sobre esse facto foi aberto rigoroso inque-
rito.
— ¦¦¦ili i mt* « ..

A questão à monte-pio leva ao
ra federal cin loenta e or

funcsíonarios públicos
Perante o juiz federal da 1- Vara, Dr, Iniul

MarÜus, acabam dc propor um protesto Síf
fimecioiiarios públicos federaes, que, por tal
melo, querem resolver ós seus direitos A pro-
positiu-a dn ncçfio contra a União em época op-
porlnna, allcgando que, nomeados na rígen-
cia do decreto que extinguiu o montepio, tive-
ram seus vencimentos descontados para tal
contribuição, em virtude do decreto que o res-
labelcceu, de 10 de agosto dc 1910, desconto
que foi mandado lazer pelo ministro retrooCti-
vãmente, desde a data das suas nomeações.

Entendem os referidos funecionarios que,nomeados quando, jA havia sido extnicla a
contribuição para tal fim, só deveriam, po.» ties-
conto, fazcl-as a contai- da data que o res-
labelcceu,

E_ como o direito que-invocaram pve'ícrcvca 10 do corrente mcz, lançaram mão do piotes-lo judicial, para, depois, moverem acção con-
tra a Fazenda, niiiiullaiido o aclo do ministro
do Interior.
—-— - — »i ¦ mmtÒ&*~* "¦¦•"¦' iwmsww. ——.

A Corte confirma a proiiuii-cia de dous advogados
A Côrlc dc Appellação, na sessão de hoje da

H" Câmara, julgou o recurso interposto pelo".Drs. Amalio da Silva c Carneiro da Cunha,
do processo que a Justiça publica contra os
mesmo move, por crime de injurias inipíes-
sas, o Io contra o desembargador Torqualo
de Figueiredo e o 2o contra o juiz da Ü'1 Vara
Civcl, Dr. Ovidio Romeiro.

A Corte, iinaniinenienlc, resolveu conHr-
mar o despacho de pronuncia dos necusados,,
-» ¦•»«¦-——- ¦- ¦ ¦ t~«a$éb* ¦ .-—————.

o

irlglUa para a sèáaiMa
Sob a presidência interina do Sr. João LuizAlves esteve boje reunida a coúimissão veri-ficadoi-a dc poderes, do Senado.
O presidente da reunião, que é lambem Orelator das eleições de Pernambuco, leu pare-cer favorável ao rcconl,. ..mento do Sr. Dan-Ias Marreto, e o Sr, Bueno dc Paiva leu nutro,

rc-onhecendo o barão de Miracema, cvmo se-nador pelo listado do líio dc Janeiro.
C relatores acharam quo as eleições nesse,

1'Xados correram rcguiaijuuiilc o que -i* Ciruiscandidatos foram, de faclo, eleitos.
A' vista disso, toda n comniissão nasi ;nouos janreceres que, na próxima segunda-feira,Serno lidos no expediente da sessão c votados,si houver numero.

"• ¦'¦»— T-—TTBUJ^-ir- ii

O CAFÉ'
Com a exhibição de muitos lotes e com pro-cura regular fuilceionou hoje, o mercado dccafé, com o preço dc 9$300, por arroba, parao typo 7, islo é, um pouco mais fraco do quohonlem, o isso devido As noticias dc baixa de,'i a 5 ponlos, no fechamento de honlem, o hojerepetida A abertura. Pela manhã, venderam-se 2.058 saccas e, uo correr do dia, mais 1.772,ou seja o total de 8.830 saccas. IIon'.em, cn-Iraram 0.125 saccas, embarcaram 7.812 saccasc o "stocl;" ficou reduzido a 200.550 saccas.

O mercado fechou firme a 9$300, com ade ,'i a 7 ponlos no fecha min to dcBolsa de Nova York.
gtgjOTjB^jãaagmiBiaaal

ma
loje na

GÕMMibiN I GADOS
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PSf 181.11I1I3IIÍ

POR 300ÍOOO?
-*—

— Ora! porque ainda não tem as-
pSialto, não tem bondes, não lem esgotos,
não... E a desculpa do indeciso, doim-
previdente, daquellc que não sabe ga»nhar dinheiro e não sabe esperar.

Comprai' terrenos sem melhoramentos
para vender depois, eis o X das grandesfortunas.

Informações completa- com José Millietí
rua tia Assembléa ti. 12U, Io andar; lele*
phonc. C, 2.ÍI51, c rua da Estação, A i,
Penha; telephone V,., i.054.

^¦tá^^Sê^Êê^^^^SiMi
¦ i ii i - .¦¦¦¦ "¦<

La Poupée - K^
Medas para senhoras, flua

lios pnra meninas,
pura liaplisados, -<

da Assembléa n. 100,

O Dr. Carlos Cosia, procurador criminal da
Republicai deu hoje parecer, perante o jui^
federal da 1» Vara, sobre o processo ali instai!-
rado a propósito do celebre caso da "siihina"
n. 222.

O Dr. Silva Cosia, nesse paVecer, opina pela
pronuncia tio funecionário Gnudi-' !,ey pelo
crime do desidia, no exercício ile funeções pu-
bllcas, e não ile cstellionato, por n:.o haver1 UO> .a,utps provas qus. ^ iS.So ír^totizeiu.:

rlH»] líwr.1
inin''0!

Rcabcrluraamniiliü aa
1|" dia, Uuus ipindros'dc poiotnris. i'iuicçues

lítAV BÍJSíl.aUliyj todns as noites, Uo-
e fcriailps, i!u Ij. dia cm diante.

Dr, Silva Araujo Filho"*'
DOF.XCAS ll.\ PEIXE 11 SYMÍIUS. Mudou seu con-

siiltorio "pa-a 
a rua Sele dc Sclciiibro n. '.:S' — Telephone

5.510, Central.

Concertam-se camisas de
homens, mudando gollas, pu"
nhô"s c peitos. Preços insígni»
«cantes.

Entregas a domicilio
Casa Wlmé. Coufon

actualmente á rua Gonçalves
Dias n. 47-

•.
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. navegação a
tiiaal

vela entre Por»
• Brasil

Tloparfliulo nas columnni do A NOITE, dc
im! eni, eom unia publIcaçAo uo Sr. Mnrlo
IVIle», nn qual ni< dl/, "unleo repreíontniHO

i nriien du IIin de Iniielro dft firma A. "ei"
leu & (',., da praça de Lisboa", venho conte-.-
im- (ai usuerç o. \ riu dn eorroiipiindeii'.a
nu nume co|lectivo de "Antônio AbrnneliCB
j Mnrlo Tclh-s", poderia Invocar o lo»teiuu«
nho du Ranço Nacional 1'llriimarlno, mas
erolo nAo precisar mnls do que n Irnn-
M-rlpçáii do um loplco da eartii do Sr. Adriii-
im 'IVIIe-i, 

pae dn Sr. Mnrlo, endereçada no
.iluilx.i osslfiliudn, om ¦> dr maio deste mim.
"Devo cerlamoiile n compadre ler notado a
minha Insistência em dirigir ns cortou com-
inerclaoi. cnlleetlvomeiito ao compadre e no
Mnrlo, a peitar das tuas continuas recusas nm
pio querer que o seu nonic flgurnnse noa
meus negócios; tuas eom o incidente que o
;mnpndra acaba de revelar-me fico oxulie-
r.mt. imiiti provado que eu tinha razão nn
inlulia Insistência em querer, embora abii-
• lindo da sun bondado, que 0 eonipndre ti-

dado moral HON referidos
. nilo podia confiar A In-

vosso a responiinli
negócios, que de l<
oxporlonelu do Mi

lista conforme,
to dc 1UIti.

llto (le Janeiro, 12 dc ntfos-
Antônio Abranchett,

LO' f-.i..i,;HML

Resumo dos prcmloi In loteria dn Cnpltitl
Federal, plano n. .'110, e.xtrahidn hoje:
5111(1  »" '""'.'1
Ü8'i:>! 0:000$000
ima  r>' «.nino
41)29 2iOOO?COO
22071 2:OOli*fiftOuo.-i.'.'.'  íioonífioo

n-f!'.) 1:000*0(10
2IV5-I7 il.OOOíOlW
17870 IsOOOSOOO

Prêmios de 5Q0$flOO
«.5.J0Q 21010 ¦ 

' 15782 ii0-ll
t.180-1

jjf^rnin hoje:
fâ(;K„ .r.fi Macaco
Moderno  178 Peri.
pj-,  '««.'iS Gato
Salteado l^0

SLOTBR1A á. PAULO
Resumo dos prêmios da I18G* extrneção da

ÍÍ02" loteria do plano ll. 25, realisada hun-
tem:
)y,sj 20:000$000
10552... 2:000*000
í.jijíã '. 1.60O50Od
f:i.i;i;" l:0O0SOO0
185(10!!...'..".. 1:000!$0IIU
IM'17 W^M

571 00 500*000
17105 f,mm\r,()- .-> 5003000
57005..". ."..A... 5005000
f '   ' '" ' "* " ™

O Lopes
li' quem d;i ii lortiiiii. mui- raniiin na1 l.olon.is e olle-

icce maiores vnnUigcn- no publico.
Cisa inatiiz, rua Ouvidor 151 — Filiaes Ouvidor,

ISI Quitanda, 7'J; Primeiro de Março, 68; L, Eslauiortc
Sá, 89; General Comura, üGJ. - S. Paulo: rua Quinze
Je.Novcmbro, r>0.

Quasi degollado!
i • "¦¦

Um soldado do Exercito tenta
matar um companheiro

No palco du quartel tio ll" regimento ile In*
findaria, no largo do Mouro, dOMnrolou-íO
i- i.i maiiliA tuna brutal v omoclononte scenn
de Mitigue. Por questões do serviço um sol-
ilmlii eom uma navollifl qiioíl dcgollou um
stu companheiro, O facto pinuou-se. outro
.Manoel Alelelllndoi (lo Oliveira, pardo, do 28
nnno», o Õomercindo Fevnnndesi Bnlro elle»
h.ivla uma velha rixa, provcnfoilto do rlviili-
cinde» no serviço, Hoje, no poloo do .limitei,
quando c-.la.iiiu reunidos vários soldados,
Õomercindo dlsbc qualquer eoinjo pouco li-
•iingclrn á dignidade de Mclehliulfi, lista rc-
iineou, osliüieruccndo-io entro ornuos oenlo-
nula discussão. Subllamonle, uomorclndoi
antes que os outros ooinpuululrns pudessem
intervir, tocou de uma navalha a Investindo
contra o seu contendor, vibrou-lhe um ex-
temo golpe no pescoço, quasi o dcgollpmlo,

A vletlniii, em estado gravíssimo, foi --oe-
corrida pela Asslslciieia 0 internada no lios-
pitai Central do Exercito. O criminoso foi
logo desarmado c preso.

¦ . MUI» ¦

Cabaret Restaurant I
i w Mai.utawnuu.xuia*»'-' |

Iub Tone-los do
179, AVENIDA RIO BRANCO. 179
HOJE c todas as noites, das 9 ns 4 horas
Suecesso assombroso pelos artistas

sob a tlirecçíVodoCABARETIER
JUSTINO HINkllVI.NI

üraildl0£0 K8TRÊA Pi: I.OI.ITA lll I. CAMPO,
cantora bosponliola

Suecesso liiogualüvcl ila Mirko, enigmático
Indar de cantoras A lronsformui;ílo.
MIltKO . . Enigmático iniiliuiordoBcIlo
JBN.NY CONSTANCK .
RSTIlliR CASTILL0 .
l.ul.A Ul. lIliSPA.NIIA.
CIU01.LITA. . . .
CAI.MKNHKI. Vll.l.All
l.tiS MIM.HMM . .
OI.TiA lUUNIIIM . .
Ci.O-LYDI.0.1 . .
..OLITAUEL CAMPO

II! I-

e!iO

A conferência de hontem
de Mr. J. F. Fonson

O Municipal enolieu-SO, linntem k iiolle,
com 11 primeira enuífrenpln de Mr. .Iron
Prançáls Pontoni "Co que j'«í vi» nueua
les allemaiHls hont entres iIuiih Uiuxellei.",
Infcliímontei a liillu Miln du iionm, maior
eiiMi de espeelneulos nfin su «prenciiinvli"au coiniilet", eomo era de esperar, dado o
.i- niiipio d.i iiulc»tru dn eoufcreucliitit c uur
ler este, fliiaiiiuiite, quem (• — um oulflr
tlientrnl (Io renome e aqui iiicniuo coiihc-
vido c festejado pcln c.nIIo de renreíonlmiAo
do suas bTlluAi.tlsi.lmai comédias "U innila-
gc de Mlle. ueuleman»" 0 "l.a demolselle du
inagdzlu". Mas us multas pessoas que lo-
ui.liam lugar na plniéa, frisas, camarotes o
bilhões du Municipal eram.! tunas, represou-
imites dus colonlAí franeoxa •• belga aqui
rosldontei, o as outras, membros du mais
alia sociedade carioeu, aquellas e estas in-
tcressndas 1)0 coiiflhgraçAo curopéa pelo
s.uigue 0 pelb coração. K essa asslstciieia.
ROlectn e distlnelii, ouviu, nnplaudlu u ac-
Clamou Mr. ,|ean .'"ousou durante tudo p
seu discurso, unia verdadeira cvoeacAo eniq-
elonanlc e clnquenic do horror que foi n
Invasflo dn Uclglea, e a sua dómlnaciio, pç.-
los excrcitoR de Ouilliermo ll. O autor de
"La Knmiiiandanlur" teriuinou a sua con-
fereiiein i'ecliando ndiniravelnu-iile a poesia"Cens dc Llcgc", dc Vcrhearen. e sob dê-
morada salva dc palmas dc todos os pre-
sentís.

LYDA BORELLI
«>o admirável film de arte suprema

A FALENA
Oe Henri llntnillc

No ODEON — Depois dc amanhã

Vi

Cn: im a llnlo-Frnncoz.
Cnnlora liitoriiiiclunul,
Couplcliela liospaniiola
Ciuitero eiinlla.
Cotiplotlsln liospaniiola.
UllCltO italiano
Cnntura italiana.

(jmtur Ítalo fnuiccz
Cantora ticrpanhold.

s sob a direcção .lo prule-

Carniãn Coeiiio Msdeircs
O Dr. Thadeu de Araujo Medeiros

e filhos, .Ioão Ribeiro Fernandes
Coelho, esposa e filhos. Maria lsn-
hei de Medeiros, monsenhor Isauro
Medeiros, agradecem a todas as pos-
soas que assistiram á missa do seti-

110 dia, celebrada por alma de sua sau-
jnsa esposa, mãe, filha, irmã, nora e cunha-
|rt, e ns convidam para assistir á do tritfcsl-
¦no dia que será rosada segunda-feira, 14 do
corrente, ás 9 horas, na egroja dc São Joa-
quini, á rua de São Christovílo.

