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CORRESPONDÊNCIA. AMERICANA

O Sr. Sjsyro MUIier
nos Estados Unidos

fl questão da black lisf
•«•c-

IVoua Vor/,', 20 rfe /11//10 de 19HS.
(Especial para A NOITE)

O fidalgo acolhimento quc lem merecido
nesie paiz o Dr. Lauro Mullcr é uma defe-
renclu multo llsonjelru oo Brasil, Recebidocom todas as honras officiaes, não obstante
a earocler particular dn sua visita, o nosso
cliniicellcr devo achar-se possui,In da mais
intima alegria, ao ver confirmada a sym-
patina qiif inspirara por occasiíío da sua
memorável missão official aos Estados Uni-dos Im Ires annos atrás,

Nn primeira vlsiln a esta grande nação o
Dr. Lauro Mullcr veiu com uma brilhantecomitiva, a que se consorciava a cultura dcespíritos de escòl e a provcrbiul galanlcriados __ nossos officiaes de Marinha. Veiu
S, Ex. com honras dc embaixador especialc em lal capacidade o recebera o governoamericano. A syniputhin pessoal do suecos-
sor de Hio Branco, comludo, allrahiu cm
jreve uni sclecto grupo dc admiradores, dahi
resultando um escolhido numero de profun-das auiisadcs, que u longa ausenciu, ao en-
res de diminuir, mais robusteceu,

Desla vez não traz S. IC.\. nenhuma co-
in111va: vem cm companhia do seu digno
filho, o Dr. Lauro de Andrade Mullcr, e do
vice-cônsul Emílio dc São Felix Simohsen,seu dedicado e illustre secretario. Aqui apor-
tou sem pompas. Mas em compensação pôdesentir S. Ex. a extensão da sinceridade dos
amigos quc soube fazer nos listados Unido:;,
amigos que cm massa compareceram ao seu
desembarque para saudal-o como si fora um
patrício de regresso á pátria, depois de unialouga jornada em Urras estranha:;.

O Dr; Lauro Mullcr veiu, com a sua via-
gem, fazei- um grande beneficio ao Brasil.Havia muilo quc a Imprensa americana nã'.<
publicava cousa alguma que pudesse des-
portar interesse em torno do n >.;so paiz; o
pouco que apparceia nos jornaes perdia o
valor pela natureza sem importância ilos as-sumptos da sua syiilhesc. A vinda do nosso
ihnncoller teve, entretanto, a virtude dc pôríin evidencia o nonic do Brasil, '.ac? os com-
jucnlarios acerca da viagem apresentado*
pela imprensa em coluninas abertas e nos
quaes bem sc percebo o prestigio que gosao estadista brasileiro nas altas camadas
pau-iimcricanns. Os principaes órgãos nova-
yorlunos registam, com evidente npprovacão,
ps últimos actos da política do Itnmaroty,-alie.ilamlo a instituição da "Taça RioBranco.", como uni. bcllo.^M^or^iâ. s.ince-riflado brasileira no seu esforço de eslrci-tar cada vez mais os laços de iimisade cou-tinenlal c lembram, com pbrases elogio-sas, a iniciativa do pacto chamado ABC, dan-do ao Dr. Lauro Mullcr a respectiva paler-nidáde e rendendo ao esclarecido espiritode S. Ex. as mais respeitosas homenagens
por essa typica obra de congraçamento sul-americano.

Também commenlam os jornaes, em ter-mos os mais encominsticos, a nossa neutra-Jidade exemplar em face da-, acontecimentos
europeus, tecendo ao Dr. Lauro Mullcr elo-
gios especiaes pelo modo criterioso e pru-dente por mie lem conduzido o Brasil nos
cri ticos momentos que a nossa dignidadenacional lein confrontado depois do rompi-incuto das hostilidades no Velho Mundo.

O Dr. Lauro Müller foi recebido pelo con-sul geral, Dr. Martins Pinheiro, que o sau-dou ria "Quarentine", em nome da colônia;
pelo embaixador do Brasil, pelo pessoal doconsulado geral e por grande numero de bra-silciros e algumas famílias patrícias, semmencionar os representantes do governo

americano officialniciile designados pnr.iidêntico fim e que o acompanharam até i\obolei lulis Carlton, onde esteve S. Ex. poralguns dias, antes dc partir para a estaçãode nguas que foi fazer em Frencii LickSprings, no Estado de Indiana,
O nosso ministro do Exterior tem sidoalvo das mais Inequívocas provas de consi-deraeáo. A S. Ex. lím sido offcrccidos ban-

guetes, recepções e outras provas dc alta de-ferencia. sendo o seu nome cercado de uma
popularidade quc devo refleetir no Brasilcomo unia manifestação muito grata pelaimportância política que envolve.

A relação das casas americanos colhidasnas malhas da lista negra, ha dias publi-cada com geral dcsapprovàcâo, irritou o go-verno americano dc tal modo quc o enibui-xador britannico em Washington, agindo deaccordo com o Foreign Office, não demorouem levar a sua explicação ao Departamento•Io Lslado. O diplomata inglez fez dciluiii-
çoes quc indicam a modificação da poüfcacommercial quc adoptara a Grã-Bretanhaciiiilra ajgumas firmas quc mantém nego tioscom as suas nnlagonistas na grande lutacurónvo, c deprchende-se da attiliidc dc SirSprlng-Hlco que a "black-list" não foi rre.i-da para ferir interesses dos paizes neutros,nem tão pouco para ler applicação uontraccnlratosja cm existência.

O desejo da Inglaterra é impedir que ocapilal e o credito inglezes sejam ulillsa-dos cm beneficio dos seus inimigos, não¦sendo pensamento da grande potência inva-llr princípios moraes, como era crença ge-ral nos Estados Unidos.
A modificação da boje celebre política dolicino unido e ató liberal em certos pon-los, como o que garante ás casas americanas

com Hgitções allemãs, ou que tenham nego-ciado com firmas eoiidemnuil.is nos paizesneutros, ;>. mais ampla liberdade de acção.Esle ponto pôde servir dc forte argumentoao Brasil para um protesto contra a inde-vida detenção do "Tocantins" em alto mar,-
por um cruzador franecz, cujo commandanteintimou aquelle vapor nacional a atracar uailha de Martiniquc para confiscar uma avul-tada carga que sc destinava dc um porloneutro a outro porto egualmcnte neutro. Ocaso do "Tocantins" dev0 esta* ainda namemória dc todos: ó receite. E' ma dou-trina prevalecer o sentimeiilalismo quandona direitos offenilidos. Haja vista a atti-tude enérgica dos Estados Unidos em toriíiídn decisão ingleza. Não lia negar que assyinpathias pela causa dos Alliados sãoaqui medidas na razão directa do modo con-ciliatprio c até brando por que têm sidorecebidos certos netos que ferem interessesamericanos, como, por exemplo, a decencúoe exame da correspondência americana em
..'/'"'-''o.Pela Inglaterra. Entretanto, com aolack-liit foram postas de lado as sym-
patinas, para iriunipharem direitos que aquise consideram superiores ao seiitinientalls-mo. Logo, deve o Brasil esquecer por ai-
guns momentos a dependência espiritual
que nos liga á França tão intimamente,
para fazermos ver á nossa mãe intelleelunla injustiça da sua acção contra um paiz qucsempre soube prezal-a mais do que a si pro-prio. A razão eslá do nosso lado. Tudo nosfavorece para uma solução que beneficie onosso commercio e não.-meandro a nobre na-çao dos refinamentos artísticos. O aprovei-lamento da declaração do embaixador in-gicz em Washington é opportunissinio.

Oscar Correia

DOUS ASSUMPTOS IMPORTANTES

A LEGALISAÇAO
da proHssão de

guarda livros
A fiscalisação das sociedades anonymas

O Sr. senador João Lgra teve a gentilezaue nos conceder u seguinte entrevista sobre
dtms assumptos importantes, quc S. Ejí.
agitou recentemente :— Desejaria ouvir dc V. Ex. algumas ex-
plicações sobre n idéa que levantou, no seu
recente discurso no Senado, sobre os couta-
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A -ssembTéa
do C.ub Militar

O que se passou
ames da sessão
Como scnipro aconleeo no Club Militar,

tcoJIsou-se, ás 17 horas de hontem, antes,
portanto, da assembléa geral convocada pc-
(Os sócios, uma reunião da directoria. A

.essa reunião não compareceu o general liar-
Jiciiii. presidente do club, o que foi coinmcn-

'íado por diversos collegas. A reunião, quc

tior 
isso sc cffccluou sob a presidência dó

auilão de mar e guerra Oliveira Sampaio,'i° vice-prcsideulc, não correu lão calma
como suecedeu á assembléa geral.
• Um dos dlrcctorcs presentes, em dado mo-'toeuto, propoz que o general Barbcdo, na
Oceasião em (pie assumisse a presidência da
aasenibléa. fosse recebido com estrondosa sal-
ja dc palmas. Essa proposta, foi violenta-
mente debatida por alguns dos dircclorcs
presentes, que aventaram a idéa dc scr di-
ligida ao presidente do club uma moção dc
solidariedade asslgnndn por todos os sócios
presentes, o que prevaleceu. Entretanto, por
oceasião da chegada do general Barbcdo, foi
este recebido com grandes oppluusos c, du-
ranto a assembléa geral lhe foi enviada a
moção, assiguada pclu maioria dos presentes.
O memorial sobre o monle-
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A ITÁLIA NA GUE1ÍRA

O que dizem os últimos cominuníca-
dos i'a!i3iio e austríaco sobre as ope-
rações — Os italianos encerraram
Toímino num circulo de ferro e de
fogo — Os allemâes enviaram tro-
pas para defender Trieste —- Com-

mentaiios dos jornaes

LONDRES, 17 (A NOITE) — O ultimo com-
munícado <lo gcneralissimo Catlnrna aqui rc-
eobldo inftyrma quu as tropas italianas' assai-
tavum, com suecesso, as trincheiras austríacas
r.ns faldas do monto Mosciagh, fazendo ai-
guns prisioneiros.

O communicado official austríaco, também
hoje recebido, diz que os austríacos rechassa-
rum, no valle do Vallone, dez suecessivos ata-
quês dos italianos e ucerescenta que em todo
o Carso estão travados violentíssimos duellos
tio artilharia, conibatc-nilo-.se dcsesperadamcit*
to pela posse das alturas a lèãce de Gorizia c
do monte San Gabr<'oIIe.