Adalgisa Devecchi
Domingos da Costa Parente, Ame-

lia Parente Devecchi e familia. pe-
nliorados agradecem a todas as pes-
soas, parentes e amigos, que so di-
giiaram acompanhar os restos mor-
taes de sua estimada cunhada e irmã,

e dc novo os convidam para assistir a missa
do. sétimo dia. segunda-feira, 14 do corren-
le, ás !) 112 horas, na egreja dc S. Frnn-
ciseo do Paula; desde já se confessam sune
piamente gratos.' 

FAILECÍMENTO
Falleceu hoje, ás fi horas, em sua rc-

sidciícia, o DR. .10SK' NODDEN D13
ALMEIDA PINTO, sendo o sou enter-
ro amanhã, ás 9 horas, partindo o fe-
retro da rua Santa Clara, 18, Copaca-
bana, paru o cemitério tle S. Fran-

tiseo Xavier.

rV.esi35üur Thgôsíiile Ceatrejsan
(Mort á Paris, le 13 Juillet 1916)

Par 1'initintive d'uii ami (1'enfance,
oelehrée une misse pour le repor

iriado corpe do bali-
sor evito.

fiiiecciso pela Tlli:-DI.\l)0I.ll.'.S TZICANB 011-
CIIESTElt,

BHEVK.MI.NTE ESTHÉAS controladas dlrcclamcnlo
pelas nosMis lopiosenlalltos em S. Paulo, Uucnos
Aiies o America do Norte.

i£»*cm*taDuai
1 «H»» i

Escoias Primarias
A Ordem Seientlficu do Brasil, Instituição

que se propõe crear e manter escolas pri-
inarlas gratuilns no Brasil, acaba dc eleger
a sua directoria c commissões, que ficaram
constituídas da seguinte maneira: presi-
dente, Dr. Llíiz dc Carvalho e Mello; Io viee-
presidente, Dr. Vicente Liberalino do AI-
buquerque; 2" vicc-presidchtc, barão de Pei-
xoto Serra; secretario, Dr. Anlonio Ferrão
Cnstello Branco Filho; 2o secretario, Joa-
quiin. Ferreira Cardoso Mourão; orador, Dr.
Zulmiro Pinho; 1" tliesoureiro, Vicente Ro-
gonc; 2o thesoureiro, Francisco Josc Silva
Sellos; bibliothccnrio, Dr. Hugo Martins.
Commissão de investigação — Dr. Alipio
Leal, Ilasilo Padula e capitão Anlonio Pei-
xoto Serra. Commissão do finanças — Ma-
rioel Joaquim Fernandes, Anlonio Civelll c
Henrique Thadeu. Commissão scientifica —
Dr. Augusto César de Freitas, professor
ftiuil Jorge Vidal, Dr. João Edmundo
veira Goiidim, padre Arthur César
e Dr. Josó Carlos Duarte.

Os diversos membros da directoria o eom-
missões foram muito felicitados, ficando
mareada a primeira reunião do Conselho
para o dia 17 do corrente, ás 20 horas, na
sede provisória, á rua da Quitanda u. 51,
Io lindar.

Oli-
da Rocha

Moveis â prestações
Rua tia Carioca

Modelos exclusivos

Casa Martins

&%

será eeiebrée une messe
de son ame, lundi, 11 Aout, á !
thcdrale (aiitel du Saint Saerément).
A 9 1|2 heures. Priére á ces amis et
parents d'y assister,

iaaaaacEaafitg«aEBats»i;'i-irir"Wtf«mE
O MOMENTO

lloisterio da lericnltnra
Si ha um ministério altamente impor-

lanlc na aclual organisação administrativa
do paiz, esse é indubitavelmente o da Agri-
cultiva. Outr'ora, nas orgatiisaçôes dos yo-
vemos, pleiteavam as facções políticas do
pai: a pasla do Interior, considerada a
pasta polilica. Foi ainda em obediência a
esse presupposlo iiue, no aclual governo, o
Partido Conservador a obteve,

/*." cerio que. o ministra do Interior faz
as nomeações de. juizes federaes e seus sub-
stiíutos —- força inquestionável nas organi-
Sações de mesas cleitoraes, e ainda nomea
officiaes imra a Guarda Nacional '— legião
veneravel de eleitores,

Mas é só. é pouco, e será cada vez menos.
A' medida que. o paiz se for instruindo'.,

irão desapparecendo essas politiquices de ai-
dtia, em que se esleritisa a actividade na-
cional pire a disputa de um posto de sub-
delegado estadual, ou supplenle de juiz fe-
dernl.

À lula polilica, que consiste em disputar
as câmaras municipues pura dar posições c
dar posições inira disputar as câmaras, ten-
dera a desapparecer. Isso era bom quando
a multidão de escravos cultivava a terra,
assegurando a Iranquillidade material dos
chefes.-Hoje a cousa vae mudando "de as-
pec.lo. As preoecupações de utilidade pra-
tica vão dominando os platônicos cheques
políticos. Emquanlo os hábitos restantes d:i
servidão mantiveram as populações na igno-
rancia, o ulililarismo dos chefes sc traduzia
em uproueilamcnlo material das posições
políticas. Mas o cultivo intellecliial das
populações vae dando n estas o exaeto co-
nhecimenlo das causas e o pralicismo as vae
invadindo no único terreno em que elle
lhes pude ser proveitoso: no trabalho labo-
rioso da terra.

O ministério que ensina a cultivar o
campo, que ensina o que se deve plantar,
que diz como se deve colher, que distribne
Sementes, que encaminha as produe.çoes,
que anima as exportações e, portanto, au-
xilia a largo distribuição da riqueza — esse.

ministério potitieo, da política
ê a politiea econômica.

Ministério da Agri

O Centro dos Chauf-
feurs elegeu a sua

nova directoria
O Centro dos Cbnuffeurs realisou hontem

uma assembléa para a eleição da sua nova di-
reetoria, que ficou assim constituída:

Presidente, Manoel José dc Souza; vice-pre-
sidente, Fclisberlo Gonçalves Caldeira; 1." sc-
crclario, Álvaro Rodrigues; 2" secretario, José
Alvos do Mesquita; 1" tliesoureiro, Rodolpho
.jul.lo Ferreira; 2° thesoureiro, Manoel Joa-
quiin Salradinhn.

Conselho fiscal — Abelardo de Carvalho,
Sobastifio Brito Jorge, Constantino de Almei-
da Fernandes, Avelino Joaquim Pires c An-
tonio Marinho da Cruz.

Antes da eleição foi lido o relatório da coip-
missão de contas sobre a gestão da direciona
cujo mandato vem de terminar.

Por elle se verifica que, durante o seu mau-
dato, ora findo, u directoria teve o se.íuinlc
movimento, que bem attesta não só o desen-
volviruenío, como a maneira por que dirigiu
os destinos do Centro:
Fianças om deposito no Thesou-

ro Nacional  9:-WOSO0O
Km cofre  1:5328800
No British Bank  3:069$500

Vae motfIflcaiMso a orl*
entaçào áo governo

nruguayo
¦¦ •' -

A renuncia oollectiva dc
ministério

MONTBVIDE'Q, |Ü <<-• A,)„- ft.Dr. Ps-
llciano Vlíro, presidente da llenubllin. dlrl-
«lu hontem um miiiilfciitp (Ji íonvoiigRo d<>
uiiíildo colorado, (Rit! se ritme hoje mwtn ca-
pilul, exprimindo os s<us propOHltos do mo-
ãl(lfil> u ononlaolò do governo, tanto jm(iíiillifo bollUço oomi» no econômico. Ene
docuntinto foi beto rpcobjdç pela oujiouIçaOi
nolif vèiu favoreci'r as asplrncfios populares.

MONTí'ÊVfDB,õ, IU (A. A.) ¦- Anujuicia-
sc quo nn próxima Rcgiiitdn«folr'n " õiHilsto-
rio apresentara, a sua renuncio eollcetlvii. em
vjfltn do inniiifesin publicado pelo preíilileii-
le du llvuubllca, afim do dar-lhe Inloirn II-
liurdjido plrj) iTÒrgaiilsar o gabinete com ole-
mciitns ne oouclllacftò.

mu ¦¦«¦¦ i -t^—; ~~_—

OS NOSSOS INVENTORES

-wiMwfi-ia»
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bimpadop n polido.' universal

EM TODA A PARTE
'¦ ij " ¦ ¦*<«» 

O Dr. Sá Vianna na
tal argentina

capi-

joriiSe'! l>iib
biilliíintlssima

A.)S iülES, 12 (A
ilibQíam hoje e.xlensos resumos dn

rodos os
mos
lioniemfelicio realisada

i. noitç pc|o uroícjsor Sã Vlqiiua, nn saldo
dn Atnenéu tlIspniiò-Aincrlcano, sobre "As
rnÇHS forlcs c as raças débeis", que teve nu-
morosa o selccln, assistência, sendo o orador
Auiitlsslmo uiiplaudldo c felicitado.

UUI5NOS AIRES, li (A. A.) — O proles-
sor Sá Vianna será recebido amanhã em nu-
dienda especial pelo Or. Vlctorlno de Ia
Plíizn, presidente dn Itopublicii. Hoje, o nos-
so illusire hospede comparecerá A sessilo so-
leninc que a '1-nctildadc de Direito realisa
paro coiiiliieiiior.il' o 10!)' anniversario da re-
conquista dc Buenos Aires, em 18(11).

Um novo processo
para filtrar água

O Sr. I.u/írni" Oaudlo Loy, ImproialònadOi
como toda a «ente, com a orosoenlo pranorflo
na mortalidade por doenças du nnparollio ili-
gostlvo nesta cnpllal, q quo é ntlr liuldii om
nrllnoiro Iodar an desleixo dn flloallMCnp dns
coneros alImnitlcliiH o, em se«jindo. a» Impo-
rezas d*ngun que helicnins, lembrou-se UO pru-
ciirar um niflu fiiell de purificar a o,!in e, n
nosso ver, encontrou-o.

Trata-se do um filtro qne. eom pequeno Kl}».
In, pode ser pppllcnuq ns Hfiluaoí caixas da-

iM-Trt-nrrc-;--! i ¦' i,»:« sjuluí,

/ir "¦ ¦¦¦¦¦¦—».^f.i- ii-,-.jq

ay\w'"m ' ' '' %

IIA MAIS l>K :m ANNOS
QUE FORNECEMOS DE
MOBILIÁRIO A RTISTICO
MA I S IMPORTANTES
VIVENDAS DO RIO

.\

——*-
LEANDRO FiSARTINS & C.

Lyda Borelli é a estrella num-
dial da cinematogfaphia, a interprete su-
bljme dos romances de HENRI BATAIL-
LE, de quem já nos deu o sobeibo tra-
balho feito de triun.pl.os: Marcha
Nupcial.

Lyda Borelli, no prodigioso ro-
mauce A FMLEíiA, dá uma interpr^-
iucâo sem precedentes á scena muda, e
distribne todos os recursos dc sua belleza
captivante e de sua arte soberana, nas
expressões mais fascinantes, cambiando
desde a alegria descuidos! até á trágica dor.

Ella traduz Majestade, Amor
e Qop como jamais outra artista ai-
cançoii na tela.

E o OÓEON prova, documenta a
mação: "Seus progniminas podem
jados,

sua affir-
ser inve-

mas nunca imitados"

Gomo
dose dc lysol tudo estaria aca-Com uma

liado...
Maria Rosa, nícretriz, residente á rua

de Camões, após ligeira discussão que
com uma sua camarada, tentou contra a
tencia, bebendo nm pouco daquelle' ¦¦
sivo. '<

A policia do Io districlo pediu os |òccorrÕ's
da Assistência, que chegaram a tempo..

. ««»» t . , 

Luiz
leve

esi St
orro-
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Uma opera Gonfrapla á
neufraliâaâo Argeu-

tlssa
BUENOS AIRES, 12 (A. A.) — O prefeito

municipal Dr. Arthur Gramajo manlcvd o seu
acto, prohibindo a primeira rcpresentavüo, no
theatro Colyseu, da opera "I.cs oadeimx de
.Voei", do compositor francez Xavier l.eroux,
por considcral-n contraria á neutralidade da
Republica Argentina no actual conflicto eu-
ròpcii,

i » ^«Bp. , ,.

guii, tornando assim fucll o uso da atua fil-
Irado.

l) Sr. Citudle I.ey assim descreve O seu ap-
pnrcllio; Compõe-se de uma segunda caixa de
folha dc forro gahanisado, no fundo dn qunl
está instiillndn um "chassis" dc cantoneíras
dc ferro o nellc assente uma podra-fll o de
dimensões coiívenlcntcs, lí--se fundo teim con-
forme sc vfi no deseulio, uma inclinação de
18", até á extremidade dn pedra-fillro e dos-
se ponto atá é saida das uguas nfio filtradas n
fundo tem uma pequena inclinncão. Dessa dis-
posição especial resulta unia grande vailtn-
gem, que ê a lavagem do filtro, n qual eslan-
cio em tilano inclinado, é lavado aulomnllca-
mente o constantemente pela água que eac dn
torneira de entrada da caixa e sao pelo lado
opposto. sem deixar depósitos sobre a pedra-
filtro, eomo suecede com as talhas-flltros,

Desse modo, a mesma caixa preenche simul-
lançamento os dous tins: fornece ngua filtra-
d.i pnra beber o acua não filtrada para os di-
versos usos domésticos.

O apparclho, OU antes o "Filtro (iaudic
I.ey" e, eomo se vê, de fácil applicação,porque
pôde ser retirado por qualquer pessoa para que
sc possa lavar a caixa em quo èlle e" collo-
cado.

O director geral de Saúde Publica, uvido
sobre a invenção do Sr. Gaudlc Lcy, mnuifcs-
tou o seu npplauso o ficou dc, com mais Vil-
gar, i\e pronunciar sobre o assumpto.

TOLÜOL SOEL
Illfallivel nas tosses mais crieis

pelo 1'neumotliorai — Una S. .los<5 ua lis 2 lior.is.

Ul íiiiEilfll
No matadouro de tinnto Cru»
Abíitldoh hojei 44» rezes, '.Wi porcos, 47 ca.M

nelros o 40 vitellos.
M.iicIi.iiiI. •: (.'lilldillii 15

.10 n,| Diiii.li <t C„ NI i
1'llluis, 153 P„ 10 |». o 7 v.
Iiiil, llll p. t- l.'l v,| Inilo
00 r.; ollvolM Irmfioi A

slllo Tavares, S16 p.Ho-

do Mullo, Q(l r, oo Ifi p,; l.lniii a
ImíiiuImhi \'. (iu,;,

IMuiítiilii de .Miriii,
('.„ 71 p„ 'l c. d oi- 11 v.i Castro A

C„ 10 r,i C, dns HcliilliMas, 17 r,; l'urtiiil,u
A C, 117 r.i l.il,,an. do Axovedo, 15 r.i Nor.horto llerl, 7 r.i ['ernniidos & Marcond 'j\
p.i Augusto M. da Mulla, 80 r„ 15 c. « U\,

foram abatldus an Indo: '7ÓH iivi
porcos, lti carneiros e 6ü vitellos,

Foram rejeitado»; 17 114 5;« p„ Ifi p,
o .1 HA v.