Um despacho de Berna para os jornaesdesta capital traz mais os seguintes ponue-
jicrcs sobre a luta nu frente italo-austriaca:

Oa italianos oncerraram Toímino num cir-
culo de foj.ro e de ferro. Todas as defesas oc-
cultas dos austríacos, incluindo as cavernas
naturaes, já foram destruídas. Os austríacos,
entretanto, lutam desesperadamente, mas
não poderão resistir por muito mais tempo
ao ansaíi.0 dos italianos. Tanto assim quo jn
abandonaram as suas primeiras trincheiras,

O alto commando italianojjjactiva, entretan-
tn, as operações, porque saoe que os austria-
cos so estão reforçando em toda a frente do
ísonzo.

Sahe-sc egualmcnte, por noticias vindas da
Suissa, quo os allemâes enviaram reforços
lima Trieste, devido aos urgentíssimos pedi-dos da Áustria. Os lancei ros italianos appro-
ximaram-se de Nabreslna. A cavallaria italia-
na faz freqüentes e felizes incursões por to-
da a zona do Carso e approximou-so da cos-
tn do Adriático.

Estas nolicias causam aqui excellente im-
pressão, sobretudo si se confirmar a remes-
sa de tropas allemãs para Trieste. O facto
tem, realmente, importância, porque arrasta-
rn, em primeiro logar, a Itália a declarar
guerra á Allemanha e cm segundo porque se
reallsa o desejo dos alliados, de obrigar a AI-
lemanha a dispersar as suas tropas, enfraque-
condo assim a defesa das suas linhas de lis-
te o de oeste.

PARIS, 17 (A NOITE) — O correspondente
do '\\Iatin" junto no quartel-general italiano
annuncia qne foram capturados em Gorizia
niais tres espiões austríaco» quo hontem fo-

e no ísonzo
ram submettidos a conselho de guerra e onehojo devem ser executados.

Em Roma passaram hontem de manhã, cmdirccçno á Sicilia, 150 officiaes austríacos fei-tos prisioneiros em Gorizia.

A OFFENSIVA RUSSA
—¦ '4ni^i ,, _._,

Espera-se a offensiva no sector deRiga — A importância das opera-
ções nessa região — A situação geraldas tropas do czar — O avanço dosrussos na Galicia
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A frente de Riga, entre o golfo e Dwinsk,onde se espera que os russos tomem deum nioniento para oulro a offensiva
LONDRES, 17 (A NOITE) — Tclegrapham

de Pctrogrado:"A situação em toda a linha de frente con-
tinua muito favorável para os exércitos
russos.

No sector do Riga, desde o littoral eté
Dwinsk, tem havido violentíssimos duellos de
artilharia. Todos oa críticos são unanimes cm
affirmar que nesse sector oceorrerão breve-
mente acontecimentos do grande importância.
Sabe-se que os allemâes estão reforçando ali
activamente as suas posições; mas sabe-se
também que levaram dali parte da sua artl-
Uniria pesada.' Na Volhynia, ao longo do Stolihod supe-
rior, continua-se a combater desesperadamen-
te, estando os russos a fazer grande pressão
na direccão de Kovel.

Ao norte da Gallcld, ao longo do Slota-Ll-
pa, as operações proseguein com o mesmo
ardor. Toda a resistência austríaca foi venci-
da. Os russos abriram passagem através do
Slota-Lipa para o Dnicstcr e occnparam dlvor-
sas aldeias dn margem do Slota-Lipa.

Ao sul do Dnicstcr os russos occnparam Ho-
lotwina, Griava e Ardzemoy, esta ultima d-
dade já nos Carpathos.

A pressão dos russos ao sul do Dniester é
enorme, sendo imiteis todos os esforços dog
austríacos para deter o sou avanço. Os rua-
soe approxlmam-se dc Halloz e dc Kaluss.*

O Sr. senador João Lgra
dores e a fiscalisação das sociedades ano-
nymas.

—_ A's suas ordens. Estimarei mesmo que
se divulguem as minhas palavras sobre o as-
suiiiptó. O csludo da contabilidade está na
moda ein todos os paizes cultos e .pretendi,
acccnluando isso, salientar a iiidiffercnça
,o$..ftod^te» públicos nacionaes,, que não co-

.fiaram'.__¦ menos de le.galisar a-piofIssao de
guarda-livros. Todos reconhecem e as pro-
prias leis brasileiras confirmam, que lia scr-
viços por sua natureza privativos dos conta-
dores, c não cuidámos ainda de instituir lc-
galineiite essa classe dc funecionarios, que
não pesariam nos cofres pnblicos, definindo
a responsabilidade c direitos que lhes de-
vem competir.

Pensa que os contadores são essenciacs
á fiscalisação das sociedades anonymas ?Não é só á fiscalisação das sociedades
anonymas que se torna útil a intervenção
dos guarda-livros. O meu discurso no Sena-
do tem duas partes bem dislinctas : umá
é referente á profissão de guarda-livros, que
precisa scr legalisada, c outra concerne á
fiscalisação das sociedades anonymas. Esta
parle é conseqüente dâquella, e faz resultar
a conveniência dc attendermos á próviden-
cia que solicitei á comniissão de justiça, mas
não impede que seja inimcdintamehtê allen-
dida só a primeira, cuja necessidade é indis-
cutivcl, porquanto não é exclusivamente á
fiscalisação das sociedades anonyinas que
convém a intervenção do contador. Ha ca-
sos ejn que essa intervenção é indispensável.

A profissão de guarda-livros deve ser le-
galisada "porque elle carece ter autoridade
jurídica nos pleitos em que servir, sendo
preciso as suas funeções, nas relações com os
tribunaes, estarem regulamentadas; porque
a documentação' nos pleitos que lhe são affc-
ctos, tanto nos propriamente ditos commer-
ciacs, como lios criminaes ou rivais, devem
offereccr a necessária garantia, quer sob o
aspecto profissional, quer sob o da honora-
bilidade pessoal, afim de merecer a confian-
ça imprescindível a administração da justi-
ça, collocando, ao mesmo tempo, a classe dos
guarda-livros no logar que por direito lhe
pertence; porque é perniciosa a pratica que
se tem seguido de serem chamados a intervir
cm assumptos de contabilidade indivíduos
sem competência profissional, resultando de
tal pratica, pelos effeitos jurídicos que pro-
duz, um descrédito sempre crescente para a
classe dos peritos contabilistas, cujo campo
de acção é assim invadido por inexperientes
e curiosos da especialidade, podendo dar lo-
gar a deploráveis erros de offieio, é levar,
por esse facto, os tribunaes a resoluções in-
justas e iníquas".

Tivéssemos guarda-livros com rcsponsnbi-
lidados legacs expressas e não se dariam tão
freqüentes escândalos no exame de certas
contabilidadcs; prescrevêssemos a obrigatorie-
dade dc ser certificada, por contadores offi-
ciahnente nomeados, a idoneidade financei-
ra do coninicrciantc ou empresa que preten-
desse contratar com o governo, e não tcsU;-
munharianios firmas com insignificante ca-
pitai assumirem obrigações conlratuacs pe-
l*ante a administração publica no valor de
milhares de contos. Cuidemos dc fundar a
camara de contabilistas quanto antes. An-
daremos nos ares, a fazer cálculos aéreos so-
bre tudo. cmquanto não tivermos contábil!-
dade e fiscalisação perfeitas. Sem contado-
res, não teremos uma nem outra cousa. Ve-
jamos o que se chama entre nós — Balanço
do Thesouro. São simples demonstrações, ás
vezes contraditórias, da receita e despesa do
exercício e o resumo dc umá parte do passi-vo nacional, porquanto nem essa informa-
ção é completa I Isso não ó, nem nunca foi
balanço. Balanço é a synthese do activo e
passivo c jamais vimos no Brasil a descri-
pção do quo devemos e do quc possuímos,
para estabelecermos os confrontos annuaes
e verificarmos si realmente o Thesouro está
empobrecendo ou si os seus embaraços rc-
sul tam da elevação do patrimônio nacional
immobilisado. O estrangeiro que observar o
BALANÇO do Thesouro brasileiro há de fi-
car surprchendido. vendo um paiz de colos-
sal passivo sem uni real de activo. Seja por-
que é tão desproporcional que seria irrisório
pnblical-o, seja porque o governo o desço-
nheec cxactamcntc, a verdade é que o fa-
cto impressiona mal cm terras civilisadas,
onde a contabilidade certa, perfeita, clara,
demonstra A saciedade tudo quanto se quei-ra conhecer sobre a economia e finanças pu-blicas.

Vejo que tem duvida sobre a exactidão
das declarações officiaes quanto ás condi-
ções financeiras do paiz...— Duvidas não, tenho certeza de que não
exprimem a verdade, porque, cmquanto não
estiver vigorando plenamente a reforma de
iniciativa do Sr. Rivadavia Corrêa, na es-
cripturação das repartições fiscaes, todas as
defieicntlssinias informações officiaes só
poderão provir de cálculos sujeitos á nota de
mais ou menos.

—_ E que medida ai vi Ira para sairmos des-
sa situação

pio e o meio soldo
' Ficou estabelecido na reunião de honlem
do Club Militar, logo upós a discussão dos
casos sobre alfaiataria c outros sobre in-
teresses econômicos dos associados, que a di-
rectoria, tendo á frente o general Luiz Bar-

-jicdo c com o consenso de todos os mili-
tares presentes, quc representavam a opinião
;da classe, fosse encarregada de dirigir ao
.Congresso um memorial sobre o moute-
fio c o meio soldo.
fi A confecção deste memorial coube ao prc-

¦ sidente do club, quc já o apromplou.
Tendo conhecimento da sua existência, ro-

gáinos ao general chefe do Departamento da
Guerra que nol-o cedesse para publicarmos.

E, instado, cedeu S. Ex.. observaudo-nos,
entretanto, que iria cm primeiro logar mor,-
'.rar o seu conteúdo ao general Faria, mi-
nistro da Guerra. Si esse general approvas-
se, seria enviado, cnlão, á Camara esse m>
morial, que, a ser tomado cm consideração
pelo Congresso, virá sanar grandes males en-
tre as famílias dos officiaes mortos.