Vendoram-sot "fi .1,4 o ll i».
0 lutai do "stoek" (¦ de 2.71'J rezes
No entreposto de H. Ulnxo

••fil

O primeiro Irem ehrgoii A hora,
Os precos foram ns sogulntcsi rer.ef, dn

8000 n 811 llli porcos, da I8iriu a ISüOOí enr»
iiclros, de lf?lliií) a 1Ç800; vitellos, de J600 a
8800,

o segundo Irem chegou eom cinco minuto!
de atraso.

foram vendidos! »i*.'l II•17 e. o 47 .TI v,
Exportação

l;8 r., 2ÍI2 p.,

A firma Caldeira k Fil
mais '|,')7 rezei, conslgnadi

I5m Santa
jellou uma.

abateu '•¦¦ h
eX|iorluçào,

Cruz a conimlsstio medica rt*
¦ -<K*-

Rendas a !ü -
Una Selo de Setembro, 205, Tclephono 2.f

t ^pp. |

bonlndoi, jio'.
In<, meias, 1!-
lus, grainpor,
llllll.l-, 0(0,

ilO Central.

8!!B
MISSAS

Uesnín-sc depois dc amanhã:
Theophilo Costrojenn, ás í) 1

(Irai; Godofredo F, Barbosa, ás
dc Santo Anlonio dos Po'. -cs;
Andrade Sobrinho, ás !).
mento; Oscar Mari
egreja ao Carmo;
Frias '» 10, nn
I'aulii; Dr. Tliom,
mesma.

ENTERROS

IM
llll

Cnthui
nialri^

oi 'es; Dt. I.ui/. da
as ;i, na matriz dn Síiciü»
ith de Lemos, ás ll 1 2, no,

.Abilio Pinto de Almeida
dóegreja de S, Francisco

{/. Mario iPcruccltl, 9.

Pelo balanço apresen
ocoosião da entrega de
Fianças no Thesouro '
No British Bank 
No Banco da Província

Graii<]o ¦ • •
Km cofre

14-:002!?300
nesta época, por

seu mandaii
Nacional..

do Rio

9:6005000
5:8005000

G:5O0S000
803)5160

22:7688100

.MarliiisWeirollC, 4-|Mobilias a prestações]
ALFÂNDEGA, 111L

—+ ' «J^tol

Soffreis do fígado ?
Tomai Enargil

-. -m**l

s o
O 3" delegado auxiliar, com vários agen-

tes, varejou hoje a casa de jogo da rua Ge-
neral Caldwell h. !)62, de propriedade ue
Paschoal Lauria e Gaspar dos Sanlos, appre-
liendendo uipa roleta, pamlo parft ó respe
otivo jogo, riehas, ele,
da Casa. Esles foram
giante, lendo, porém

prendendo os donos
autuados em fia-

prestado fiança.

(. "¦Sí&íl»1 fl —

Pó cie Appoz LffilOY-
CAIXA, 2550.0

melhor o não
mais caro !

E' preciso pagar os dispensados
do Theatro Municipal

Os empregados extraordinários do Thcnlvo
Municipal, ultimameutc dispensados, ainda
não foram pagos dos seus vencimentos dc
junho e julho.Queixaram-se-nos disso, hoje,
em longa carta o a sua queixa por estas le-
vamos ao conhecimento do Sr. prefeito, 'Pie,
por certo, mandará pagar o que lhes é dc-
vido.

—^õJOi^^"

e que
moderna que

Infelizmente nos:
cultura le
ministros.
teve elle seis
assim, qualquer

ie.•m sido um pouco transitório
Fm seis annos de existência ;n

titulares. Diffieil è apresentar,
resultado de trabalho, bor-

,-,. c convir', entretanto, que » ultimo rela-
torio do ministro Bezerra é dos mais ain-
madures. A guerra curopéa teve esse ef jeito

obre nós: estimulou a actividade
E o nosso ministério vital, que

Igriculliira, está desempenhando
ligencia o setí r^t"'1

ben ifico
nacional
è o du A
e.am intelii MAU Ri-

CIO £"•: MEDEIROS.

Fra.ncesca Bértini
;CJ?:'0 cinema Palhé que, incontestável-

mento, è que tem exhibido ulliniamente os
maiores suecessos innndia.es, eomo sejam os
"Mystcrios dc Nova York", os "films" da
bella Robinne, líesperia, Napierkovvska, Leda
Gys e actualmcnlc Emilio uhione, Zá-la-
Mor!, vae dar segunda-feira a ultimo pro-
(lucção dc Francesca Uertini: "Nu turbilhão
da vida" (Lncrima Kacrum...-).

.lá vimos trabalhos extraordinários desta
actriz, como sejam ainda ullimamentc exhi-
bidos no Palhé: ''Odetle". "A pérola do ei-
neiiia". "My littlo lliihy..."'; mas Iodas es-
sas creações ficam longe deste ultimo drama
oscripto cspecialnieiitc para Bertini.

lín> oilo lóllgOS aclos, em (iiie Bertini não
sáe de sceuá, a querida estrella do publico
carioca, "No turbillifio da vida", vibra lijií-
sonamento coín o publico e fal-o chorar,
amar, soffrer, com a mesma intensidade que
cila sente.

Incontestavclmentc é a sun maior obra

Senhoras e sénhqrítas- ^""iu^
Tônico ulerino, regularisa todas as moléstias dò
lllei'0, ovita as eólicas (Ia matriz, tis dores agu-
(t-is do ulero, cura aneiniu, chlorose, heinor-
rlingia, llorcs brancas o todos ns mo.ostlus (lo
senhoras. Pecam A VIDA DA MlpIElV. V-iaiie
:!$U(J0. Silva (Joiiios ii 0. — Hun São 1'odro,

A'

SOTERRADO
No necrotério policial fo! examinado hoje

o cadáver do trabalhador João Marccllino ou
João Baptista de Azevedo, soterrado .hontem
om uma barreira, em São ('.Uri sto vão..

«— . mtmV "———————-

y Officina de »Mn!rn »
Obras da A1^0"^!

,Tn eslíi fiiii(!i'loiinii(lo f stu sdi-.eito dns offi.M
>-.:¦¦>.¦

¦'<%¦¦

yim >x- clniis lypograplileaa im A Nont. jpisj xí >«-.
?M li; jinrii u Impciasiio «te. lltriin, rollielos, íft mu
Víp. S'-. nvntsos,(.te.,i!iii liiiii. coudlijüiiH iio pre- j« </&
wM vi, ro, nlltiloz o [ifcstcíii. As micoiiimcinliiüi fcrâ
i?>f.>i '($ 

í íiiilos os íiegoííoK rclr.ilvns n esmi sé-. Qt £6'

Vales da Companhia
Souza Cruz

ÍSF* Transcrevemos abaixo a sentença
proferida polo Dr. Silva Castro contra os
falsificadores de vales da Companhia Souza
Cruz:"Vislos oslcs aulos de acção criminal, em
que é autora a Justiça c são rcos Manoel
Caruzzo o outros.

Manoel Caruzzo, o autor, ora. submettido
a julgamento, foi pronunciado no art. L'."i8
do Código Penal, porque cm marco do cor-
rente anno, como já ficou exposto no dos-
pacho de pronuncia (f)-."), fez imprimir na
typographia da rua Buenos Aires n. '232,
da qual era gerente o cúmplice Alcebiadcs
de Faria, valos falsos, etjune? aos que) a
Companhia Souza Cruz distribuo aos seus
freguezes, nas carteiras de ciganos, para a
pbivç.pffio de prêmios. Na busca effeotuada
na nllndlda typographia foram apprchCndi-
dos (il mil vales falsificados, quo s<í cou-
fundem com os verdadeiros usados pela pre-
judieada. O réo, tanto nn , formação da
culpa, como no plennrio. iiogoii a autoria,
como se vè pela defesa de fls. c contrarie-
dade de IJs. 161, A prejudicada lídnmpil-
nhóu o processo em todos òs seus ievinos.
ituxiliando a acciisiicão. O quo tudo bem
examinado: considerando (pie a material!-
dade do delicto está provada pelo auto (Io
fl. 5 e exame de fl. 26; considerando que
os perilos reconheceram qúe os vales ap-
prohendidos são falsos e que illudein per-
feitamèntc á primeira vista (fls. 2fi o 27):
considerando qiie o acto praticado pelo réo
rfcyeste-.se dos eleiyontos çomprobnlúr^s dá
falsidade, e que, no dizer de Olivicri: "è
d dolosa formação eín todii ou em parle de
um documento verdadeiro, do qual pos-á
provir um prejuízo publico ou privado" ;
considerando que ó réo inandou i;)i|.iimir
os vales de níodo a apparçjitar serei-ii. ver-
(btdeiros liara com ell^s obter vantagens ou
lucros, em prejuízo de terceiros (Merltoí,
Derccho Penal, tradueção dc Durado, tomo
2", pag. 109): considerando que. o réo, for-
necendo a Alcebiadcs os clichês, papel o
tinta e dando inslrucções para feitura de
vales semelhantes aos usados pela jírejii-
dieada, coiumetleu o dejiclò de fnljddade
punivel, que, segundo Pessi.na, consiste nn
substituição di) não verdadeiro ao verda-
doiro, promunído com a consciência o pro-
posilo de violar uma relação juridica, ç
que por dizer respeito a tudo aquillo que
por lei é destinado a certificar a verdade
de sou contendo, pode naturalmente proibi-
zu- como effeito um:i qualquer relação de
direito ; considerando qne, além de pre-
parar a omissão dos vales falsos, o réo os
introduziu na circulação (fls. 108 o 119];
considerando que a falsificação o circulação
desses vales corai verdadeiros criam grande
responsabilidade e dão á êonVpauh.Ta pre-
judieada prejuízo certo, porquanto ella lera
que pagal-os em prêmios, em fflec do obri-
giiçôes eoiitrahidas (fls. 33, 34, 148-152);
considerando que o delicio atlribuido ao
réo está evidentemente provado (fls. 17,
85 v.. 108 v.. li] i; 110); considerando que
é jmproeedeiuç a defesa do réo, que nãji
tem apoio na prova dos aulos: considerando
que o í'éo não lem precedentes judiciários
e que no libello nenhuma aggrdvaiilc foi
articulada; considcriindo mais o que dos au-
los consta: Julgo provado o libello e con-
deimiò o réo Manoel Caruzzo a um anuo de
jn-isã.o cellnlar, convertida

Os que morrem na Santa
Casa

Ao necrotério policial foi recolhido o cada-
ver dc Camillo Ferreira de Carvalho, de -10 aii-
nos, portuguez, casado, residente á rua São
Pedro n. 300. Camillo, ao ser recolhido á San-
Ia Casa apresentava fractura exposta i'as 3',
•l" e .V costellas do lado direito.

, I ^9m* ¦ '¦"— -«-« i

OI IWFíl ° I>e,lu'co 'l"c garanto a liygicno com-
ULIVÍbil pleta da cabeça, produz enlicllua fortes e
sedosos. Vidro 3ÍÜU0. Nas pcrfumarias cá ruu Uru-
guayaiia n. Oü.
- — ¦¦ » •m»m' 

ife' oçilo ilcrem ser triitiiilon excliislrniiiento
!&) cotli o Si-,.7. Scn;rl<iiio du llelti), irorçnto. 'St
$, i\ rui Júlio Coar ICiiriud) n. CO. ja
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REGISTA PARLA?vSE3HITAR
O numero da "Revista Parlamentar", que

hoje circulou, eslá como todo., os anteriores,
magnífico, tendo esle snmmario: "A pala-
vra do Mestre — A sessão legislativa —Per-
fis parlamentares, Adicrre — O imposto ter-
ritorial, Ildefonso Pinto — Governo do Cea-
rá —- A virtude da abstinência. .':isé Tácito
— Discurso do deputado Ilibei ro Junqueira—
Hstrada de I". C. do Brasil, Dr Arrojado Lis-
boa — A quinzena forense, (1 :',. M. — Li-
vros e Letras, D. C. — Episódios Nacionaes
A. Moralcs de los llios — A Guerra — Mon-
sagem do E. de S, Paulo — A vida dos Esta-
dos".
-—————.  ¦ mf*é i
Tendes ppisão de venire ?

Tomai Eitergil

Foram sepultados hoje:
\o cemitério dc S. Francisco Xavier: .Io".)

Oliveira Mesquita, ladeira do Danoso n. lõH;
Hila dos Santos, filha de Alfredo Firmino, rtut
da Gamboa n, 169; Isidoro Vasconcellos dft
Silva, rua do Leste n. 35, casa XXVIII; Al-
tina, filha do Durval de Oliveira c Silva, rua
Dr, Dias da Cruz n. 43; Manoel Luiz Gomes
de Abreu, rua Conselheiro Saraiva n. 11, Ip
andar; Maria Cândida, filha de José Maivtl-
Io Pimentel, rua Rodrigues dos Sanlos n. 7";
João da M.iqtiilino, necrotério da policia;
Aniceto Ottelo Veiga, Santa Casa de Mlüerl-
ordin.

— No cmlterio do S. João IJaptisla: Maviá
Rita, Santa Casa de Misericórdia; Maria !'';-
genin Miranda Leal, rua General Severiano
n. 18(i; José, filho de BLso Conle, rua Pwulíi
Mattos ii. lll; Dalmiro, filho de José Ferrei-
rn, rua 28 de Agosto n. 2-A,

—No cemitério do Carmo.: Manoel FraiU
cisco Fernandes, rua Cunha Barbosa ii. 7,
casa VI, e João Luiz Amoroso Mattos, llr-.-
pilai do Carmo. .í'

—No cemitério de S. Francisco de Paula:
Oscar Francisco, filho de José Oliveira lj.>
nança, rua Uruguáy n. 288.

—Serão inhumados amanhã:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Au-

louio Travessa, saindo o feretro, ás 0 horas
da rua José Mauricio n, •!(!. c o cabo de es-
quadra João Uelisario, saindo o esqui fc ás
8, do Hospital Central da Marinha.

—No cemitério do S. João Baptista: João
Lima, saindo o atando, ás 9 horas, do Hospi-
Ia] de S. João Baptista.