Eis nn integra esse documento, que pude-
mos copiar antes dc scr entregue ao ini-
nistro:"A directoria do Ciub Militar, represou-
tando grande numero dc officiaes dc mar
e terra, vem apresentar á consideração do
poder legislativo, sempre solicito cm appro-
var as causas justas, uma modificação, que
julga dc lodo necessária ao processo de ha-
íijlitação para a percepção do meio soldo e
Jaionle-pio, afim de que essas instituições
ísgrem da? o resultado que o governo teve
ein vista: evitar que os officiaes mortos em
serviço da Pátria deixem os filhos na in-
digencia.

De facto, o governo, estabelecendo o meio
soldo a G dc novembro dc 1827 c o monte-
pio a 28 dc agosto de 1890, não teve outro
intuito sinão garantir a manutenção dos
herdeiros dos officiaes após sua morte, para
que elles, dcsprcoccupados do futuro de
suus famílias, pudessem dedicar-se toda c
exclusivamente ao serviço da Pátria.

A maneira por que é feito o actual pro-
cesso para a percepção de taes pensões, não
resolve a situação por ser o mesmo por de-
mais longo, pois as mais felizes só come-
çam a percebel-as quatro mezes após a mor-
te do official, havendo casos muito communs
de levarem os processos mais de uni anno.

Sendo assim, urge uma providencia que,
acautelando os interesses do governo, ao
mesmo tempo garanta ás famílias dos offi-
ciaes o pão do dia seguinte ao da sua morte,
e é com a devida venia que propomos aos
dignos representantes da nosso Pátria:"O Congresso Nacional decreta que, para
a percepção do meio soldo e monte-pio dos
officiaes que tiverem feito declaração dc her-
deiros. sejam observadas as instrucções :
morto o official, o commandante dc corpo
ou navio, ou chefe de repartição, no caso
de tratar-se de official da activo, e o De-
parlamento Central do Exercito ou reparti-
ção correspondente da Marinha, no caso de
ser official reformado, communicará á re-
partição pagadora por onde recebia o offi-
ciai. o fallecimento do mesmo e indicará a
quem cabe a pensão e de quanto deve ser
a quota de cada herdeiro, fazendo egual
coinmunicação á Auditoria da Guerra ou da
Marinha. A repartição pagadora, de posse
dessa .communicação, expedirá immedinta-
mente o titulo provisório aos herdeiros, os
ijtiaes desde logo começarão a receber as
suas pensões.

Findo o processo, o ministro da Fazenda
passará aos herdeiros o titulo definitivo.

No caso de ler o encarregado de prestar as
informações ás repartições pagadoras erra-
do o calculo para menos, será feito no ti-
tulo definitivo a correcção necessária, sendo
os herdeiros indemnisados immediatamente
das quotas que deixaram de receber. No
caso de erro pára mais, far-se-á carga da
quantia indevidamente recebida pelos ber-
deiros, para ser descontada na fôrma da lei.

No caso de se verificar que o encarregado
de prestar as informações as repartições pa-
gadoras e ás auditorias da Guerra e da Ma-
riliha tenha procedido de má fé, será pro-cessado.

As familiás dos officiaes que não fizerem
declaração dc herdeiros sc habilitarão como
se faz presentemente.

Nota — Os commandanlcs, chefes de re-
partições, o Departamento Central e reparti-
ção correspondente da Marinha podem sem-
pre dar as informações necessárias que con-
starem da caderneta do official, como é lei."

E VAMOS PERDER

MAIS UM NAVÍ8 MERCANTE I
O «RIO PARDO» QUASI PROMPTO

PARA PARTIR, COM DESTINO
Á EUROPA
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O «Rio Pardo», com a bandeira brasileira ainda pintada ti proa
licito duvidar qne lhe aconteça o mesmo queno "Rio Branco".

Na ponta do Caju, cm frente aos estalei-
ros dn policia marítima, eslá recebendo os
últimos reparos porá se fazer ao mar, rumo
á Europa, o vapor nacional "Rio Pardo",
que, como cm tempo noticiamos, foi àrren-
dado a uma firma norueguezn pelo fantns-
tico praso dc ,')0 anno,! I:\se arrendamento,
como já fizemos ver, representa uma burla
á lei que prohibc a alienação dos navios da
nossa marinha mercante. O "Bio Pardo"
destina-se á navegação no mar do Norte c
leva, como sc vé da nossa gravura, a ban-
deira brasileira pintada no costado, e, cm
caracteres bem visíveis, estas palavras: BIO
PARDO-BRASIL. Não lia duvida de que esse
navio não regressará dessa viagem, nem é

F.\ entretanto, necessário quc o governo,tendo em vista o burla da lei sobre desonro*
priação da marinha mercante, procure evi-
lar a sua reproducção, lauto mais quanto,segundo nos consta, outros casos idênticos so
darão, estando mesmo citado o "1'lanela",
quc, regressando da viagem quc cinpreheil-
deu, será lambem "arrendado" nas condi»
ções do "Bio Pardo' Resta egualmcnte (i
Capitania do Porlo verificar s. esse navio"brasileiro" preencho, quanto á sua Iripo-
lação as exigências da lei. O seu novo
commandante é o Sr. Jaqucsan, norueguez,
como norueguez é o Io niacMnlsta, Sr. Be-
ncdcft.

Bgwiaijop?
rr.kitíiã

Entre os inimigos da regulamentação do
jogo appureceu ultimamente o Sr. senador
Francisco Salles, que foi dos que mais se ar-
rebelaram contra a idéa. Com certeza o sena-
d|.or mineiro ignora qifè? na sua terra, e talvez
mesmo quando S. 'Ex. a governava, ali se
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é a
A' commissão dc marinha mercante e con-

slrucçáo naval, da Camara, remeltcu o Sr.
ministro da Viação cópia das informações
recebidas da Inspectoria Federal de Viação
Marítima e Fluvial sobre os navios nacio-
naes a yela e a vapor, diques e estaleiros,
companhias estrangeiras c navios nacionaes
fretados ou comprados em portos estran-
geiros.

Um recibo do collcclor estadual de Ouro
Prelo, cobrando lambem uni imposto so-

bre "industria e profissão" de jogo
cobravam e ainda sc cobram, clara e expres-
samente, impostos sobre a pratica dcsia cri-
me previsto no Código Penal. As duas'gra-
vuras que acima publicamos são simples-
mente edificantes. A primeira é um recibo
do coUccto'1 estadual dc Ouro Preto cobranTdo do Sr. Manoel Dias Moreira Lima a quan-tia de 66?, "de industrias e profissões de
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O QUE PUDEMOS
APURAR

Com a leitura da carta do Sr. presidenteda Republica dirigida ao Sr. Arrojado Lis-
boa, feita da tribuna da Camara pelo depu-
putado Antônio Carlos, "lçader" da maioria
naquella casa do Congresso c n subsequente
divulgação pela imprenso, carta que mandava
suspender todas as transacções cònunerciaesmantidas pela Estrada de Ferro com a firma
Fonseca Machado & (',., era natural que o di-redor da Central tivesse tomado alguma re-solução. Por isso fomos ouvil-o sobre tão
importante incidente.

Encontrámol-o no seu gabinete na Estrada,
conferenciaiido com os sub-directores -- Drs.
Euler, Andrade e Assis Ribeiro. Interpelládo
por nós acerca da mesma caria, respondeu-
nos que nada podia adeantar.

Recebera, de facto, a 10 de julho a carta
alludida e guardou sobre a mesma toda adiscreção, tendo entretanto feito o quo lho
iliclavam os seus deveres, indo até ao Sr. pro-sidenlc da Republica, com quem conferencioia
a respeito.

S.S. não nos positivou bom os faclos oc»
corridos nessa cor,ferencia, mas pnrecou-nog
que por essa oceasião o director da Central
chegou até a apresentar o seu pedido de de-
missão.

__ Sobre a sua permanência na direccão dn
Estrada o Dr, Arrojado evitou falar; pare-"cc-nos, entretanto, que S. S. não se demitti-
rá por emquanlo. Pelo menos é o que pude-mos deprehênder de sua altitude em provi»deucias que expediu sobre, serviços.
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Terremotos na Itália
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contabilidade para termos contadores aptos,
proseguirmos na remodelação da escriptura-
ção official e votarmos o código de contabi-
lidada publica.Estamos então muito longe dc chegar a
um resultado completo ?Ao contrario, é uma questão de traba-
lho e perseverança. Confronte o balanço do
ThcsOiíl'0 dc S. Paulo com o balanço do
Thesouro Nacional c verá o contraste entre
um e outro, tendo ahi a prova de quc já pos-suimos contadores capazes.

E é só S. Paulo que adopla systema
perfcito_dc contabilidade ?Não. São Paulo prima realmente peloseu amor aos estudos econômicos, mas Per-
nambuco, Minas, Rio Grande do Sul e ai-
guns outros Estados tem cuidado melhor da
contabilidade publica do que a União e játem esse serviço em apreciáveis~,  condições*» Estimularmos sériameat- o estudo da de progresso.
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O talão da Collcctoria da Camara de Ou-
ro Prelo cobrando um imposto sobre

casa de jogo
jogo, permittido em Congonhas do Campo" l
O outro recibo é do colleetor municipal dc
Ouro Prelo, cobrando do mesmo senhor a
quantia de 50?, de imposto sobre a sua"casa dc jogo".

ti como — para os inimigos da regula-inentação — o jogo é um crime equiparadoao roubo ou ao assassínio, não será de cs-tranhar que amanhã appareçam por ahi col-
lectores cüadúoes ou municipaes cobrindo
impostos dc "industria e profissão" de la-dião ou de assassino!

Muitos damnos e íriolrt
victimas

ROMA, 17 (Havas) — Os tremores do
terra registados honlem fizeram-se sentir
sobretudo no littoral do Adriático central.
Em Posaro não houve victimas, mas a po°
pulação, tomada dc pânico, abandonou a lo»
calidade.

Em Ri mini morreram quatro pessoas 0
ficaram feridas umas trinta. Varias casas
abateram c outras ficaram seriamente ava«
riadas, sendo por isso evacuadas,

O governo enviou para a zona attingida
material sanitário e viveres, lendo tomado
já todas as medidas pnra fazer face ás ne-
cessidades, apezar da extensão e da iutcnsl»
dade do desastre serem limitadas.

SHRfflPNEL
~ô-

As classes trabalhadoras recêam quc, coni
o augmento dos impostos sobre gêneros ile
primeira necessidade, a miséria lhes entro
em casa. E' um temor não.. O lar do pobre
ficará lão pouco convidativo, quu a própriaMiséria terá receio de visiíal-o.

O
U'a máxima ingleza aconselha ao homeni

irritado quc, anlcs de proferir um desaforo,
conte até dez. Roa regra. Mas si o aduer»
sario for jogador de "box" ou lutador dmais rcconmcndavel contar até dez' mil.

O
A paciência è uma virtude qne lem muita

cotação em varias religiões. E' unia rc/iil-
lação immcrecida, pois a paciência é umã
virtude obrigatória, um produeto da neces-
sidade.

O
A linguagem commum lem expressões

muito inadequadas. Por exemplo, eom rela-
ção aos advogados: chamam "bom advoga,*
do" aquelle que põe maior numero dc. sce-
lerados na rua.

Só ha uni passo do sublime ao ridículos
E é lão fácil dar esse passo... Para provo-eal-o basta uma casca de banana.

fí.)
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Ecos e novidades
^a. .a 1 1

llnvlu duas vagas do (Icpulntlo prin Bahia, (•
fiara essa» duns vagas Imvlii, cunm .rinpfe.
itiiui penca do candidatos, Como mulo mais lu-
cll d mui*1' do solucionar o caso Ini nrveito o
nlvllr. tle se indiearein pnm OliM cliwt. \ «
os dous condldato. tio «ItiioeJpnl.ino dvpimi-
ilos uo ulllum reconhecimento do P»«»w»v'*™
últimos (Uns, porém, surgiu a Idóa do ne dar ao
Sr. Dr. 1, d. Seabra uma dus vngfi-. Mai,
como IA eslava doeldlda o Indicação doi dous
ninllo«rndo8 eleitos o depurados, eonvoncloiiou-
10 mia um dellcs. o Sr. Campos branca, seria
.penas Indicado "pro-formula", 

ç.un 11 con-
d clln do desi-tir da Indlcaçfio cm benonolp do
ex-governador, li ns»lni se fez. obedecendo
Indo 11» plano do anle-mllo tratado.

Dando, porem, oo Sr. Dr. Seabra n agrada-
VCl MirpiVMl na iniii_i.ui. » or. jc-vvuim_wi
Muni/, contou cm que condições o Sr. Campos
Franca desistira cm favor do seu chofo, e oca-
liou por gabar enleriiecldaniento a "nbnega-
-ãn" dn Sr. França.

F' muito louvável o gesto tle franqueia do
ir, Moniz, classificando publicamcnlo como
Io verdadeira e sublimo "ubnegação" esse
'esto. iürn outros tempos um governador tle
i___..t- ...... !__!_ Mf.tif._rmM .1,. >-._..timi> fi 11)11

ção" do Sr. França.
1. multo louvável o gesto do franqueza do

' 
' ""

il

Eslado mio teria coragem do chamar a um
teto desses de abnegação. Elogiaria multo o
patriotismo e a disciplina do c ...dldnlo dcsls-
lente, mas nunca diria ser tie "abnegação" o
festo do desistência do uma cadeira que. elles,
ps políticos, vivem sempre a dizer que è um
posto de sacrifícios.

Alé agora, com cffeito, era de praxe entre
b-i candidatos a lingungcnl de que cllcs necei-
lavam a indicação tios seus nomes para um
cargo clcctlvo, iieliis obrigações impostas pela
disciplina partidária; 

"apenas para servirão
paiz", ele. Agora, porem, a linguagem ja o
outra! a desistência do uniu candidatura em
favor do chefe do pari ido já é officiulmcute
pm raro gesto dc "abnegação"!

•' Dous cscerplos algo interessantes, pl|,ln-
TOSCOS o SUggCStlvOS, do expediente do 1 ri-
A_iuui de Contas hoje publicado :

Ministério da Guerra »— Aviso n. 719,
<lc 17 clc julho lindo, sobre 0 transfe-
renda para o Ministério dn Justiça c'"Negócios 

Interiores do credito dc
!317:_-!_. 600, destinado oo pagamento dc
(praças das companhias rcglonac
lAcrc. — Recusou-so registo
remia .I.-i dita quantia, poi
ficar a legalidade da despesa cinil ns rc
.. ., _-. !.!_. _l.'.„ .1„ ......,,.,., ,|,

do
á transfe-

não se veri-

:icriuns conipmuimíij ;iuiii u« -umiun uC
'_5.:867$200, Dc facto, taes companhias
constam de 2.').'' pinças dc pret, que de-
.inamiam 223:5671200 para o seu provi-

nl,, Çi-niiii ne.elsn mais a quantia'me , - •
ide 83:3008000 para fardamento e calça-
,<lo, o lotai é representado pela citada
! soturna e não pela quantia dc '..17:11'-.'-"(iOO.
I Ministério dn Justiça c Negócios Inte-
jriores — Aviso n. 2.002, dc 21 dn mez
'próximo passado, sobre o pagamento dc
141.070 á Companhia Ferro Cniril Jar-
Idim Botânico, pelo aluguel dc um bonde
ide carga para ennduc.ão ele alienados.
;—Rccusou-SC registo á despesa, por im-
propriedade ele classificação.

Por SS000 apenas pode-se adquirir um bl-
lheto premiado com 100:0')('?000 na c.tracçflo
da LOTERIA FEDERAL, a rcallaar-se depois
dc amanhã.
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DECRETOS DA FAZENDA
Na pasta da Fazenda foram ussignados os sc-

guilites decretos: nomeando: o 1" escriptura-
rio do Delegacia Fiscal no Piouhy Leoncio do
Roito Monteiro, para o logar de 2' da Alfan-
elega tle Pernambuco; o IIo da Dclcgaeli em
S. Paulo Emiliano da Silveira Fontes, para o
ile 1" dn Alfândega dc Pernambuco; o 2" 1-j Al-
fandega da Parnliyba Olavo Carneiro da
Cunha, para 11" da Alfândega do Pará; os ter-
cciros <ia Delegacia de Pernambuco João Cruz
Ribeiro, Marcos de Oliveira-l.ima c Horacio de
Souza Fortes, para segundeis ela-Alfândega de

chefe dos officiaes aduaneiroso daSantos
Alfândega ele Sergipe Pedro Vieira de Souza
Fortes, nara o ele 2" escripturario ela „csma
Alfândega; Guilherme Lassanec Machado, para
para o de thesoureiro da Alfândega dn tiahia;
os segundos cscriplurarios Joaquim Luiz c
Silva c Alberico tle Souza Campos, para os de
primeiros escripturarios ela Alfândega dc Per-
nambuco; o 2" da Alfândega dc Urugúayana
Tancrcdo liamos de Mello, para ít° da Delega-
cia Fiscal em Pernambuco; os terceiros clã Al-
fandega eie Pernambuco Oscar Martins Hiliei-
ro c Luiz Frederico Cordeiro Júnior, para se-
Bundos da mesma Alfândega; os quartos desta
aduana Ulyssos de Oliveira Sampaio, Jorge
Chateaubriand o Marcos Hugo Paim, para ter-
cciros da mesma Alfândega; o chefe de secção
ila Alfândega clc Manáos Francisco Castelio
Branco Nunes, parti idêntico lugar na dc Per-
nambuco; o guai'da-mór tia Alfândega da Pa-
rahyba Aprigio de Lima Miudcllo, para o de
«onferente da Alfândega dc Pernambuco; o'.Io da Alfândega ele Manáos Joaquim Fabricio
ile Barros, para conforente ela de Pernambuco;
o 4" ela Delegacia da Bahia José Carneiro, para
3° da Alfândega de Pernambuco, e o 3"-tlü Al-
fandega de Santos Benicio de Souza Freire,
para o de confcrcnte da Alfândega ele Peruam-
buco.
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A OONfLAQfíAOÃO OA EUROPA

Elixir de Nogueira— Cnico ciue cura syphilis.
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Ao ooj.roriio _iafta_I-i_.a
Borracha para pneumaficos,
terrenos do cães do porto,

a villa Orsma, a viüa _/). H...
O Sr. ministro da Fazenda marcou para

jimanliã, com o director do Patrimônio, a ven-
da, cm leilão, clc .37 leilos de borracha de
pneumalicos das Obras Publicas.

Sabbado próximo serão vendidos 12 lotes dc
terrenos do cács elo porto c na semana vindou-
ra a Villa Orsina, dividida em tres lotes as 72
casas ali existentes. Vendida aquella villa,
será lambem posta cm leilão, logo depois, a
Villa Marechal Hermes.
"" ' '" ' ¦'¦¦ I "--?<"-'•>'»•-¦ - ¦¦
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O general Httsskt

Dr. i\\ (Vedo _.* inhci ro - 0S5°*
doenças elas senhoras, via. llrniiiriu... Applicao 014 Nco-
snlvarsan. liou.. 75, _ssombló_-l« andar, fclopü. Ccnt.J.G80, Ilcsiil. 8.1-, N. „, Copacabana. Teleph. Sul 1.823.
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.....sresado Sr. Souza
Dantas na Carnara
Ss*. Ssass-. e

hoje
Silva,

Slí... _©_ O
advogado

. I'"oi.,eslc' textualmente, o discurso
proferido ua Câmara pelo Sr. Souza ecm detesa do Sr. Souza Dantas:

O Sr. -Souza e Silva (pela ordem) — Ve-
£lio pedir n V. Ex., Sr. presidente, que con-suite ji (.asa sobre si consente na tran-sçrpçao nos ' Annaes" da Câmara da cartadirigida pelo honrado Sr. ministro rias He-
da5R.nr_f.'0reS_a S"-!íx" ° S'-' Presidenteda Republica e da noticia que sobre a mes-ma se acha contida na "vária" do "Jorn.,1
do Commcrcio" de hoje. Essa carta é um.«loquciilc testemunho da elevação de vista™.da nobreza de caracter e da con-eec.ó ri.

tçondueta do illustrc titular dn pasta das Re-lações -xtcrlorcs, e evidencia, de modo ca-Dal, que S, Lx. esta bem á altura do cargo
que oecupa. "*

Os insidiosos ataques de que está sendo«ilvo o Sr. ministro das Relações Fxlerio-res estou certo, a Câmara os considera com.verdadeiro asco...
| 

O Sr. Nicanor Nascimento — Apoiado.O Sr. Souza e. Silva — ... porque, fa-Bendo da cnlumnia sua arma predilecta, ali-nicntam mluitos que visam evidentemente
1° t__.nr a ._ohtic« q>'e o honrado minis-
_.„.m.!°BU!lo,n!l 8estno da pasta confiada
i,i.a __.P_f.'?ade',polUica cssa flUÜ «e in-

to. d. .;,,', ?0brc_ e levados sentimen-
est. _n. . 