—Será cffectuado amanhã o enterro do Dr,
José Nodden Almeida Pinto, advogado nesta
capital, saindo o feretro, de I" classe, ás í
horas, da rua Santa Clara n. 18, cm Copaca/
bana, para a necropole de S. Francisco Xa(
vier, onde o sepultamento será feito cri
carneiro.

trabalho, grão
digo Penal, poi
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Ás summidaíles brasi
estrangeiro

O Sr. Dr. Cosia Sentia, director da Escola
de Minas, de Bello Horizonte, acaba de ser
recebido como ip.cmhi'0 ne honra da Socieda-
do Acadêmica de Iíisloria Internacional, d,e
Paris, ijcndo poí- isto conferida Aquelle mine-
ralogista patrício a medalha de ouro.
, „ i. 4-— ¦ ' *te<^- 

Dr. Dantas de Queiroz $* ^JlTB1
thorax e outros nitíiqilo? moderno:

oral. Cons, f, lioí. Av. yoines tteixti
....:,..!,!.• . . ii,, ,,,.  ,,.,..». -,- - , , ,, ! ¦,-, ,, ¦ lipras da t«rde. Chamados a Qualquer

prima que terá sido apresentada até iu*. Cultasd« 8 ü il 3a fcaifti. Hua IfJttteyaM, n. ij. ^tWj.Ww ^ C.

Pheunjo-
fá trnjíimonii, Con-

com
mínimo do art. 2.")8 do Co""-

mr concorrer a seu favor a at-
tenuante do art. J2, parag. 9o, dó citado
código, na ausência .lo cirçunjstnnciãs aí-
gravautes, na multa dc 5 °|° é custas. P. ft.
e intime-se. P.io. p de agosto de 1916. —
(Assignado.) — Arthur do .Çi/i>(i Castre.''
'--- ¦ " ¦¦¦¦¦ — ¦¦'¦ -^ —m ¦*ttm\&&»' "*¦—' « ¦— "
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ALAGOA GRANDE, 12 (A NOITE) -- Co-
moça a descer o algodão no sertão, A safra
que se esperava fosèe extraordinária se apre-
senta bem enfraqueidn por moi ivo de grande

Br. Bmiifitcú
—•—*«uSj*4fe»»—«»-

Ia Costa gi'ftoí'
toes São Francisco d« i'aula <- Misericórdia. Mí
operador. Cpra rápida Ja gonorrháa, operaçíe

1"-

niiestliesiR
nha 11
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O novo governo d
Paraguay

ASSUilPÇAO, 12 (A. A.) — Chegou a esta
capital o embaixador especial q-.ir vem repre-
sentar o governo da Hepublica Argentina no
aotó da posst do novo presidente da Itepu-
bhca, Dr. José Monloro. A embaixada especial
argentina, que é chefiada pelo vicc-almiraiitc
Barilari, teiidfj como conselheiro dc ombaixa-
dn o Dr. Attilio Barilari, secretario o Dr.
Eduardo llaeebo » addido naval n capitão de
fragata Alfredo Lapriide, foi recebida pelo re-
presojitante do governo e outras autoridades
e pòr uma grande massa de povo, quo lhe fez
unia calorosa ovnção.

.•VSSUMPÇÃO, 12 (A. A.) - Fico i organisa-
do dçfújitlvariieiitc o ministério que governa-
rá èoih o novo presidente Dr. José Pedro
Xlqntero, è cuja constituição é a seguinte:
Interior, Luiz Riart; Guerra, Ernc-ato Velas-
quez; Relações Exteriores, Manoel Gondra;
Fazenda, Eligio Ayala; Justiça, Felix Paiva.

-«aw»¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ mm—¦—»-

Com vistas ao Sr. director
de Instrucção

Dama de comoanhia
Uma senhora dc edade offerece-se para da:

do companhia ou serviços equivalentes, c
tas nesta redacção para XI. A. P.

Em poucas linhia5
Ao xadrez do 10" districto policial foram

recolhidos os vagabundos João Manoel . JosO
Francisco, (pie foram presos quando condi:-
ziaiii dous rolos de fio de cobre. João s Jc^és
não querem declarar a procedência dos (bje-
ctos que foram encontrados cm sou poder.

'—¦» '^Hfc»: _____ ,,

POR OUTRO...
A A NOITE veiu queixar-se Jorge Henrique

Pacheco, residente á rua \rchias Cordeiro nu-
mero KM, que, por terem os senhores da Iim
spectoria do Segurança suspeitado ser elle ¦>
"Russo do Estado", prenderam-n'o oilo dias,
illegalmente.

I '"lÇfi-gr*-- -,¦¦¦¦¦ -¦ i.ju.m.n ii^jh,

Drs.Leal Júnior e Leal NetQ
Especialistas "m dociica-. do? olhos, ouvidos,
nariz e garganta. Consulta» de 1 4? S — As-i
sembléa n. 89-

KH—

Escrevem-nos:
"O.s

pai da
paes dos alumnos da escola
rua da Paz, no Rio Comprido,

Ti

munici-
pedem-

nos solicitarmos do Sr, direclor da Instrucção
providencias afim de (pie aos alumnos dessa
escola seja dispensada mais com ideração
do que actualmente acontece.

Ainda hoje grande numero de creanças apa-
aliava chuva nas portas das c;'is:!s próximas,
á espera da hora para entrar ria escolai isso
porque, o servente da mesma diz não permit-
tir a entrada das creanças antes das 10 hp-
ras, por ordem da directora. qne nfio quer((1)0 os alumnos sujem o edifício.

Parece inacreditável, mas isso foi visto c
não podo ser negado. Além disso os nlumnos
dessa escola não tèm direito de beber água
(iu servirem-se do W. C. sinão nas horas es-
tabeleeidas pela directora,

Parece (pie agora, que lemos a
medica escolar, era o caso de uma
cia no sentido dc evitar-se quo o

panliem sol e chuva na rua, e t
reilo de beber água e
sidades, quando isso é

tnspecçao
providen-

3 alumnos
.'iih.nn di-

satisfazer
exigido."

suas neces-

Sr. Roberto Freire
•«wjOD». _

Cirurgião da Misericórdia. Opera.
çõoSjiipparclhos o vias urlharias-
IV. Carioca, 26, sobrado.
¦-#W»*»-y" —•«

"HELOÍSA*4, intcrossaiile romance, Sf. Llv.
Cathoi. Araujo, r. Rodrigo Silva, V.

i .iaS»B*i . .,——

Comitê de Propaganda Con*
ira o Ana.phabetismo

Esta instituição, fundada nesta capital, pof
oceasião da conferência em prol da iiislnieçí.o
popular, pelo deputado Dr. Fausto Ferraz, ém
breve iniciará uma grande campanha por meio
do conferências nas escolas publicas, ucaile.<
mias, quartéis, associações o em Iodos os lii'«
gares em (pie se achar reunida a massa popiHlar.

O Comitê, tendo reunido em seu seio noí.w
veis oradores, jornalistas, imisicislas, lilera-i
Los e varias notabilidades nas industrias e nas
artes, forçosamente ha de concorrer ao l.-ido-
da Liga Brasileira contra o Annlphabcliflinn e.
outras instituições que mantêm aulas gralui-Ias para o povo, pura (pie em 1922, porsuio do Centenária do Brasil, seja proclnil extineção completa do analphabetismo
território pátrio.

. ..-ei;-
nada.
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DK. ALCÂNTARA GOMES. Tuber
Rodrigo Silva, 6. Do li ás S - Hes. lolcp. 7'JO

ii'o se

Kh9 " "^'

ii #havei
lllíí.

rniüi
once

, ui V ConsttUpilQ! rua SetrH de Sojaínllro n. OA dos
s ¦!. Itéíld, rua illuciwdo úo \r.9tf, ^ 

'l«^\c.

ao dia 15, ua matriz da Gloria,
cimimenioração a Nossa Senhora
lemiie, ás 11 horas, estando a parlo coral en-
(regue a Mines. Tigre de Oliveira. Lima Cas-
tro e Evangelina dc Alencar e Mlles. Mariella
Campcllo, Nanoca Dionysio Cerqueira, 'dar'11
Vossos de Caslro o outras amadoras.As 20 horas haverá solomne "Te Dcuin''.
acompanhado pr.lo maestro Wctterle.—Rcalisa-se amanhã, promovidadado de S. Pedro e Nossa Senho;
çao do Encantado, a festa em honra i
Senhora da Boa Esperança, constando de lti-
lao de prendas, lombola, sortes, ele.

1'iinocionaráo varias barracas dirigidas pof
prestimosas irmãs, com o auxilio dc senhuri-
Ias. Tocará oxcellentc banda dc musica, re-
gida pelo major Honorio Grey.

A fesia iiitcrna Constai-á de missa an ínc"
dia com cânticos sacros e ás 10 horas IkiUu-
nha, cantada polo Rev. padre João I.vr.i. lhe-
soureiro d.^ Irmandade.

A administração solicita aos fiais, pic-ndas
para o leilão, cm beneficio das obras ri" *"?
templo, que uo próximo mez de setembro, st'-
rso recomeçadas.

I

. 1 ,-!,. J» -*-'. .



'¦ 
!*V

<st

m-l
A NOITE ~Sabbado, 12 dé Agosto de 1916

o cikia
dc luxo @im© Palais

™?i!í!!il4 ^-e agosto Jle 1916., SEGUNDA^JEIRrV

TAL PAE, TAL FILHO
F.1 o titulo sujjgjcstivo (lü mais um photOrdrnma
<l.i vi-li 1v.1l, mui commum nos tempos aetttflcs

TAL PAE TAL FILHO

Assumpto caprichoso, demonstração dos grandesdesarranjos de familia originados pelos seus pro-genitores, misc-en-scène maravilhosa, eis ^mf.m *
que nos dá ensejo de observar a marca D'LUXO

}^~--~-.-=========:-T=-:. =======-- "' I

Ey^JrliWTEflll PATKE
í

sPORT8
Corrais

iS'o Jockey-..
Indicações da A NOITE para as corridas«y; amanha, no •Tockey-Club:

Monte Christo — Trunfo
Pooh Pooh — Coslilln
J.aily Poricles — 1'isladiii
[Slromboli — Mon! Blnnc
Marvellous — Mont Rose
Pégnso — Adam
INTUHVIEW — PATRONO
Allindo — Velhinha

Azares — Miss Linda, Santa Rosa, Tlc,-mildn, Margôt. Yvonnette, Vandcrliilt. MVS-
JiiRIOSO e Mislella.'FootMi

INTERESTADUAL
Xüo vçrsus S. Paulo

Amanhã, as rodas sportivas dc S. 1'auloestarão .em festa com a disputa que. ali se
realisará entre os scratches desta c daquella
capital.

0 scratch carioca, si não foi formado de
maneira a se depositar nelle n máxima con-
fiança, si não teve trainings sufficicntes
para o seu preparo, ó, culretnnlo, um con-
junto que deixa na imaginação dos cariocas
uma relativa esperança.

I)os seus componentes falámos hontem li-
gcirainente, listamos certo de que lhes não
faltará, nos momentos mais forlcs da pe-
Ic.ja, animo e coragem, já não dizemos para
vencer, mas para antepor com bravura ã
força dns paulistas as suas energias.

Não se pôde c não se deve palpitar nesse
caso, já porque o resultado da luta faria
cair no ridículo esse prognostico, já porque
a modéstia em sporl deve ser a qualidade
principal.

Não obstante, dizemos daqui, para queseja ouvido cm S. Paulo; o nosso scratch
poderia ter seguido liem mais forte c bem
mais preparado, c ainda assim cllc d dc-
jiositario para nós de grandes esperanças.

Esperemos...
CAMPEONATO DOS Xüiicc^óHOS 1Z.-J.ZZ

Villa Isabc. ver sus S. Cbrlstovão
Realisa-se amanhã, no campo do Jardim

Zoológico, o jogo acima, cm disipula do
campeonato dos terceiros tcams:

riuminen1"- F. C
0 terceiro leam deste club, que amanhã

jogará contra o do America, às 8 1|2 horas,
<»stá assim constituído:

L. Rocha
•T. Cr. Júnior — A. M. dp, A. Júnior

P. Moacyr — H. Durão — S. Ncllo
i. I. Coelho — A. Esteves — H. Cox —

0. Costa — M. Ouaranys
Reservas — Pina, Gcprgcs, Hcraldo, Mon-

teiro, Maranhão e Domingos.
O caplain solicita, por nosso intermédio,

e compareoimento desses jogadores na sede
do club ás 7 1|2 horas.

O V leom do Fluminense Infantil, que
boje jogará conlra a equipe do Curupaily
Infantil, acha-se assim constituído:

N. Savio
.1. Roxo — L. Liberal

O. Leitão — J. Urzedo — P. Coelho Netlo
Rabcllo — C. Augusto — A. F.ortes — M.

Couto — Mutzcmbccber
Reservas — Moacyr, Rcynaldo, Villela 1",

Marcondes da Luz c E, Soutcllo.

Anlonico
Fróes — Luciano

,. Chaves — Augusto —Brasil
laicao — Ferro — Misole — Fidclis —

Waldemar
"Rio Sportivo"

O numero dc hoje muito interessante édedicado ao Sport Náutico.
Além das variadas secções de turí, foot-Dali, remo, Iraz o progrnnuna official dasregatas com os nomes de todos os rema-dores quc nella tomam parte.

Rraz de Pina l'. C.
Tendo de se reunir amanhã, ás 14 horas,em assembléa geral, os associados do Brazde Pinnn F. Club, para continuação da lei-tura dos estatutos c prestação de contas,

pedem-nos o compareci monto dc todos nasede, A rua Gaspar n. 30.
Batalhão Naval versus Escola ProfissionuI

O encontro realisado entre ns leams doBatalhão Naval c da Escola Profissional tevecomo vencedor o tcam desta escola, poro a

Amanhã,
deste club
os tcams

Esisketbaia
America F. C.

AS PRIMEIRAS"Daninrlna d««enlva", no ritlace

aJtei?f„ ,,05,om no \'}hw <"» -Wailaa-Ics ednmilo. A companhia Vltalc renreteu-
'ii» r.',^iM„C0í,,u'c ,la„° ntifrçâí. tõ operela

.¦.li ? ú'"a <lt,1BC«l?« t «mo olla mesma Jã
í ii ¦5Lfm ,|uws ,e»'l>oradas anteriore* e,
« ilÜK» c<Vn, os. n,c,»»>o» «renarlos com

«ÀM1,mi°„,!,niro1' aTl\ «,0. "!*•»••» «unosnl as, montada no Iheatro da rua do Pos-seio. Um bom desempenho leve a producção
. ,. "Pto o P. Albaul. Pina Olòana oColloto Frnnporl, Murla Gionnn, a indiana
W$Z' 

Uttk ner,,lni' "° Nl*- Ciprandi no
lerllnl foi bastante applaudldo. notadauieu-te no lerçotto do 2" aclo, cm que elle cantousuas quadras cm portuguez. Bailados o mar-caçoes bons, cooperando para a agradávelImpressão quo obteve a audição dd hontemda "Dnnsarlua descalça".