'•adc 
,? <le leal-J"Jde, nos quaes' 

5orn 
ass,m. l,!zcl'. empenhado o bom»omc c a própria honra do Brasil_• externando esta opinião, na traalidad.

fcSbrri°„d. 
comraiss-'o "è diplomacia .ratados da Câmara, que delia solicito a/P.1.OV..Í..0 para o meu requerimento.. ,

A REORGANISAÇAO DOS UXER-
CITOS RUSSOS

Foi nomc-mlo o {{cncr.il Brussiloff
pnnt comnianrinnlc dos exércitos do*
norte, cm aubstiltilçAo do general Ku-
ropntliinc — O que slf{lnilicu essu no-

nicaçüo

I.ONDRBS, 17 (A NOITE) — Por uni"uliiisc" do hoiilcni, foi nomoado o «onoralJtinsl.i para ciuniunii-
dante dos exércitos do
norlc. em substituição
do Bonornl Kuropntltl-
ne. recentemente no-
meado govornatlor-gc-
neral do Turltestão.

U «cncral Ilussltl,
nntiKo coiniutinihinte
do terceiro exercito o
nutlim chefe dn lista-
do-Mnior, comiiiiiutla-
rá os exércitos que
combatem desde Piusk
ató ao golfo de Ili_n,
ou os exércitos cha-
mudos do "grupo sc-
plontrlonal".

Acredlta-sc aqui que
esta nomeação t c in
por fim dar nova or-
gnnlsncão a esses exer-
ritos, afim de epie cl-
les tomem a offensiva
cm toda a sua frente,
pois julga-se chegado
o momento, devido ao
avanço dos exércitos

do general Hrussiloff na Volhynia c nn dali-
cia, dos exércitos do norte assumirem a of-
ft-nsivn contra os aliemães.

A nomeação do general llusski causou a
melhor impressão nos círculos militares in-
Rlczes. Todos os jornaes dc boje a conimcn-
Iam cm lermos multo elogiosos para esse
chefe russo.

PETROQIUDO, 17 (Havas) __ O general
Rltsskl foi nomeado coinmandnnU' cm chefe
tios exércitos russos do norte.

NA FRENTE OCCIDENTAL

O rniío (empo prejudicando as opc-
rações — O sueeesso dos francezes
ao sul de Maurepas — A gloriosa rc-
sistencia de Vcrdun — As revelações
dc um correspondente que visitou

a frente britannica
LONDRES, 17 (A NOITE) — Na frente do

Somme as operações têm se resentido do mão
tempo que está fazendo.

Os franceze., entretanto, conquistaram hon-
tem dous kilometros de trincheiras aos ollc-
mães, numa profundidade, em ccrtoR pontos,dc quinhentos c cm outros de tresentos me-
tros. Occuparam também todas as posiçõesinimigas a listo do caminho de Maurepas e
Clery, fazendo muitos prisioneiros.

Na frente britannica nada houve de impor-
tante.

PARIS, 17 (A NOITE) — A batalha de Ver-
dun vae entrar no seu sexto mez e, até agora,
os francezes continuam a resistir ali com o
mesmo ardor. Os aliemães amorteceram até
o seu canhoncio. Pequenos reconhecimentos
tle ambos os lados foram hontem levados a
cffeito nas duas margens do Mosa.

LONDRES, 17 (Havas) — O corresponden-
to da Agencia Rcutcr nn frente britannica
communica que as perdas inimigas nas ten-
lativas recentemente feitas para a reconquis-
ta do terreno perdido cm torno de Pozicres,
são elevadíssimas.

Na noite dc i para 5 do corrente, um gnt-
po formado de soldados de duas divisões, foi
lançado contra as tropas inglczas, que o, re-
pelliram, infligindo-thc graves perdas. Nos
dias 5 e C. dous batalhões constituídos apres-
sadnmente, tentaram retomar a antiga segun-
da linha allcmã, mas os seus esforços foram
intitilisados. A tentativa mais audaciosa feita
com este fim, teve logar no dia 7, quando sete
batalhões assaltaram as linhas britannicas,
avançando cerca do um kilometro cm terreno
descoberto, sob o fogo da artilharia. Próximo
das trincheiras .inglczas, o f lanço direito ini-
migo ficou sob a acção do fogo da artilharia
o das metralhadoras, soffrendo importantis-
simas baixas. Sabe-se que só o terceiro bata-
llião do fi."!0 regimento perdeu 400 homens
entre os 500 dc que sc compunha.

Quatro mil homens empregados nestas ar-
duas tentativas nos quatro dias que se segui-
ram A tomada de Pozicres, foram quasi todos
sacrificados, não só em torno daquella povoa-
çüo, como cm vários outros pontos da linha
avançada ingleza, demonstrando assim a in-
utilidade de taes esforços.

NOS BALKANS
 «<M»ftfc

As operações dos alliados na fren-
te da Macedonia, segundo um com-
inunicado official — O avanço dos

france.es e dos servios
PARIS, 17 (A NOITE) — Um communi-

cado recebido elo general Sarrail, relativo ás
operações na fronteira da Macedonia, an-
nuncia que. as forças aluadas expulsaram os
búlgaros do cemitério de Liumnitza. Con-
firma egualmente a noticia de terem as tro-
pas francezas assaltado a estação dc Doiran
c os colunas próximas, que foram oecupa-
das. Os búlgaros, na precipitação da fuga,
at<$i os seus feridos abandonaram.

Também os alliados occuparam as aldeias
dc Potka, Palmis e Malniza.

Os servios occuparam, a 8 do corrente, a
aldeia de Rompi, próximo ao lago Presba,

PARIS, 17 (Havas) — O Estado Maior do
Exercito do oriente informa que se travaram
nos Balkans, entre os dias 1 e 15 do cor-
rente, numerosos combates entre as guardasavançadas. Os servios capturaram Rempi,
próximo ao lago de Presba, e os alliados
expulsaram os búlgaros do cemitério deLyumnitza, tomando além disso a estação
de Doiran, a cota 227 c ns aldeias de Pòtka.
Palmis, Sulcovo e Malniza.

Os aviadores alliados bombardearam comsueeesso vários agrupamentos inimigos em
Nicolio e Volovec c um estabelecimento mi-lilar perto da estação de Stretmica.

Os gregos evacuaram Bitolz, que os- bul-
garos occuparam sem combate.

Os servios não intervieram nesta acção.-
'_»¦ «a*» i>» .

PORTUGAL NA GUERRA Í'Ü
¦<»».»¦

O lemma dos monarchistas: defen-der a Pátria, apoiando os alliados
•-

. LISBOA, 17 (A. A.) — Circulou o novo
jornal monarchisla "O Nacional" que, cmartigo editorial, aceusa o imperialismo alie-mão de ser o causador da guerra europía;estende-se em considerações sobre a actualsituação política, terminando por dizer queacredita defender a pátria, prestando o seuapoio aos alliados."•*-

NO MAR
*» n»«i.

üm escandalosi-simo
negocio ;

¦ >' • *-<*V#

As concessões da Pre-
feitura á Light

Foi hoje publicado, em cpiasl Iodos os nos-
sos colletfá- ilu manhã, como uma resposta
úccUlV- tis considerações quu Irmos feito, o
despacho tio Sr. prefeito ao requerimento da
l.klil pedindo o pi-lonunmviito das sua. li-
ilhas até Sautii Cru/, usto despacho, entre-
tanto, cin nada altera os termos da questão
quo lemos discutido, nem diminuo o «scau-
tliilo contido un concessão que fi generosidade
da Prefeitura apronte fazer á companhia
canadense, com compensações cm vcrdmlc il-
lusorlns, como jã ficou por nós sobejamente
demonstrado, e com prejuízo du Iodas us lu-
stallaçòes já começadas no cm ato tio 'Santa
Cruz. A habilidade cm mascarar o escândalo
ó menor, entretanto, do (pie n Stippõcm os
collcgas que estão veheniciilcmenlc defendeu-
do o aclo do Sr. prefeito, desde as próprias
cláusulas do accordo nl. essa contradlt-torlit
decisão dc pcrniillir o adiamento dn linha da
rtin Aguiar, por falta dc material, quesobra paru a linha dc Santa Cruz, pc-
qtiena elrainistanela a que, aliás, ns nos-
sos collcgas não qulzcram alludír, ..o-
mo lambem sc esquivaram n conimcn-
tar c até a noticiar a supprcssão dc l_(i viu-
gens em diversas linhas, que o Sr. prefeito
consentiu, nalurnlmeutc animado tias mes-
mas exccllcntcs intenções dc defender o in-
terosse publico. Daqui a pouco tempo, a Lighl
ha de querer levar a cabo o seu propósito de
ougmontar os preços dos tclophonos, e esta-
mos vendo que também esse serA um grande
serviço prestado A população, n udoptar-sc o
processo dc aual.vsc desses nossos confrades.

No que foi hoje publicado sobre a questãoha uma referencia, que pedimos licença pnr.t
destacar. E' a seguinte, escripta pelos nossos
collcgas do "Imparcial":

"O Sr. prefeito, despachando a petição dc
accordo com o parecer do _" procurador da
Fazenda Municipal, prestou relevante serviço,
que sc vae juntar a outros já prestados na
sua curta administração, entre os quaes a dis-
pensa de empregados cxtra-ntimcrarios c cn-
costados, aclo applaudido pelos illusl.es col-
legas da A NOITE;"

Quer-nos parecer que os nossos prezados
collcgas descobriram cm nossa altitude, quan-
lo ao caso da linha de Santa Cruz, uma evi-
dente jiipólicrencln com os applnusos que, poioutro motivo, já tivemos paia o aciual
prefeito. Si é assim, lamentamos que o "Im-
parcial" não conheça ainda bem o nosso mo-
do dc proceder, pois sempre primámos j>ornão loinar altitudes definitivas qunnlo a pes-soas. Si amanhã o Sr. Azevedo Sodré praticarum acto que represente effeclivamente tnn

0 "crack" das agencias
dos Correios

O Sr.
o

Parece que houve uma batalha na-vai entre inglezes e aliemães ao lar-
gordas costas da HoIIanda — Masnao se confirmou ainda o boato

de^ffin.'. (A N°ITE) ~ MW-._.

_;_."_. 
tlci'ls, nqnl recebidas de FIcssga (.)dizem qne hontem, durante a tarde, foi ou-

• n°m n™0 «nnlwmeio no longe. Oepoi-,
ba„_í_ 

°. 
__. 

CrS°.S navios inSlezcs <'ue c°m-batiam com outros tantos aliemães. Igno-
r__r.?_í«eta?t0'. ° ^ado do combate.»

__S_. u hontem de noite, com cffeito,
.n_í_„. 

api,n1, boa_08 _,e •» ter lavado nmcombate no mar do Norto entre navios in-R ezes e aliemães. Mas essa noticia não foiate asora confirmada.

JfP»BS. 
17 (A. A.)* _ O «Daiiv-Tele-

groph' affirma qne sc den nm combate en-tre unidades das esquadras ingleza c allcmãem frento a ZoelmigRe. Ignoram-se os de-.talhes a o resultado.do. combate.

serviço á cidade,  ...... .,„..., ,,..
regateará elogios. Si, porém, o que os nossos
collcgas escreveram vale por um argumento
a _ mais cm favor das concessões feitas á
Light, nesse caso não lhe damos parabéns
pela "Irouvaille"...

• * i

Voltemos, porém, á questão cm si-e de-
monstremos a nossa nsserção dc quemalliou
o nrgnmciilo-bomba com que imaginaram
confuiidir-nos — o despacho integral do Sr.
prefeito no requerimento da Light.

Quando a companhia fez o pedido dessa
concessão, baseou a sua solicitação na clati-
sul.i XIII do contrato dc G dc novembro dc
1007. Pois bem. De accordo com essa clausu-
ln, já por nós publicada, o direito da reque-
rente seria claro si, por oceasião da assigna-
tura desse contrato, cila tivesse uma linha de
bondes pertencendo a uma das companhias
unificadas (S. Christovão, Carris Urbanos c
Villa Isabel), e que passasse pelo Çampfoho.Não tendo, não lhe podia ser concedido o
raninl solicitado, que como ramal o é da Com-
panhia Ferro-Carril Jacarepaguá que só seis
annos depois foi incorporada á Companhia
Villa Isabel e para todos os cffeilos do con-
trato dc 6 de novembro de 1907. Por-oóca-
sião dn ossignalura do termo de incorporação
da primeira á segunda dessas companhias, fi-
cou estipulado na ultima cláusula que.de tal
data cm deante ns relações da Fcrro-Garril
Jacarepaguá para com a Prefeitura seriam
reguladas pelo contrato de 6 de novembro,
ficando portanto de nenhum valor os con-
tratos anteriores da Jacarepaguá. A clausu-
Ia citada diz o seguinte: "Os contratos da
Companhia Ferro-Carril de Jacarepaguá fi-
cam substituídos pelo contrato dc 6 de no-
vembro dc 1907, á execução das modificações
constantes destes termos."

As modificações referidas nessa cláusula
nada têm que ver com o caso em questão.

Como, pois, não existindo contrato algum
da Ferro-Carril Jacarepaguá pode a Prefcitti-
ra, baseando-se "nesse contrato" dnr seme-
lhaulc concessão, amparando-se no parecerdo 2o procurador, que não é possível tenha
descoberto meios de satisfazer ao prefeito e
â Companhia Villa Isabel? As linhas, além
de Mndureira, só podem ser concedidas, se-
gundo resa o final da cláusula XII, pelo Con-
sclho Municipal, conforme, aliás, já lia tem-
pos, opinou um dos procuradores da Prefci-
tura.

Não é possível que o Sr. prefeilo tenha des-
pachado favoravelmente essa petição, sem
ouvir os technicos da Directoria de Obras,
por se tratar de uma questão de viação. Na-
turalmentc, para que o Sr. Sodré atteudesse
as pretenções da poderosa companhia, esses
pareceres foram favoráveis á concessão. Por
que não publical-os? Por que só fazer re-
ferencias ao parecer de um leigo em matéria
de engenharia, quando existe um apparelho
que custa á Prefeitura centenas de contos sócm honorários, para ser consultado em casos
dessa natureza? Publique-os, Sr. Sodré, si
for capaz 1

A propósito deste assumpto recebemos uma
carta que contém a seguinte informação:"Saiba, Sr. director, que os trilhos que ha
mais dc dons mezes permaneciam, uns após
outros, junto ao meio-fio da rua Aguiar, fo-
ram retirados hontem, a horas mortas danoite, para que os moradores indignados não
presenciassem mais este escândalo, com pré-vio consentimento do prefeito, para' quemuma sentença passada em julgado não tem o
mínimo valor."

-g*1»' i

Camillo Somes diz-nos
que já foz c o quo
pretende íir/.cr

D.poi-. que ie apurou a série do desfalques
nus agencias dos Correios do Districto Fe-
dcnil, varias Insliiiiiiçncs t.m sido folia», iv-
lemites A protecção que seria dispensai,i a
determinados nguiilc. rmuihccidi.mcnlc cul-
pátios, Effocllvainpiilí, antes ih se ler unia
Informação olfichil .-..•/;..r», no'll,i*io nolar o
faclo dc nié agora não ler sido aberto luquc-
rito policial sobre os olludidos desfalques.
Foi por isso que hoje procurámos falar dire-
cliinuMitc com o Sr. Dr. Camillo Soares, dl-
redor dos Correios. S, S„ embora estlu'.se
entregue a trabalhosas InvtMtigucOc::, conce-
deu-nos ns Informaçãoi pedidat;

—Atnrefndo como ando, tllsso-uos S. S,, não
podia abandonar serviços urgentes c tle gran-
dc responsabilidade, jt.ira detalhar fados.
Ouanto no que inc pergunta com relação n
não ter sido abei-lo inquérito policial sobre
os desfalques, não os pedi ainda porque sou
obrigado a seguir o regulamento. A minha
missão alé aqui tem sido, cm primeiro lo-
gar, proceder tio corpo dc delido; em segun-
do logar, verificado o desfalque, pedir a pri-
são administrativa do agente culpado, ou me-
lhor, dos funecionarios públicos responsáveis
pela dcfraudnção da Fazenda Publica, Essn
prisão pedi-a ao Sr. ministro da Viação, que
encaminhou esse pedido no Thesouro c este
á policia, Isso é o que manda o regulamento.
Quanto no inquérito policial eu só posso pc-
dil-o depois du apuradas ns responsabilida-
des, pelo inquérito administrativo. Essas re-
spoiisabilidadcs, porém, não podem ser apu-
radas dc um momento para outro. Logo que
descobrimos o primeiro desfalque, encontra-
mo-nos cm face do primeiro grande obsta-
culo: não havia nn Contabilidade escriptura-
ção pela qual sc pudesse apurar qual o nl-
cance dos mesmos, dc modo que temos dc in-
vestigar multo mcticulosameute essn pnpis-
ladn toda.

fi o Sr, Camillo Soares mostrou-nos uma
enorme mesa cheia dc papeis.—Temos quo ver tudo isso, continuou S. S.,
para chegarmos a algum resultado. Ha agen-
cias que necessitam de uma investigação até
a dez ou doze annos atrás. Os desfalques
destes dous ultimos annos, 1915-1G, apurara-
sc com maior facilidade, mas não temos clc-
mentos sufficicntes para requerer o inqucrl-
to policial. Este só será aberto quando o ad-
ministrativo estiver concluído.

Quanto á protecção dc que me fala, disse-" 
j nos ainda o director dos Correios, posso as-

segurar que não existe. Ninguém me fez pc-didos nesse sentido, mesmo porque a minha
conducla é bastante conhecida, para ninguém
sc atrever a me pedir para proteger cri mi-
jiosos c pode afiançar que tanto os respou-
saveis directos como e« itidireclos pelos des-
fnlques, serão punidos com os rigores da lei.
A difficuldadc está em sc apurar essas respon-n ._ .pi-.,___ __. _.._r_ in, 'l «.'. i. uiunac estu em sc apurar essas respon-

.i S _ _-h 2 sabilidadcs, mas por ser difficil não quer di-Si, porem, o que os nossos f-cr quc sJja hrlnossh.cli Co]I1 lrahíl]1\0 ludo
se consegue.

—Mas dizem que houve irregularidades na
arrecadação na agencia da Avenida...

—Bem comprchende que nem tudo podecorrer á medida de meus desejos. Os funecio-
narios que procederam ao arrolameuto devem
conhecer o serviço. Si houve falhas, estas se-
rão remediadas, pois a investigação que es-
tamos fazendo é completa. Nem tudo eu pos-so fiscalisar dircctaincnte, mas posso corri-
gir algum erro porventura existente c pelos
quaes não se pode, "á priori", fazer ura jui-
zo seguro. Dada a circumslnncia clc não ha-
ver uma cscripluração segura na Contabiü-
dade, é possível que no correr dns investiga-
ções outras cousas graves sejam apuradas.
Com um pouco mais tle tempo tudo isso virá
n limpo. Como vê, estamos trabalhando c não
me afastarei da minha linha dc condueta.—E quanto á substituição do Sr. Wandeclc
pelo Sr. Henrique Aderne? perguntámos ao
Sr. Camillo.

—Não tem fundamento. Não havia motivos
para substituir o sub-director da Contabilida-
dc. Na sua repartição havia um chefe ele se-
cção incumbido da escripturação da Conta-
bilidade. O Sr. Wandecl;, que o considerava,
como todos os funeci arios dos Correios,
uma autoridade cm contabilidade, confiara
nelle. Pedia-lhe informações e como essas in-
formações fossem satisfatórias, achava queestava cumprida a sua missão. Elle nunca
presumiu que funecionarios criteriosos e di-
gnos estivessem agindo irregularmente. Fls-
causar balancete um a nm seria um nunca
mais acabar, pois só no Districto Federal ha
110 agencias. Agora é que vamos ver o queha cm todas cilas.