Uma fexe» no Club Gymwutico
IlealIsa-so amanhã, /.s 20 íl|4. no Club«i.vmnastlco Portuguez. um fcslivnl arlHieo,organlsado por Mino. M. S. Os amadores do

O ,, ,,,t'Prcs«»'«''ã« a comedia "Casa de

Bo.-:' .1 no Odeon
O Odeon, o c[cganlc elncma da .Avenida,«i. nojo o amanha nos seus "habitues" a "ré-

prlse" do magnífico film "Amor heróico"cm que a festejada Francoaca Uerlini temoxcellonlo trabalho artístico. Completará oprogramma a fita "O X negro".

NOTICIAS
que c a revista nova do ApoIU
Em gorai os tilulos das revistas não 'se

prendem no seu enredo. Isso, que é com»muin nos peças francesas, não chegou aindaa ser regra entro nós. li n prova disso 6 queos nossos rcvistogrnphos procuram sempre,quando mais não seja, um numero que iús-tirique a denominação da peça. Com "liso
1.L11 po.' "H.1 .Primeira representação *o
hKi ri-í 19 do correnlc, verifica-se esse

n'.^0 de C:aslrn> Luiz «"va e-Oeta-
"rnX'JCV aul?r?s- '. m monólogo que

?in w^™ dA r,cvista à"> Justificam des-
remTe cstííLill^?0' 

com os vorsos ¥>í str"
Isso foi lempo, menino,

p ..loi,!empo que ja não volta.
hr.Z . dlsso' ?ssa Pcía tcm um enredo,
«i?ÍM*w«r3(V In,ul0 esPiri'<>. A musica édelicioso. Sao seus autoros os feslejados
MarSns^r°:' 

macsll0s Fc,ipPc Ouarlc e Hauí

A .-rlmeira de boje no S. Joaé \"
A companhia de mímica c baile Molassoctnos espectaculos estão obtendo"um usto ^extraordinário successo, aprcscnta-nos hoieum programma novo. Reprcscntar-sc-ã Emapautomimn musicada bastante intercisan cc que se intitula "Uma noite em Tabarn".'

A companhia Ruas no 'Republica
Chegada hontem de São Paulo, em transi

?fll?naS0IitUfal elnbora' a companhia Ruatrabalhara hoje e amanhã no Republica."i

eXt í'Lr,m",e" P.?rl"«»"n, nuo cmbaN
cíi .«.., i ,Mm «u'M»t'<Ildns ao nosso publi-co com n lillorcísnn o revista "Hosa Tirana".

üuidarVÔ'í,.!,,,'ebt;!,tn,,,a 1,ojü ,m w»m áà
òíi. « Si^Si ,Fr,,||'('l -W» üu"s «m»««-»i «

Á iiolie.' 
nmn"'"1, cm lr^> m "mntlntfo'', e

A 
pt*\}i .d,m1 ?.u,orM dn ."Bti l"»,VB ¦ PAtrta"

(.iriA.?1^ ríf"" -P°p. {nAo* o» ínòtivdi merc-
llsara depois dc amanhã, no Apollo. Trata-
fí ÍVÍ/i0"",,l0H W-.loroâ da Intcressanlo revls-
b*'». lnn ia a P»W« V O prograinma 6 de-
Í,í« .nnt/lr"1",J,,t'í «>WlI«fldo como ha muilonao se faz. Serflo representadas: .\ "charge"
ae Unsios ligrc, "Cluraos do eilrolln": a pe-çn nrgenllna "Os olhos" o a revista "áli sal-
ZnnJmn'\- No •¦tW-0 •'e.ilmrct», 

po"m,
ff,™ P!»'le os nos.os melhoro» nrllstasnúmeros do "cnbarel", ele.
„A_T, DaV« embarcar por esles dias cm Btie-nos Aires um conjunto do artistas lyrlcostai anos que se propuzeram fazer, por con-ia do Sr. I.uigl Donalll. uma "tournée" coma opera do maestro Wolf Forrar), "O jearedodo Suxaiina1. Essa peça. dlzcm-nos, acaba
¦An.ü'ÇAOp.P.tírandp successo no Argentina.¦Mim, cila deve ser representada no Lyri-
ço, ua segunda quinzena do mcz corrcnlc.
j ~,— 

. fcslivíics do macslro Luz Júniorc «los adores Ignacio Peixoto c Ccsnr de LI-.•ma, widn qual com programma mais Intcres->nnte. sento rcalisados no Apollo, respedi-'do1"''1. "' 'fn, ,|,,!"'la ° «Riiiita-felras vin-
 Os adores João Silva e Luiz Bravo,na companhia portugueza ora no Carlos üo-mos, tiveram a gentileza de enviar-nos car-mes de agradecimentos pelas referencias queiizemos no seu trabalho na peça "Diabo a

•:r^7,nevcm ,cr estreado hontem no thcn-tro Mdpomcnc, na Viduria, Espirllo Santo,..os. baila ri nos Duque c Gaby c o burytono Jo-ijst de Castro.
'«,;  Jispeclaculos para hoje: Palace,-'Dansarlna descalça»; Recreio, "A lindafunciennaiia"; São José, "Uma noite cmlabarin"; Carlos Gomes, "Diabo a quatro":Suo Pedro, variado; Apollo, »Stú salva âpnlr.ia"; Republica, "Rosa Tirana"..

tmr Segunda-feira

füiiRKin lis
A rainha da Aa-ie

do
Silencio na suá

ultima
e inconfundível

crenção

no Mio ii

THEREZOPOLIS
Pequena fazenda

Veiutc-so uma com nin^nificas amores fnillfcrns,vaccas leiteiras, aves de raça, eis. Tratar com o Sr. Se-vero Dantas, rim Saclict a". 20.

"CARETA"
Oplinio o numero de hoje da "Careta", onrilnanle semanário carioca.

Doenças do apparelho diges-tlvo e do systema nervoso. —Ralos X. — Dr. Renato de Souza

LacrM fiernm
üito noio"

Edição César l'ilm i^ifj
Dtamn pungente de amor, paixão, mlio c viijgança,
cm que a cxiraoiilinana c&trcHa italiana vibra, ant:.,

sotfrç, cliora... como a própria vida

"A maior vingança... é o perdão''
ffl

"ANóite Mundana
ANNIVIÍHSARIOS

Á}Lope5; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

CINEMA mis - ° lriir S2sr„ ,ris
Segunda-feira

Depois dc amanhã, 14 dc agosto
Uma maravilha da cinematographia

moderna!
Seis netos monnmenlaes — $elsactos estupendos editados pela« Fox.Fil-Vorporation», -posados

pela sereia satânica dn tela-HEDfl BaSIA
ás 7 horas, no extenso campo
haverií diversos traininfís entre
infantis. O captain (,'cral pede,por nosso intermédio, o comparecimento detodos os players desta classe.

A regata de aaianliã
Mais algumas horas c os amantes do

hello sporl do reino estarão a appinudir, na
encantadora c remnnçosa hahiasinha que è
a enseada dc Bòlafogo, as litanicas lutas
entre os csjíiiíos harcos c as victorias das
musculaturas rijas c sadias dos nossos mo-
ços remadores.

R toda aquclla piscina verde azulada,
que os morros adjacentes bordam, cerean-
do,_c mais a curva ajardinada do cáes, es-
lariTó repletas de harcos de muitas fôrmas
e de uma multidão alegre e festiva.

A Federação Brasileira das Sociedades do
Picmo é a festeira dc amanhã. E ella não
poupou esforços c energias para brilho da
sua grande regata do anno.

O onthnsiasmo o a animação reinantes
entre' as rodas spòrtivas 6 o signal mais
evidente do encanto da festa de amanhã,
que promctte desusado brilho.

S%j@mmWms8È£>.
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Fazem nnnos hoje:
Os Srs. Dr. Bellsario dc Souza, nosso col-

lega de Imprensa e deputado estadual iliimi-
nense; Dr. Ignacio de Moura, Joaquim Gon-
calvos de Souza, funecionario das Obras Pu-
blicas; tenente coronel Agostinho T. de No-
vaes Júnior, Luiz Victor Le Cock dc Oliveira,
funecionario da policia; a menina Maria de
Lourdcs, filha do Dr. Tertuliano Lessaj 1). Ce-
Una de Carvalho, esposa do Sr. Adhcrbal de
Carvalho, almoxarifo da Casa de Detenção.—Faz annos hoje o menino Oswaldo da R
Fernandes, filho do Sr. Anlonio Isidoro For-
nandes, negociante nesta praça.Faz annos hoje a menina Aracyra Fer-
reira, filha do Mine. Ferreira.Faz annos hoje a Exma. Sra. I). Car-
men Simoni dc Jesus, esposa dn Dr. Cada-
no dc Jesus.
.— Por motivo de seu anniversario natali-

cio receberá hoje muitos cumprimentos a
Exma. Sra. D. Maria José Medeiros dc Oli-
veira, professora calhedralica jubiladn c es-
posa do coronel José Calazans dc Oliveira.—Fazem niino.s amanhã:

Os Srs. Dr. Álvaro Cayrcs Pinto, clinico cm
S. Paulo; Antônio F. Nunes, industria! nes-
Ia praça; Mme. viuva Dr. Francisco Fojar-
do, Mme. Dr. Antônio da Silva Mójtinno.Passa amanhã o anniversario iiatalició
da senhorita Leogina de LourdõS da Costa
Magalhães, filha do Sr. Benjamin Magalhães!
CASAMENTOS

O Sr. José dos Santos Lnmcíra, do com-
mercio desta praça, contratou casamento com
Mlle. Alico de Barros, filha do Sr. José da
Silva Barros, capitalista nesta praça,—Rcalisa-se no dia. 15 do corrente o enlace
matrimonial de Mlle. Olga Castro Go-
(Baby), filha da Exma. viuva Dr. Castro Co-
mes, com o Dr. Gualter d'Almeida, clinico
nesta capital. O acto civil realisa-se As 15 lio-ras, na residência dos tios e padrinhos danoiva, o capitalista Sr. Domingos da Silva
Guimarães e senhora, e o religioso ás 10 lio-ras, na matriz da Gloria.
CAP27S/1DO.S'

—Inicia-se amanhã, ás '21 horas, no salãa
do "Jornal do Commereio", a série dc qualrdconcertos do trio Barroso Ncüa-Mlíuiío-A,
Gomes, O de amanha é inteiramente cousa»
grado ás obras do Sr, II. O.-.wald, que é u
nosso mais afamado compositor de musica
de camera. A não ser o primeiro numero, lo-
das as outras composições do projjramnia são
novas, tendo sido u trio com que termina o
concerto composto a pedido do Sr. Barroso
Netto. Será, com certeza, unia noite inleiL.i-
santíssima.

— Mo salão do "Jornal
xiino dia II, ás 'Jl horas
primeiro da serie de 19JC
co Velasqucz.

Com este concerto commcmorará a socie-
dade musical o segundo anniversario dá'
morte do saudoso artista Glauco Velasquez.

Do excellcnte programma, "As letras", do
Fagundes Varella, "Spes ultima Déa" dc
Sleechctli, e "lei lias", do Sully Prudhom-
me, serão cantados pelo Sr. Nascimento Fi-
lho, visto como a Sra. Lydi.i Sal (tido, a
njicm tál numero estava affccto, níio pode-rá comparecer ao concrlo, pnn m^yv.. .u
torça maior,
CONFERÊNCIAS

real liara no pro-
o quarto eonecrlo,
a Sociedade Glau-

Annuncia-se para amanhã a conferência.'
que, sobre a "ConimiinicabiliUado dos espiri»
tos" fará, ás 11 horas, o Sr. Anlonio Lim*
na União Espirita Suburbana,
VI AJA NI ES

' festa de annivoraario dc F. C.

C. R. Fl :mcn.-o versus Isabel F. C.

Annunein-sc com grande brilhantismo e
enlbusiasino a festa eom que amanhã, no
campo do S. Chrislovão A. Ciub, o Eve-
rest commomora o seu primeiro anniver-
sario de fundação.

O programma dessa bella festa é grande
c cheio de attractivos. Saiu com um peque-
no engano este programma: é que o centro
do scratch do Norte é Teimo c não Sa-
lema.

A fcsla começará ás 12 horas. O ingresso
será gratuito apenas aos sócios do S. C.hris-
tovão c do Everest, mediante apresentação
do recibo do mcz.

JOSÉ' JUSTO.'

SERPENTE

MODISTA
Confeccionam-se vestidos sobre os ullimos modelos

de Pniií. llua Pedro Américo m 0, cnsn !).

No campo do Flamengo encontram-se
anuinhã, ás 8 1|2, os primeiros tcams desses
dous'clubs. Não se podendo cffcctuar tre-
nos á tarde, em virtude das regatas, é mui-
to louvável o interesse dos caplains dessas
sociedades cm tronarem as suas equipes.
Resta que 

'os Srs. jogadores comprehen-
dam e correspondam essa boa vontade, com-
parecendo discipliuadamente ao treno.

Na sede do Villa Isabel, ás 7.40, são con-
yidados a comparecer os seguintes Srs.:
Heitor Oliveira, G. Rocco, Moacyr Cardoso,
A. Bethlem, D. Villela, E. Amaral, D. Mag
gioli, Serra Pinto, J. Tavares, E ¦"»»»*»'
e Max Eltstens.

" 
S

Moreira

Christováo A. C.C. versus Rivcr F
Rcalisa-se amanhã no campo da rua Fi-

Riieira do Mello um match amistoso entre
o tcam do Rivcr e um do S. Christovão.
tonio prêmio haverá um rico bronze.

Os teanis estão assim conslituidos:
S. Chrislovão:

Iiounge (cap.)
Antônio — Tuliio

Olavo — Ayres Barroso — Ií. HtimamAdelino — Raul Vieira Nunes — Castex —
Carlos Guimarães — Danto.n

^Reservas — E, Mouttnho, Machado, De
»iccnzi e Mario Lopes Castro..

Rivcr F. Club:
Mourão

Vclloso — Luiz
renente '(cap.) — Allamiro — Mogcn

S-iosca — João — Álvaro — Oscar — Gil-
berto

tlcscrvas — Eugênio, Costa e Manoel.
Villa Isabel F. C. versus i.cstcmiik C. C.

Vin i'"1,'1, (1° Governador o 5» tcam do
,, 

'•.'. '-sabei jogará amanhã contra um tcam«•• Uçstemido F. Club, daquella localidade.
„.:"'"'"'Hio dos jogadores do clnb dos raios«egros para a ilha será ás 7 horas, na es-wuo da Cantareira.

tcam que seguirá i o seguinte:. i

Pelas aaiaçsejj
jW^S»"

Associação B. Condes dc Matlosinhos e" São
Cosinc do Valle

Commemorando no dia 15 o seu 314 anno do
funiUição, a eal Associação Beneficente Landes
dc Mattosiiihos e S. Cosmc do Valle realisará
uma festa cm louvor á sua cxcelsa padroeira
Nossa Senhora da Assumpção, constando de
missa, ás 11 horas, no altar crecto na sede so-
ciai, e sessão solemne para a posse da nova
administração, entrega de diplomas e donati-
vos ás orphãs.

Associação Christã de Moçtü 
"•"'""•!/:

Amanhã, ás IG horas, o Dr. A. B, Lahgston
fará, na Associação Christã dc Moços, A rua
da Quitanda n. 47, uma conferência sob o
thcmn: "O dever de sustento próprio sob o
ponto dc vista ethieo".

A entrada é franca.- ' 'í

Grêmio dos Machinlstas da Marinha Civil
Rcune-se hoje esta colleetividade, ás 20 bo-

ras, para discutir os estatutos da Federação
Marítima Brasileira.

A directoria espera o comparecim nío de
todos os associados, na sédc , A ruú da Candc-
laria n. C9.
•» ¦ «<»> ¦¦ ¦¦ —

tee—
A empresa do CINEMA ÍRIS se sente ufana em brindar os seus qaeridosfreqüentadores com esta obra prima de enredo, «mise-en-scène» e apresentação

jamais vista. ' v 1-"l,lvrtW

MATIZA ^S^'KI>iE rTS./f/f s/cí5^ stmuItancas-DRAMA - COMEDIA -NATURrAL (ar livre)-GUERRA (actualidade)—SCIENCIA-PSYCHOLOGIA.——-..stt—— -.

m E' na próxima Q.UINTA-FEIRA dia 17, o INICIO da ex-Inb.içao do estupendo film de magestoso trabalhoA. JFMlv^ik I>0 CIHCO
Drama policial—Enredo de aventuras—Romance• empolgante— Trabalho em quinzeséries dá fabrica Universal, em que tomam parteGrace Cunard-Francis Ford-Rolleaux

(Os Heroes da «Moeda Quebrada»)

Realisou-se hoje na matriz de Santa Ritao baptisado da pequena Maria dc Lourdcs,fiJlia do engenheiro civil tertuliano Antônioda Fonseca Lcssa c de D. CcciJia liamos Vou-seca Lcssa,
Serão padrinhos o major

guará o senhora.
BANQUETES

Ter.Iuliano Polv-

O) FOLHETIM

Emocionante romance da açtua- ( —
o lidade, de Gaston Leroux

«—-

a? PARTE

m

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.955 Centrai

RUA DA CONSTITUI! _mO ÍS, 6

'lão pallido quanto elle, Hanczénn "ergueu-
se lambem ao ouvir Kaniosliy prommcii.t cs-
tas palavras em voz baixa, num sibilar:

r— Onde está o cnveloppe que aqui te entre-
guci ainda ba pouco?

i— Eu lá sei. Mas eu não estava aqui ha
pouco I E' a primeira vez que entro neste cs-
criplorio, desde esta manhãI...

— Irral disse, num estertor Kaniosliy.:
E saltou a, garganta dc Hauczeau..
í— Queres debochar-me I
Hnnczcau sacudi.i-o com um geslo, elidirei-

tou os óculos c sentou-se, a soprar como uma
phoca.

í— Falemos calmamente, disse elle, enxugan-
do com nm lenço enorme o suor que lhe cor-
ria da lesta. A oceasião não i própria paradizer, nem fazer tolices l E principalmente a
cada nrn, as suas responsabilidades: è uma
questão dc vida ou de morte. Posso affirmar
c provar, estás ouvindo, provar, que aqui não
puz os pés desde hoje dc manhã. E agora
podes falar, dizer o que te succcdcu c, tanto
quanto possivel, não te atrapalhares!...-

Kaniosliy encarava-o e, por sua vez, estava
coberto de suor. Foi com esforço que disse:

— Tudo c possível. E' preciso verificar. E'
effcctivamentc uma questão de vida ou tlc mor-

grave fo! commellido por um de nós, leremos
que supportar-lhe as conseqüências, qualquer
que seja o culpado.

Hanezcau disse:
r— Mas, anda, falai Eslús perden-j uni lem-

po precioso I
Kaniosliy estremeceu c proseguiu:— Si nos enganarmos mutuamente, estamos

perdidos...
E recapitulou:
;— Eis o que aconteceu. Voltando dc Avrl-

court, onde estive com Sliebcr, que me havia
dado as suas ultimas informações e o cnvclop-
pe. voltei no castello directamenlc; dirigl-me
ao salão de vestir, onde mctti-me na minha
fantasia dc frade. Durante meia hora procurei-te a disfarçar, divertindo-me c rindo-r-.e com
as mulheres. No "buffcl" perguntei no mor-
domo, a Prospcr, si te havia visto; elle disse-
me que estavas no escriptorio. Para aqui vimdircctamcntc. Entrei por esta porta. Tinha
o meu capuz na cabeça... E' difficil ver doslados com o capuz, mas, apezar disto, ao che-
gar, olhei para este lado. E vl-te sentado
nesta -cnthedrn, com o sobretudo, este mesmo,sobre os hombros, como si quizesses te res-
guardar do frio da sala que estava ás escuras.Eu nao podia imaginar que não eras tu' 1 Prós-

í>o restaurante Assyrio cffcctuou-se hontemo banquete que os bacharclandos da Faculda-
de Livre de Direito offercccram ao seu pa-ranympho, o Sr. Dr. Esmeraldino Bandeira.

A elegante festa correu muito animada,
usando da palavra o orador official da tur-ma, João da Silveira Mello, que se dirigiu ao
paranympho, e o bacharelando Nelson Dantas
Coelho, que saudou o director da Faculdade
e lentes homenageados.

O Dr. Esmcraliíino Bandeira, ein eloqüentes
palavras, agradeceu a. prova dc dislinccãó dcseus alumnos.
CONCERTOS

No salão do "Jornal" rcalisa-se amanhã,
as 11 horas, o concerto do pianista Sr. J,
Aleixo, que organisou o seguinte programma!1" parle — J. Aleixo, a) Barcarolla, b),
Confidencia, c), Mazurlta; Dusset, L'Adicu;
Saint-Sacns, Estudo (valsa); Field, Concerto
para piano. 2a parte — J. Aleixo: a), Mortedc Marietta; b) Achilles cliantó par les poó-tes; c), Une nuit cPorgie; Wèbèr»Rondo bri-lbante; Chopin, Bailada; Liszt, Veneza e Na-
poles.

tavas curvado. Parccias traballi..r. EaleA-te c,
emqunnto te falava, vigiava si ninguém pas-sava pelo terraço ou vinha pela porta desse
mesmo terraço, que ficara aberta, c doi-te ocnveloppe.,.

A' proporção que Kaniosliy falava, Hanezcau,
apezar da sua robustez excepcional, se se.itia
desfallecer,

t— Mas isso é horrível 1 E o que 6 que teresponderam?
Nada! Não esperei pela respostaI Vi che-

gar algumas pessoas, não queria que i. e sur-
prchendessem c que le viessem atrapalhar naoceasião em que talvez estivesses abrindo ocnveloppe; c corri ao encontro dessas pessoasIEra Yvonne Darcy com duas nmig;.. (pie cr-
gucram o capuz, exclamando: "Aposto que 6haniosky! Promplol"

Pois bem, meu velho, fica sabendo queestamos perdidos I-— E' preciso interrogar Prospcr, aventu-rou a voz tremula de Kaniosliy.
Hanezcau foi fechar as portas á chave, pu-xou o repostelro e fez funecionar a luz ele-

ctrica.
Tinha necessidade de ver, de observar Ka-nioslty e Kaniosky lambem precisava encararHanezcau.
Ambos ficaram satisfeitos. De pallidos queestavam pouco antes, tornaram-se verdes soba claridade das lâmpadas. Estavam ambosdc boa fc, nao havia a menor duvida.O que continha o cnveloppe? perguntouHanczeau, deixando-se cair num enorme sofádc couro.

Tudo 1 todos os nomes I Tudo o que es-
peravas c os annuncios para os regionaes

r— E as ordens para Paris?
i— E as ordens para Paris também.~ Ji, quando me entregaste o cnveloppe, oque me dissestc? '
í- Annuncicl a declaração de guerra porestes seis dias. Disse que Sliebcr esperavao teu relatório que eu próprio iria levar aBerlim... Emfim disse...
Nisto, Kaniosky hesitou. Não podia mais.Nao, as palavras não lbe saiam da gacgnnta~. Andai No ponto em que estamosI...— Disse que o "nome supposto" nos re-

Km viagem de recreio partem no.ic para S.Paulo, no. nocturno dc luso, os acadêmicos
Edgárd Corte llc.il e Mario poíilenélle, que se
demorarão cm S. Paulo alguns dias.—Hospedaram-se uo Hotel Fluminense as
seguintes pessoas:

•Aiirino França, João Rezende, Dr. Aiexm-
dre di Bcttini e familia, Dr, Ik-iuií|iie das
Chagas, Joaquim Torres, João Affonso Lage,
Ciulio Galeri, Dr. Alberto Diniz Junqueira,
coronel Alfredo Pereira de Oliveira, Hnymun-
do Augusto de Souza Motta, Pedro Gomes dc
Araujo Porto, Carlos Augusto Pinto .Toa-
qiiim Xavier dc Araujo Porto, Manoel'pinto
dos Santos, Anlonio de Almeida, Sophia c Ma-
ria Marques. César Lorenzo, João Dionysio,
E. de Andrade. Adelino Ferreira, J. de Castro,
C. Bs-uchner,

Dr. Telles de Menezes
Clinica cm geral — Esp. moléstias das senhoras

c partos. Cens. It. Carioca n. S, !! ús ",.— 'fclenli
GüliC—Itosiil., Av, íMeui de s,-!, 72, Telep.OIic!

g Chamados a qualquer hora.
«ase»

O concurso na Faculdade de
Direiío

Perante n Congregara;' da Ciiculdadc Livre
de Direito proseguiram as prova.; do couçur-
so para lente substituto de direito cornai:- o
dsreilo internaeionul privado.

Os lentes urs. Luiz Carpcnlc, V'ivei.'os Jc
Castro, Raul pederneiras o Cat'..i I rela M'gui-
ram o candidato desembargador Affonso-Clf.u-
cio sobre o direito inleriiacional privade.Segunda-feira próxima, nesta mesma eadei-
ra será arguido o candidato Dr. Niiuej Fer-
rcirn.

¦«Sí-Ojis»»— e-

grapnia
Güimarãe

longos annos d
s

Devido aos longos annos de permanênciana buropa, do seu chefe e fundador, com»mciidadór José I«'errelra üuimarães (c níotl»vado pela INEUCIA o falta dc. gosto dos seui
auxiliares!...) este estabelecimento perieli»tou... Mas agora que o publico reconhece LAMAIN DTJ MAITRIÜ? afflne com prazer a CS'se templo dc arte e bom gosto!

— Falasle no "nome supposto"!... Ness(
caso, meu vellio, estamos fritos!... E pro-nuiieiastc o meu nome?

-- Não me . parece, mas bem sabes que Omais insignificante exame dos endereços re-
gipnaes e cinco minutos do reflexões, tendo
a vista os papeis contidos no cnveloppe e ura
alnianach de Bottiii, bastarão para denunciara marca Hauczeau! 1*7 preciso não nos ta-zermos .illusõcs... Eu estou frito... Tu oestás também!...

uma
grau»

_ vml*Tw&. ^cwü,r&S m^^ZS^^^^l^uíy^ °-» mmoimvm^i^^

Hanezcau. febril, cslcndcu a mão para
gaveta da secretaria, delia tirando um
de revólver militar.

Mas, exclamou Kanioskv, scgurando-lhe
os pulsos, que vaes fazer ?

Vou pôr-mo a pannos, si já não fôr tar»de demais, aecrcsccntou. Que percas teu tem-
po interrogando Prospcr, isto c comtigo'Eu prefiro ganhar mundo... Vou tentar án-tes chegar á Bélgica, depois á Inglaterra, ondetalvez haja trabalho para um homem comoeu!...

Marcar um encontro cm Leilei Squ.» c ouem rybournc... para ser enforcado! Não,nao me deixarei nem enforcar, nem prender!Si eu nao tiver tempo de mcller-ine num auto
para chegar á fronteira, dou um tiro nos mio-
los, estás ouvindo, Kaniosky!... Adeus, meu
Velho.. Desejo-ic felicidades! Mas cs um gran-de animal! Imagino como não vae ficar Stic-
ber! E' a elle a quem mais temo! Quando
souber do caso, cllc nos mandará cortar em
pedaços I

Assim falando, Hanezcau vestira o sobre-
tudo amarello, não perdendo o tempo cm mu-
dar de fato, mcllcndo apenas num dos bi Isos
interiores uma carteira recheada,

E a que horas pralicaste essa bella fa-
çanba? indagou Hanezcau, que aos poucos rc-
çuperava a calma.

r- Ainda não ha uma hora I
r- E ainda não fomos presos? O individuo

que coiifundiste commigo deve ter partidoiiiimcdiatamentc para ir prevenir a policialJa poderia estar de volta com os polieiaes!Ouve. Si batessem á porta neste momento,nao me surprçhenderia ver apparecer o com-

•:¦¦•¦-.

,'SJConiinúaAj
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A NOITES Sd61ft<ft, ia fl» A^tf-to dé 191^

A111E1"
Computiliia Nacional
dc Seguros dc Vida

A mnis poriorosn Com-
lii.i.lilii bul-Amurlcuna

-ec-aa-

Fu 11 d tida em 1895

Resultado de vinte
annos de progresso
Pagamentos feitos aos segu-
nulos por liquidações em vida
011 aus herdeiras, por falleci-
nietuo dos segurados, e fundos
existentes para garantir o cum-
primento aos contractos de sc-

guros em vigor:
RS. 82 9l8:229íti222

Prêmios módicos

tó.s e variadas a looo
i»eâs cada gie-sô.i

Sozinha üq V orriom

CATTElíf K-^Í02
LOTERIA

in;

Q O i_ I S1 O
^ia Ei i*r_ <*._*> Bka^e?

ÍJaraiilida pelo governo rt"
estado

Segunda-feira, i.| do corrente

:ooolòòo
Por i.iiooo reis

Sexta-feira, 18 do corrente

50.000$000
Por -1*500

Bilhetes á venda em iodas as
asas lotericas.

NUIGESTÔE- E VÔMITOS
:r.lmam-sc immedintamcnte loinau-
ilo nluumns Pérolas de Ktlu-r de
Clerlnn. ('.mn effeito, basta tomar'l a t Pérolas de Etbcr de Clertan
pnrn parar immediatamente as in-
digestões e os vômitos nervosos, e
pura restituir a vida cm casos de
desmaios ou de s.vncopcs, Elias
calmam lojío os ataques dc nervos,
as caimbras d'cstomngo c as coli-
cas do liüiido. Por isso, a Academia
de Medicina dc Paris teve a peito
approvar o processo dc preparação
deste medicamento, o que c de su-
Ilido valor para recomin. d il-o ;í
jonfiiuiça dos doentes. A' venda em
todas as pharmacias.