Foi hoje posta em liberdade a agente doCattete, que se achava prosa, visto a com-missão ter apurado haver na sua agencia umdesfalque de 4:500?, somente dos annos de

Manoel Carneiro, um dos
fundadores da "Gazeta de

Noticias", morreu hoje
Di-.iii.paii-ieu hoje, pelas li I|_ horas, um

velho Jornalista, um dos reformadores da
Imprensa carioca. Falamos tle Manoel Car-
iiflro, fundador, com .'errelra tle Araujo o

J'*l.v.'.in Mendes, já fui-
lecldos, da Quieta de
Noticias, cin 1875, c,
depois, só ou com ou-
tros, dc vários jornaes
o revistas, como o
Diário Popular, a Po-
lha Nona, o O Mos-
quilo o o Diário de
Noticias, Itcicva no-
tar que u sua obra fu-
zoiitlo appnrrcor a Ca-
seta o vendendo-a a
40 réis, populurlsaiido
o Jornal, si sc pódc
dizer, marca uma da-
ta dc real significa-
Cão na historia da
nossa Imprensa. Até
aquella época O jor-
naI era como um ob-
jecto dc luxo; custava
caro, relativamente
muito caro. Sobre is-
to havia a feição ela
Gazela, nova, leve, nu-
daclosa — tratando dc
todos os assumptos c

ferindo campanhas as mais arriscadas, inclu-
slvo a tio tirania Us Lazaristas, com a acção
destemida o decisiva de Manoel Carneiro.

O velho jornalista, hoje dcsapparc.ido den-
tro os vivos, nasceu aqui a lã dc dezembro
de 1845, e aqui também iniciou os seus cs-
tiulos, coniplclnndo-os cm Portugal.

llcgrcssando no Ilio, contando então 14 an-
nos, entrou para o commcrcio, cujas lides
abandonou para viver do jornalismo. A con-
vi te, mais tarde, do Dr. Joaquim Murlinho,
o saudoso ex-ministro da Fazenda, Manoel
Carneiro serviu como director do Uanco da
Lavoura c Commcrcio.

Manoel Carneiro morreu com 70 annos dc
cdade e deixa viuva c seis filhos.

Estivemos, pela manhã, no pnlacctc ú rua
Pctropolis n. (il!, cm Santa Thcrcza, residen-
cia da familia do morto c dc onde sairá o
feretro amanhã, ás 8 horas, para o cemite-
rio dn Ordem Terceira do Carmo. Com ns ul-
limas vontades do extineto, epie as deixou
por escripto, o seu cntcrraincnlo será feito
o mais pobremente possível, sendo que o ex-
cesso dc dinheiro que sc despenderia para um
enterro rico será destinado em beneficio dn
velhice desamparada. Também foi desejo
do morto enterrasscm-n'o como clle sc eu-
coulrassc na hora final.

¦ ¦«•» ¦
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Manoel Carneiro

O

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

Dr. Dario Pinto
do Hospital da Misericórdia, Clinica medica e das
creanças. Consult. Carioca 44, Das 3 ás 5 horas.

¦_¦¦ -_

A Central e os varejos nas suas
plataformas

A Sub-dirccloria do Trafego da Central
vae começar, esta semana, a rever todos os
contratos de varejos nas plataformas dasestações da Estrada. Alguns desses contra-tos estão com o praso respectivo a expirar,sendo que outros o tiveram prorogado pela'ex-administração, dias antes de terminar oseu mandato, e por mais dous nnnos. Comotaes contratos foram assignàdos a titulo
precário, essa prorogação foi tornada nulla
por deliberação da actual directoria.

PAULO PASSOS _ C

Cililis, inglez.—Teleplione
8_t, Central.—Iiua Sanla

I_izia,2(_!
—«33í5~

0 Dr. Gastão da Cunha em
Lisboa

LISBOA, 17 (Havas) — Os jornaes publi-cam a biographia do novo embaixador doBrasil, Dr. Gastão da Cunha, saudando-acordialmente,
O diplomata brasileiro continua a rece-oer numerosos cumprimentos.

Depois de amanhã a LOTERIA FEDERAL
:__il„a cxlr"»c_ão do importante plano de.,.. , ,Jl00s00WD%.cm,.Wlhstç «au» ape-aa. «MO. 1 ** ^9**rth!^$^

1915 e 10.
A ..Iludida senhora, cingindo-se ao regula-

monto, entrou para os cofres públicos com a
quantia do desfalque, continuando a respon-der pelo mais que apurar o Inquérito admi-mstrativo. Este, segundo o que nos informou
o Dr. Camillo Soares, proscgttirá, porque ainvestigação dos annos anteriores è demora-
da e difficil.

Diz a. agente que esse desfalque jú vem daadministração anterior á sua.

Por acto de hoje do Sr. Dr. Camillo Soares,foi_ suspenso preventivamente o chefe de sc-cçao Alvares de Azevedo.
_ Essa suspensão foi motivada por já ter oinquérito administrativo apurado á sua rc-sponsabilidade como co-autor do desfalqueda agencia da Avenida.

O Sr. Dr. Carlos Costa, procurador crimi-nal da Republica, vae começar a agir no casodos desfalques. S. S. já se entendeu com oSr. director dos Correios, pedindo as infor-maçoes necessárias para poder agir criminal-mente contra a agente da Avenida.
Esta continua a ser procurada pela policia,que tem ordem de -prendei-a.

,|« DEFESA DA MEMÓRIA DE AR-LINDO RODRIGUES
Fomos procurados pelos Srs. Annibal Ro-dignes-c tenente Frnnklin Rodrigues, irmãoselo br. Arlmdo Rodrigues, sobre cuja manoria

pesa a acciisação dc desvio de dinheiros oabli-cos arrecadados pelas agencias postacs. 
*

O Sr. Annibal Rodrigues, que foi o primeiroa íaiar, disse muito sc admirar de que seme-
jl-ante responsabilidade haja recaído sobre seuirmão, porquanto, deixando já dc parle a cir-cumstancia dos vínculos de sangue, para «c li-mitar exclusivamente ao julgamento de umapessoa com quem privou, isto é, encarando seuirmão como nm simples amigo, pôde affirmar
que sua vida correu sempre em meio dos maio-ros embaraços materiacs, havendo sua mulhere tilhos ficado cm quasi estado de indigen-cia.

—Realmente — Juntou 6 tenente Franlilinnocirigues — nao sc comprchende que quem éaçcusado clc desvios de dinheiro não tivesse oelementar critério de com o produeto de umaclo assim criminoso acautclar, como esposo cpae extremoso que era, a sua familia da situa-
çao tle pobreza em que se achava.—E cumpre ainda accrcsccntar, lembrou bprimeiro, que o Arlindo era o melhor amparoda velhice de nossa mãe, com quem sempreviveu, assistjndo-a cm todas as ncc.isida-

. Arrastados pela defesa da memória dc seu.mino aquclles dous cavalheiros desceram aospormenores que lembram haver o sui .d . „er_dido, por falta ele recursos, o direito a u.n"se-goro dc vida de 30 contos feito na M ndialcomo l,c-,„ podem verificar quantos q„ z™'Previdente, como era Arlindo, mas m 1continua com difficuldadcs, inscreveu sc cní
.emn?_n, 

uwnri™ • «So-a, infcR-mente.
SõesV,íoh._,COÍn 

s".1-1'esa' fI"c todas a
em-', -lin, - achavam oneradas por
quanto o",_ .i._.UC P1'°Vi1 C0ln «''emencia o

í Je. .1 .,¦.-„\_™ ,S 
npei;tos P««niai'ios.

md_ 90 ._¦.•" • ,°'_ alída os d0l,s Mãos do fi-
que diziam. _.*}.** 

Coi"-al,ili',''«c dos Concio,,ic diziam todas essas cousas levados nor uniaturai ,„lpulso de (lcsM)af. ^^«^ 
™

d- i7-,.i..-a 
Cwl]n"^r Por mtitto tomp.nas suspeitas que maculavam n memória <l_

o^doVT.'_a.1. íá_,mVÍam 
"oS^ad-

1.1'.ne . r_. . 
cfo,sa,do no»le lle Arlindo Ro-qnc, afinalde contas, era o mesmo

Diplomacia
—*—

Conimunicam-nos :
"Ao banquete que os encarregados de nc-

gocios c secretários de lcgação aqui acredita-
dos vão offercccr, no próximo dia 19 do cor-
rente, ao Dr. José Gomcz Garriga, Io secre-
tario da lcgação ele Cuba, que, no dia 20 lies-
te, parle para I.ima, afim dc assumir o car-
go de encarregado de negócios dc seu paiz ali,
tomarão parle os seguintes diplomatas : Dr.
Reno Corre-a Luna, encarregado de negócios
du Republica Argentina; Lyun Tong-Sih, cn-
carregado de negócios da China; Dr. Friiucis-
co Marino Herrera, encarregado clc negócios
da Colômbia; Dr. Erik Colbnn, encarregado
de ncgocfbs da Noruega; Dom Silvano Mos-
quero, encarregado dc negócios do Paraguay;
Dr. Alcjnndro de lu Ftiente, encarregado de
negócios do Peru'; monsenhor Nicola Rocco,
encarregado de negócios da Santa Sé; Mr.
John Tlieodor Pnuòs, encarregado de negócios
da Suécia; Mr. Albcrt Gertsch, encarregado
de negócios da Suissa, c Dr. Redro Erasmo
Callorda, encarregado de negócios do Ura-
guay; Mr. Lottis Albcrt Sussdorff, secretario
da Embaixada Norlc-Anicricaiia; Dr. Nicolas
Novoa Valclcs, 1" secretario da lcgação do
Chile; Dr. Frederico Agacio Batrca, secreta-
rio da mesma lcgação; Dom Miguel Espinos
y 13osch, secretario da lcgação da Ilcspanha;
Mr. Guiard, secretario da lcgação da França;
Mr. Ilarold lieresford-Hope, secretario da le-
gação britannica; Dr. Justino Montalvão e
Julio dc Souza e Andrade Brandão, secreta-
rios da Embaixada Portugueza; major Fre-
derick E. Johnston, altaché militar á Em-
baixada Norlc-Americana; capitão Jorge Cies-
po, nttaché militar á lcgação da Republica
Argentina; Mr. Sotomalsu Kalo, atlaché á le-
gação japoneza; Dr. Alberto de Oliveira, con-
selheiro da Embaixada Portugueza c cônsul
geral elo mesmo paiz aqui.