P. S. — Para evitar lodn eonfu-
são, haja cuidado cm exifíir que o
cn vo lucro tenha o endereço do In-
boratorio: Maisou L. FRERE, li),
rue Jneob, Paris.

Chapéos de sol c bengalas
1 mais variado sortimento encontra-

..; nn CASA BARBOSA, priu;a Tira-
lentes li, C, junto á Camisaria Pro-
gresso.

N. li. — Nesta casa cobrem -si
¦hnpéos o fazem-se concertos com
rapidez c perfeição.

Faz vestidos por qualquer figurino, com
toda a perfeição o rapidez, preços Lara-
lissimos, rim Gonçalves Dias n. 37, so-
lii-ailu, entrada pela Joalheria Valentim,
Teloplnine n. 994 Central,

Pó k arroz DORA
Medicinal, adherente c per-

lumado. Lata _!fooo.
Perfumaria i rlando Bangel

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se-
nhoras (leve e saudável).

Introduzida no Brasil desde
18b5. Premiada na Exposição
Universal de Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Kua fula.hige!. 92
antiga Cervejaria Logot.
TELEPHONE 2361

Vendem-se
jóias a preços barntissimos: na

rua Gonçalves Dias 87

Telephone n. P!l-I

EXTERNATO MAURELU
FUNDADu EM lOOQ-
iiii.i ii ¦->

Director u piopiletnrlo: — DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aulas diurnas e nooturtias

CURSOS OC PREPARATÓRIOS E CURSOS INTERMEDIÁRIO
E PRIMÁRIO

CORPO DOCENTE
Dr. JOXO niDBinO. lonto do Coll.alo Pedro II, portugua. Ur. AHTIIÜH TlllliK',

lente do Collegio Pedro II, miitlimimlicii, Dr. GA8TA0 HUCIÍ, loillo tio Cn calo
('•Mm II, fiiuicüii hlitorln unlvenal. Ur, MBNDB- DB AGUlAll. tanto do CollígIo
Prdro II, latim. Dr. JOSh' MA8THANGIOU1 mnHoo aiiiiton e tia JPaeuldado 1I0
Moiilclno, fniiire». Dr IIaNORL PKUKIRA I>a CUNHA, conliooldo protouof, pliyilcii
echlmlca Piofoiior CUIDO M0NF0IIT8. do ünlvoriídodo de Penrinlvonu* gM*
grnplila o iiif-lcz. OKWAI.DO nO.WKNTUIIA, medico o director do Estciwilo,
nmlliornullcn o imiorla natural.

Rua Sote de Setembro, 170

niiipiiii<l,i ou hereditária em Iodas as
itiiiii(l.--tii.;.*"». Ilh.Miin.iti-mo, K'-.:e-
mn*i Ulcírai, Tumores, Dores minai-
Im•¦•> o iiím'11-. Dores du cabuça nu-
cttirnai, et", o todas doenças rcsul-
imites .le impurezas do saii|tu<\ eu-

w niin-so Infiiilivolmonlo com _
Único ipie com mu .-.'. frasco fnz dosanparerer quuliiuar mntilfcsl«Ç-o. Uma

colher após ns roleiçocs. Em todas as phurniacias.

Siis Iriri
m OVEIS

tirande deposito o officlna dc moveis e col-
rimaria, tapeçaria, louça», etc, dormitórios os-
tVlo allnmao, ultima moda, 500^000; mais barato
que qualquer outra casa: salas dc jantar, 5S0K ditas dc visita,
cstylo dc grande encho, dc 130$ a 180.^, (estas mobílias são
estofadas); capas para mobília, nove peças, 6o.1>ooo. Peçam cata-
logos paia não ficarem tlludidos com outras casas; liOãO dOS
JVlarus na rua do Passoio n. Í10—(Largo da Lapa).

'È0 
)

SGCIEDADL RIO GRWIDtNSE DE SORTEIOS"CLUB PARISIENSE"
a—a——o____—_——¦———¦_————-——1

_______aaa_is__————a
FUNDADA-EM- 1912

Capital realisado Rs. 3oo:ooo3>ooo
(Aulurisnda o fuiiccionnr cm toda a Hcpubllca)

Banqueiro!: DAXCO DO COMMERCIO DE PORTO ALE-
r.lli: e BANCO PELOTENSIi

SEDE -PORTO ALEGRE
Sorteios Mensaes - Contiibuiçflo 10$000

PEÇÃfl» PROSf ECTOS
Rua da Quitanda n. 107.-1? andar

RIO DE JANEIRO

AGENTES — Àcceitam-se, desde que apresentem
boas referencias e fiança.

i_e_8

^ flVJVlí A GHIJVe^j
Fabrica movida a "hiclricidade

Especialidade cm
todos os artigos

dé viagem
Venda por atacado

e a vareio

A
Malas papa
mosfpuario

_ de —
viajantes

V
- nua Lavradio n. ül -- niO DE JANEIRO -

i... i i ¦—¦III l III P lllliTll

AMERICANOS
Indispensáveis em uma familia ou atelier
Adaptam-se a qualquer corpo e feitio

Sólidos, elegantes
e de fácil manejo

Em prestações de 1o$ooo mensaes
Entrega-se na primeira prestação

=$Sl

Escola de corte de Mme. Zambelll
Em 25 lições ensina-se a cortar por

qualquer figurino pelo systema
pratico ou geométrico

Moldes sob medida — Vestidos meio
confeccionados

Prédio Odeon-Av. Rio Branco 137,2-andar.elevador

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
Fabrica :

Pra. a Itop. 75
Tel. 1030-1580 C.

Armazém :
II. Lavradio 18-20

Tel. 3750 C.

Importadores de gêneros italianos

Especialidade em vinhos: Barbera, Nebiolo, Grignolino e
Capri branco. Vinho Chianti em caixa, diversas marcas

y-íxVAViei-

Ccntr.il
3B3IE-_-Ei_.

Variado soitimento de massas alimentícias fabricadas por
systemas os mais modernos e aperfeiçoados.

Talharins com ovos frescos ás quintas- feiras, sabbados e
domingos, no armazém á rua Lavradio 18 e 20. Telephone
3.756 Central. , ; / .

Massinhas glutinadas com ovos, em caixinhas de diverso»
tamanhos, recommendaveis como optimo alimento das cie-
ancas e convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATALOGO

ÍiLoterias üa Capital red-ial

«ji?.»»—_Hi—' jm —HWaJe-i^y-J

CLUB OOS BOHEMIOS
HUA DO PASSEIO, 51

RESTAURANT E CABARET

Hoje e íoilas as noites, - soirúe chio •
iüb a direcção da applaudida caburélière

LAURA DE SADE
brande suecesso da nova 1 troupe »

ffiâm Ss WH-TNEY
Excêntricos dansarinos americanos

Mme. SÜZANNB MUGÜET.
Mme. FANNY llODIER.

AHLETTELA POUPBB.
Mme. MAIUE LOÜISE.

LA FOLLETINA
Cançonclisla italiana á transformação

Segunda-feira, 11 de agosto — NOYO.S
PEBU"*

0' MESTRE, ONDE ESTA' 0 GATO;,

Quem quizer sabcl-o, vá logo á
noite ao
Theatro Carlos Gomes

porque a grande companhia de ses-
soes do E.len Theatro, de Lisboa,

lhe explicará, na revistu-fantasia

0 DIABO
A QUATRO
Que vai á scena nas

'•! - SESSÕES - 2-A's 7 3/1 c 9 3/1
o que quer dizer

0' MESTRE, O.NDE_ESTA' 0 GATO ?
Amanhã — Tres grandiosos espe-

claculos—« Matinéc » ás i 1/2.
Brevemente — 0 quadro novo—0

casamento do « Culla-Tudo s.

THEATRO APOLLO
Companhia do Pol-lheama de Lisboa

Ais 7 112-HOJE-A's 9 3H
A revista nacional de grande êxito

1 Éâ 1 IA
Original de BASTOS TIC.BE.REGO BAR-

I10S e CARLOS BITTENCOURT, musica
do LIJZ JUNIOR,

Salvador da Pátria, OITIELO DE CAR-
VALHO; Chiqtnnlio (Afilhado), ANTONIA
DENEGRI. Grandioso suecosso dc ICNA-
CIO PEIXOTO, 110 Cupidinlio e Ministro
do Muque. ITLOMENA LIMA no Maxixe,
Monooulo, Carta amorosa, Mulher brasi-
loiro, lado do Spurl.

Sabbado, 10. a revista — ISSO FO
TEMPO, de Cândido de Castro, Luiz Silva
(Salvilius) e Octavio Rangel.

Amatilii — « Matlnóe s ás 21/2 o A
noite, ás 7 1/2 e 0 3/1-STA" SALVA A
PÁTRIA.

Segunda-feira, 14—Recita d»» wilorcs
—Especlaculo sentaoionat.

'-M-i£-.

Companhia út Lotirlat Nlolenaoi
do Iraill

|-:.'iliat\m'-i iiiililiiM;, m.Ii rt (Iricall-
*.ICH«> UO itcivtl lio 1'filul'iil, As 3 1|3 i*
iioh nnblmtloH Ah :i linnii; A run

Vi-.nilnlc dú Iliillmaliy II, 4A

Depois de amaalii
3-1* ~ t'

Mi
Tor 1ÇI00 çm meios

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

30Ô — 3r

100:0001000
Por 8SO0O, em décimos >

Os pedidos dc billietcs do ini»
rior ilcvcin ser (ttompaiiliudos dc
mnis 1100 réis pnra. ò porte do Cor-
reio c diriKidoK AOs nficntcs «enies
Nnxnrctb « C, run do Ouvidor
n. 04. fiiiíii ti. 817. Tclcií. LU8-
V£L o lin cnsn p, OuininrAes, Ro-
snrio, 7li rsiiiiliin do beca dns Can-
rellns, cnixn do Cqrrcio u. 1..7H.

êwMMA
%^W& Emsslo Souza
II^BRONCMITE
^^^1 Rí,n1ilil!à0' ^m>
^v"!&M Tuliercolose poluion»r.
^$Êm GRANpE TÔNICO>|«^aDroo3plleenrod_ a

^ força Étcoiar.

-RANADO * C. 1-do Marco. 14

MOVEIS
Alugam-se por preços muito

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

^fÍJ*^J|P„
Curam : Anemia, doenças <n>

eslomayo o moléstias próprias
¦Ias Senhoras, — Agentes geraes:
Carlos Cruz i Comp. — Itua 7
de Setemhro n. 81. — Em frentu

- níneimi ODRON.

Pintura de cabellos
SIME, OLIVUIItA tinge cabellos par-ticularmenle, aii a senhoras, eom lleuné.

Actualmenle garante a maior poiTeiyão
110 seu trabalho. Duração: quatro mezes.
Completamente iiiolTcnsivo. Preparados
recebidos da Europa pelos últimos vn-
pores.

Avenida Comes Freire 11. 108, sobrado.
Telephone 11. D.800—Central.

r^^^^tir^- ífr"

VERDADEIRAS
HASetASBESTO

EITUMEIf
JOROeAliARD.
0uriveô.il9.RK)-

Um-
cõPerolina Esmalte-

preparado que adquire c conserva a bel-
Icza da pelle, approvado pelo Instituto de
Belleza, dc Paris, premiado na Exposição
de Milano. Preço 3ÇO0O. PO' DE ARHOZ
PEItOLINA, suave c cnihcllczndor. Preço
•i^OOO. Exijam estes preparados, ij Venda
em Iodas as perfumarias e 110 deposito
leste o do outros preparados, á rua Sete

de Seleinhro 11. 209, sphrado.
Vende-se na Garrafa Grande

JQÂÂÃ
Ò Xarope Peitoral de

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

leio de penhores
Em 24 de Agosto de 1916

l. GONTH1ER Se C.
Henry & Armando suecessore»

CASA FUNDADA EM 1867

45- Rua Luiz de Camões 47
Faiem leilão dos penhores

vencidos e avisam aos $rs. mu-
tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

A CULTURA PHYSIC4
Prol. I.nt-as Cnmpello

Querei- '"i
lurtim o SiuIIqbV
'Jitoiels pottuii'i vi-to himto
limonvalvldu o
nrrlglr />• vou*

* O I diHVIIiH
|"ll3fl|CMVMuirlcnlii o*voi
min iiiilnn do
1'ontro do Cul-
tura 1'liV'icu,'i i ua llmim de
l.uilurlo. 118, ou
escrevei pediu*
Io os uii|iiiri!*
iliorilollunnin-
lha (VQutirlo,
i|iin ciiKtnm 10y
o |-.*(JII0, cuiii
ih'-us dó I ou

Ikilos.
,1111 .iiii.uiiiiatei-. tiiuiiiem lubtllns pnra

Rviuuiislien Hirciiii 3)>,i'ogi'us paro oxerci-
cios, com pequenos jicsos, a 21 o todos
03 iiiom** pnrn ti voisn culltira pby-*ua. Ilruiulleui.se pura o interior me
diante valo postuí Nio cuiucçne- da
ronfci-nitilii da vossa mude, deixando de
escrever immodiiiuiiiiciitc, pedindo os pro-
spcclos ou iiifoimuçfie!- i.ijviiiihUinelíil-*.

Nilo so uccolta impoi Inflcln cm sellos
O Centro dlspíí lambem de gttblne-

to para niat>aaf;ciis. Allende u rliunia-
dos n domicilio. Tel. MM.

11 __'3í_P^í_í__l >' iV
I lí_n_--__r^ *y? Wíí11 H__mB^______If ¦ *) J}iSS' ^__r

RestanrantLoão do Ouro

W^/Wv .«9 * '_R<V\^f /*__&»afi__pP*v*'l__f*__V.I /ltÊsF 'X')^«S&í,l/f \a ^íi^sifc.

Casa csiiecial cm pilões fi portugueza
c pfci.xadits á bahiana,

finjo aojanliir.
Cordeirlnlto n lisboeta.
Cabrito assado com piião dc batatas.

Amanhã ao almoço:
Escalopes ao Uossini.

Ao jantar:
Frango íi Ia eocotte. < :
Leitão á brasileira.
Além dos pralns do dia u eanjapio é

.sempre variado, com preços marcados no
alcance de todas.

Vinhos deliciosos de Alcobaça c Gatão.

Avenida Rio Branco n. l83
(Junto ao Trianon)

Aberto até l hora da noite

__

Remédio efficaz sem
drogas

Hotel Miramar e Babylonia
LEME

Nova gerencia. Com trinta dias de
permanência neste liot-1, pela sua
moravilhosa situação, cnriun-sc ns sc*
auinlcs moléstias -. llVPOCHONDRtA,
CIILOIIOSE, NEUITASTHKNIA e NOS-
TÀLGIA. Asseguram as sunimidades
médicas. Rua Gustavo Sampaio ns.O-t
eCO, Hio de Janeiro. Telephone 972,
Sul, 27 minutos da cidade. Por au-
toniovel, lü.

Curso Normal de Preparatórios
As mitos iloole nirso, vnnliijeiiuiienlfl eonlicoldo pel« PONTUAI.IÜADK, A88I-

DiiiDADK o coni|io(onola do toni proronoroí fancoronnn. com a mi«iiiw ro*
gultrldailOi .

Corpo ilQConle. I)n. 0A8TA0 IlUill, IHt. MESCIIIK, IHl. K. «ft DA-
DAIlrt i ror-uora do Bxtoriiato l) Podro II t l>i\8, BBDASTlXO FONTBB^a
AÍJTIUN TOÜIIADO, profMiOroí ifo Bieola MUUri Dl\. IIHNIUOUIM ARAW0
nnmo ro olonincndo mu oonouno de II. Unlvorsal ora 8. Pflulu du. pkiikiiia
PINTO, lírofenor do Collegio MlllUrj 0R. AUOUSTO ANH8I, «utor do v«|htiM
trnli.illi.is didaotlu»! DH. PIIRNANOO SlI.Vlillt.t, njnlieclilo proronor o oulroi.
Autos priilicn* do MATIIBHATICA o CIIIMICA. Dom pruwsoros para o «iludo «In
uma iiíe^mii lingim, um da parto lluorlct» e outrajBratfflO._A>;nottti do nula. »«»
nolvurupliiiilni. ülensalidaden modlcai. Cursos DIURNO o NOUUIINO.

Áu!hi do ròpollílo pnra oi llumnoi »|iio io iiwlriciilaiein om nlrnio.

A lido do curso foi mildnda d« run do» Ourives 20 parn URU0UAYANA .1!»
2* andar—JUnUBNA DE MATT08, director.

Unhas brilhantes
Com o uso constante do UnholTiio, as

unhas adquirem um lindo brilho c ex-
cellcnte cor rosada, que não desapparcce,
ainda mesmo depois de lavnr as mãos
diversas vezes. Um vidro, 1$.ri00. Ile-
niette-so pelo Correio por 2$000. Na
«A1 Garrafa Grande,» rua Uruguayana
n 06.

Rlieumatismo.sypliilis e impurezas
DO SANGUE—Cura segura o efficaz
pelo alamado Roli de Suninia Salsado
dc Alfredo dc Carvalho—Milhares de
attestados—A' venda nas boas phar-
macias e drogarias do Rio c dos ijs-
tados—Deposito: Alfredo de Carvalho

iC- Primeiro de Março n. Io

CAMPESTRE
«Í7.4 DOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norle
Amanha ao almoço :

Sarrabulho ? portuguesa.
Linguado Rio Giande com

batatas.
Ao jantai- :

Frango com arroz.
Leitão á brasileira e muitas

outras iguarias.
Tc dos os dias ostras cruas.

, Sardinhas nas brazas.
Boas peixadas.

Preços do costume

DELICIOSA BEBIDA

i xè.$k
Espumante, refrigerante, sem

álcool

Cnrso do Preparatórios
Mensalidade 25$O0O

Diurno e nocturno. Corpo
docente: Professores do Pedro
II-Materia avulsa io$ooo. ÍJua
Sete de Setembro n, 101, í'
e 2' andares*

CABARET RESTAURANT DO

Club dos Políticos
NA RUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido salào de concertos do Rio

Concerl-chanlaril ás 24 horas ei)i ponto, todas (js (loiles, sul) a direcção do ap-
plaudido caharetier FRANCO MÀGLIÀNI

A NENETTE, chanteuse mignonno-FLORY, italo-fran-
ceza- PURA JENELTY, estrella hespanliola—GIOCONDA,
italo-argenlina—LA BELLA PORTENA, couplotista—LA
MILAGRITÀ, bailes orientaes — LA BELLA CONSUE-
LITO, cantora creola.

Suecesso da orclieslra boliemia do professor PIÇKMANN.

N. B.— 'l'odi.6 os artistas silo contratados pólos agentes exclusivos Parisi _Molina.
N. B.—No dia 15 do corrente eolobrar-so-á o aununciado concurso de lelle**,

com brindes de valor, festejando a inauguração do grande salào do Cluh, quosM-o mais elegante o e^puçoso do Hio.

I AKÍB... EUgUANCU..., WJUMÂ.,., MISia..., FtOK_S...

A Notre Daraede Paris
GRANDE VENDA com

o desconto do 2o *{.
Em todas as mercadorias

CAPE' SANTA RITA

RUA DO ACísE IN. 61
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARECHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

Dr. Miranda Junior
Dr. J. Pedro de Araújo
Dr. Sebastião Silva
Dr. Antonio Pires Salgado
Dr. Firmo Barroso

Consultas diárias na

Pharmacia S. \mM
Rua Marechal Horiano, 173

Esquina TobílS Barreto.

f"* ecitinol. O vinho propalado
_T. ntre os que tem fraqueza pulmonar
O erto ha de ser melhor recommcndado.
>—« nda bem já o seja, quando entrar
*¦«_ riumphalmente nos lares dos que são
>—« ntelizes. niolestos, gente rica...
12; ada resiste á sua enorme acção í
O *';l un- remédio que nos tonifica
£"¦¦ ogo h/. um entcrino ficar são.

Únicos depositários:
OLhVEíRA. JORGE & COMP.

(Drogam Central)—Assembléa 75

Stadt Munchen
rrtfa Tlradoal-- l-Tel«|i|ionn fii)5 í>n\tl\

lfO'0
Leitilo á brasilcifa, invlolk, ia.

Ihitiiiu.canjii e outras frescas noi
gabinetes ao ar livre.

Amiiiiia mi almoço
Sarrabulho h portugueza, !in«

gua do Rio Grande, müo de vi.
tell.i á portugue.a, canja, sopa
& loi|»non, ostras frescas e boai
peixadasnosgabiiictes e terraço,

A11 jnntui'
Pcrú í\ brasileira, crèmc de es-

pargos, língua do Rio Cirande q
mais iguarias.

Pmços ao alcance de todos.

Terrenos prortiptos para
receber cdlfkiiçfies

Vonilom-io cxíollentti, com 9 llnliai <lo
I11.11.l1- .i i...i !•¦ Km Vlitn I-.. I ¦ I Tifil.vtd
com .\ liotiillm. Toloplmno S.SI0 Oniial.

Cornpra-se
qnnlqiior qiiuntidinle da tmin Velliai

-om nn jom pn lias •!' '|ilu|i|ln-r valor è
cautelas du «Monte de Socorro»; DBga-<è
heiii, nn rua OonÇBlYU Dla« li. H7.

Joalheria Valentim
'lil.'i liiuii- !I'.M (.'entrai

DINHEIRO
Eniprcslu-ío sobro jolnj, roupas, la-
loililmi, moines e tuil^ quo represen-

te Valor

Rua Luiz de Camões n, 60
TELEPHONE 1.072 NOME

Aberto dns 7 horas du
nuuiliã *..s 7 da noilcj

J. LIBERAL &C.

Leitura Portugueza
Apremlese a ler cm 30 liçOoa .'<

meia horn) pela nrln maravilho» .li
gramlo |iocm Ivrico JuS" no Dous. toift
tiule c memória, o loiL.s aprendem eij(
80 lições, liomcn?, fenlioras e treanja»
Bxplicailoresi Santos Bfága o \iolet(
Braga. S. José 5-2.

HdJ \\ • 1 •J i í àí iLif»W. **/1 vâmlll-üitMIOlKvü-VJàtylüll li.'/4iíf'l?JF-_i_7'T_iSi_fá(li*J

MARCA
*

ItECISTRADA

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1* desta capital

Autos de luxo para casamentos c passeios
_=_ escriptorio:--:

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

Rua Relação, 16 ç 18-Tèl. 2464 centrai
RIO DE JANEIRO

Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

Rua da Carioca n. 43, i' an-
dar. Rio de Janeiro.

MEYER
Alugam-se casas asseiadas,

duas salas, dous quartos, cozi-
nha, w. c, quintal: 70.11. Rua
Castro Alves 11 o, avenida Villa
Verde • trata-se na mesma ave-
nida.

Curso _e Prenaratos-os
(Admissão ás Escolas Supe-

rlores)
Rua da Caiioea 11. -13 — 1° andar
Professores do Collegio Pe-

dro II, aulas praticas de physi-
ca, chimica e historia natural.

Mobiliário completo
Familia de tratamento, estrangeira,

que se retira, venda, parcclladameiite ou
em conjunto, o mobiliário completo dc
sua casa, desde trens de cozinha alé os
tapetes da, sala; os moveis são todos
completamente novos. Ver e tratar na
rua do Hezende 1ÚI, das 10 ás Iq.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Tclcpliono Norte 355

GUARDA LIVROS
Tessoa lecenteniente clieg;ida da Eu-

ropa, com o curso completo de guarda
livros, ('aliando francez e inglez, deseja
collocação ein uma casa commercial ou
escriptorio, acccilando lambem serviço .le
esoriplas para fizer em easa ou nas casas.

Leceiona francez c inglez por preçn in..-
ilico. Diiigir cartas aJ. Marques, ao • ui-
dado do Sr. Salvador na Charulana Allen.
Assembléa, 106.

A FIDALG;
Hcstanranl oiulc se reúnem as molho

res famílias. Itigornsa escnllia feita diu-
rlametilc, cm carnes, caças c Icgunios.
Vinhos, importação ile marcas exclusivas
da casa. Preços módicos,

RUA S. JOSÉ', 81 - Telep .1.51!) C

HOTEL AVES DA
O maior e mais importante do
Brasil. Occupnndo a melhor oi-

luação da

Avenida Rio Branco
Servido por elevadores electricos
Freqüência annual de .0.000 clien-
«s. Diária completa, a partir de

End. Teleg. - AVENIDA
HIO DE JANEIRO

gl-—_——__—__g__aa

Dentista
A. Lopes Ribeiro, cirurgião dontis*

ta pola Paciildntlo de Medicinu do (tia
dc Janeiro, eom longa pratica. Trabft'
lho- garantidos. Consultas diariamchUf.
Consultório, rua da Quilninln n. -18.

i
Grati bar e rotisserie

PROGRESSE
José Miguel- Domingues

II, largo S. Francisco de Paula, <1*
Telephone 3.8M-Noilo

O mais confortável salão.
Primoroso serviço dc cozinha

MENU
Amanhã ao almoço:

Mayonualsc de lagosta
Caldo ver.le á Vuln Real.
Sarrabulho a minhota
Capão no molho dc o-lras.

Ao jantar : Suecesso.
Sona creme do aspiírgos.
1'erú á liriisiloira.
Ba.lcjelcs á laginnha.
V.l au-vents u Ia financiei'.
Osirna frescasj legumes paulistas.

Caprichosas ganafeirás

G ilJTA BAHIANA
Domingo: peru assado; sc-

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

T_bâ- da cimento armadd
Para canalisação de águas

VeBB-11 MoreESS & O.
Praia do Caju 68. Tel. Villa 199

Fabrica de vigas ocas, de ci-
mento armado, vergas, lageotas
para divisões, mais leves e ccô-
nomicas dc que qualquer outro
artigo similar-

\ tgas-madres massiças c pos-
tes para cercas.

Manteigas finas
apalysadas, marcas de inteira
garantia e superiores, na easa
Pinto Lopes&Comp., deposj-
taria de importantes fabrican*
tes cio listado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 17.J. Tele-
phone 3.oo6.

&©â Sí*s. Ppofessoü-es
Pub8i©©s

U eoiiiinonda-so o exccllcnte livro il<i
ieitHrn CONTOS M0HA1ÍS e CÍVICOS DO
HIlAfilC, de C. Góes, mandado ailoptat
nas aulas primarias pelaUirect. dc Insir.
.Municipal,

Na livraria Alves, cintou, illn-ir. c»m
:';I5 pags. 4000.

Gruta Bahiana
A's terças angu á bahiana,

ás quartas cozido á bahiana,
ás quintas feijoada completa,
aos sabbados cabrito; todos 05
dias vatapá, carurú, moqueca é
zorô.
Fraca Tlradoafias n. ^"^

PüLACE TMEATRE
CYCLO THKATltAL BRASILEIRO

Companhia \'ITALE

HOJE HOJE
A's 8 8/4 da noite

DEUA
Notável croacão de PINA GI0AXA c

ÍTALO BERTINI.

Amanha, ás 2 1/2 da tarde — NI-
T0UC1IU.

A's 8 8/.I da noite - DANSAIUMA
DESCALÇA.

Bilhetos á venda no a Jornal do
Brasil 1 alé ás 5 horas da tirde.

Segunda-feira, U. festiva! artístico
da actriz 1'INA GIOANA.

Brevemente - CIIAMPAGRE-CLCB,
euceesso mundkL
¦aaa-fc- i mfgggg/gggjgmmmm

CINEMA-THEATRO S. JOSÉ
——?_Sai—M__2_TaiB!_l.-'_E_-í8-''';'n?;í^

Empresa PASCHOAL SECIIliTO
Companhia Hlolasso

Da qual faz parte a primeira bailarina
ANA KREMSER

Dramas, comédias, musica e grande*bailaijos—Director da orchcstra, mães-
tro MANELI.A.

HO^TEI HOJE
Tres sessões—A's 7, 8 :)/1 c 10 1/2

Primeira sessão
Primeira representação da grande pau-tominia

Hia noite m Taharn
Ornada de musica e grandes bailados.

0 inator suecesso theatral !
Tomam parte na pantomima varias at-

Iracções. Grandes surpresas!
Amanhã — Grandiosa o matinéc » As

2 1/2— io-Cincma-o» — SOJINAMBULA
3»-ÜMA NOITE EU TABARIN-4»-At-
trac^ões.

As sessões principiarão sempre pelaíxhibição de oliinisn das mais reputailas
fabricas. Preços populares.

>- . ... wBw_.o,,^*\i_;:ir«;i-i'~í*^^1í)

THEATRO RECREIO^
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

Há_J£ Ê~ÃÍISAf-HÃ;
A'3 7 I/2-A's 9 3,!

Ultimas rcprescnla.jõcs da dçli-
ciosa comedia cm tres actos. ovigi-
nal do A. CAPIS, Iradiicçfto de
JOÃO LUSO

ft Linda Funcoionaria
CREMILDA, Suzanna.

AZEVEDO, Labardiu1
SERUA, SainWiii

A elite carioca dá S' us .' rendei-
vous » 110 Recreio.

Scgunda-feira-0 ACUIAj o maior
de todos os êxitos.

Em ensaios, para c-liói da ii.'üiz
Judith do Mollo — O ITÇÃ0SIN1I0-

, (1JC B0NI1EUR S0USLA'MA1N).
Moveis da Marcenaria Brasileira.
Amanhã, esplendida ¦ matinê- *

áa - 1/2 J