Tudo faz crer que ao referido jantar com-
parecerão também os Srs. embaixadores
Edwin Morgan e Duarte Leite, respectiva-
mente dos Estados Unidos e de Portugal; os
Drs. José Carrasco, Alfredo Irarrazaval, Mo-
rales Calvo, Zeppclin Ober Muller e Constai.'-
tino Guerrero, respectivamente, ministros da
Bolívia, Chile, Cuba, HoIIanda c Venezuela."

i**f— i
A LOTERIA FEDERAL fará depois dc ama-

nhã uma extracção com o prêmio maior de
lOOiOOOífOOO, custando cada bilhete a elimina-
ta importância de 8$000.

lima nova ©sftsç&o em

0s julgados exquisitos
Uma oolliaão
nccorü.iuH

Fm HI07 o coiiimnnilfliito Uo hiutu "Fer.
relra Machado" eiiriilhou-o na praia doPorô
um viilu do totvio feilo água a bordo. O lilsá
lo seguia com destino ao norlc, levando p ,„.
de farrcgiiiuculo tle sal.

Logo depois do naufrágio, foi produültln
protesto Judicial, que não fe/ con-.lar o nio«
livo da origem dn entrada (Ptigua uo navio.

A Companhia Allinuca, scgurtiilura di, ras-
co, recusou-so u Iiiileiniilsur o seu propiiola»rio. Contra clln foi niovidn acção no lon>
Icderal. Nomeados peritos para a vlslorla
affirniaru inusles ler sido o ncoídento nuill-
vnuo por vicio do navio, não sendo, pois, porcllo responsável a referida companhia. A' vi-,.
Ia dcslu laudo, o Jui. Julgou a acção Improcu-
dente. Houve appcllnção para o Supivino tóeste, rcforniaudo a sentença nppclluda, cou-
dciunou a companhia a pagar a Indomnlsnçt.o
pedida.

A esse tempo, outra acção foi propostaidêntica n primeira, conlra n Compaulil¦•'
Brasil, seguradora da carga que Ia a bordo
do hinle. Foi a Companhia Brasil eoiidemna-
da « pagar o prejuízo, pelo juiz federal,..
Houve, porém, appellação para o Supremo, ca nppellunlo instruiu o seu recurso com o
laudo dos peritos que serviu dc base para aabsolvição da outra companhia cm primeirainstância. O Supremo, julgando a nppcllnção,
julgou lambem provado o vicio c reformou asentença do juiz, absolvendo a Companhia
Brasil...

A esse nceordão foram oppostos embargos,
allcgando que cm ambas as acçíies os do-
comentos foram os mesmos, sendo o prlncl-
pai o laudo dos perilos, pelo qual uma com.
panhia foi condemnada e outra absolvida.
Mas esses embargos foram rejeitados, dela-
rando o Supremo no acceirdão que rejeitou cs.
ses embargos "que si de facto havia Bcnlcu-
çi que condemnnva a outra companhia, devia
esta sentença ser reformada por assentar cm
falsa prova". Novos embargos foram oppos-
los lionlem, mas ainda desta vez o .Supremo
dcsprcsoit tudo. Houve empate dc votos dos
ministros o o presidente, pelo volo de Mlner-
va, rejeitou os embargos, permanecendo, pois,a collisão de sentenças, quer dizer duas
sentenças diversas assentando sobre a inc:-
ma prova.

————-caserra
Quer eis apreciur bom e puro caíti'.

Sò o PAPAGA.O

A explosão do terror!
;v

Um {grito tíe asgaS-g----.
Causou pavor aquclle grilo, lugubrc, ah;ifa-

do, que ninguém sabia de onde partira. Cor-
ria já pelos corredores da policia, um 'fris-
son" dc terror, em que cada i,.n lembrava as
historias que ouvira, de almas do outro mim-
do. De onde sairá aquclle grito, a pedir soe-
corro'.'

Parecia de uma garganta que asphvxiavh,
num corpo que se coiivulsioua, olho: 

"a 
sal-

tar, que num esforço supremo pede:—Soecorro1
Todos corriam. Todos os escaninhos foram ha-

lidos. Nada! Por fim, de um eleva,'.»., tudo
quanto ha dc mais primitivo no gênero c que cou-duz os visitantes da Policia Central do andartérreo, ao alto elo edifício surgiu a figura es-
pavorida do medico legisla, Dr. Cunha Cruz.Fora clle quem grilara,porque o elevador, cm
meio do funil escuro por onde so mctte, para-rn bruscamente, emperrado, como numa vin-
gnnçn sinistra de quem muito sc tem sncrifi-cado..,

100:000$000 por 8.?000. Importante pina» daLOTERIA FEDERAL, a extrahir-se depois deamanhã.
—~ —»—_j__p_. .

uo jogo

Em Pindamonliangaba vae ser construída
pela Central do Brasil uma nova estação.
Nesse_ edifício serão também installádás as
agencias e respectivas dependências ela G.
dc F. Campos de Jordão, funecionando, por-tanto, cm commum as duas estradas dc
ferro.

Como o governo de S. Paulo terá de con-
correr para essa nova conslruçção, a Sccrc-
taria da Agricultura e Obras Publicas da-
quelle Estado officiou á directoria da Es-
Irada, declarando precisar conhecer os ter-
mos da contribuição que deverá prestar.

• •_•.-__-. —ii ,._, m, g i-P^flftnp i i, i .

Elixir de Nogueira — Milhares de attestados.
— . i _aa»- ¦ —

0 assassinato de Mal
1110

O Dr. Armando Vidal, 3" delegado auxiliarlendo, como lhe compele, por ãutorisação cs-
pc-cial do Dr. chefe dc policia, lavado o effci-lo diligencias mais enérgicas conlra s maisfortes reductos do jogo, ás escancaras, c ha-vendo encontrado, como li-o] á boa mar-cha ela sua acção, o facto dc sc apresentaremos banqueiros como officiaes du Gr - i Na-
çlonal, fazendo disso alarde, dando es-.tida-los como o que aconteceu no dia 11 do cor-rente, numa tuvolagem da rua General Cama-ra, vae officiar ás autoridades competentes
para que haja uma medida salulnr.

_— A policia deu em diversas canas Pane..-nas do jogo do bicho, das ruas Luiz Cair,;-, sUrugúayana.
—Também a policia elo 11" districto e nn-vimcnlou, O commissario Bolívar varejou di-versas lavolagens ela Saude, apprchcndendo fi*chás, pannos, roletas, uma infinidade de i '-

trechos para jogos de azar.
No ii 317 ela rua da Saude, casa dc vendade bilhetes de loterias, .ela firma Lopes, Fer-uancles & C„ o commissario Bolívar pre rdenem flagrante, ce jogo do bicho o "banqueiro''

Octavio Brasiliano ela Costa, que foi autuadoc esta sendo convenientemente processadoOctavio Brasiliano prestou fiança para' sodefender sollo.
¦— i ua»»»—

^ 
curaaslnflammaçôesdoí

MOURA BHASiL n a üg^yana, 87

Nomeação na guerra
Foi nomeado, por aclo de hoje do minis-io da Guerra, secretario da Escola do Es-.'dor Maior do Exercito o capitão de enge-nhai-ia Ferreira Canlão. :'~

..UllíVCrsaCS" ci-''''arros «.penaos para.00 i
reis com Valiosos bnnilcs,

l.opc; S:i & (.

Theop]
i 

O promotor appeliou da
absolvição de Gilberto

Amado
O Dr. Galdino de Siqueira, promotor pn-bhco do Tribunal do Jury, appeliou hoje. paraa Corte de Appellação, da sentença que absol-

veti o deputado Gilberto Amado, no julgameri-lo a que recentemente foi submcltido como
autor do assassinato do poeta Annibal Theo-
philo.

Muitas c longas são as razões em que se ba-sea a promotoria publica na appellação.
Começa demonstrando que a decisão do Jui .•

absolvendo o deputado Gilberto Amado por cn"-tender militar cm seu favor a dirimenle do
paragrapho 4o do art. 27 do Código Penal, islo
e, achar-se elle completamente privado dossentidos c da inlclligencin no acto clc commct-
ter o crime, _ contraria ás provas dos autos.

h, depois dc uma rigorosa analysc da eleci-
sao, que considera contraria ao direito c á jus-uça, termina:"Assim, apreciada a questão cm face dotexto legal, vemos qne a decisão recorrida
nellei não lem amparo algum, e, pois, não pódc-subsistir, assim o reclamando os altos inte-resses sociacs em jogo.

Espera-se, pois, seja dado provimento á pre-sente appellação e mandado o réo a outro jui-/...mento, onde -salvaguardados possam ser osinteresses da justiça."

Como se empossai
um deputado..,

r,~'ia ..'*0 
h,oje f0. "ot'l(1°. »'> Gamara, o pa.

is... Sí..ndl! os n°vos deputados pau-lisas Carlos Garcia c Salles Júnior o SrPalincira Ilippcr, lembrando que o primei rados reconhecidos se achava S.lfc sol. *-

lu.idn ,' í),resi,tlcilt'! f"^e o mesmo infra-
daTef°d.^sSÍylVdnS SCSSÔCS C0,U aS SOk"",Í-

4»0.,.M;,PI'-CSÍdt'lltc' c,Uri0' "omcoit seus .. C
novoCd.pu,1.._0Pai'a mlr0dUZÍr »° -•i"10 »

d.0n,So_iCill'-Ios .'m'ia> s"'»'''do ao estrado
nmP.vn_.Tla" est,cll(lc« mAo solcnine sobre
so ,•;,?__mpl.r Col01'id0 díl Constituição c,somndo e de voz ciara, como quem já es-
nu n.n r 

Um!UÍ0. 
. Cluill0> "rofL'''i« 0 jura-

SS__t ¦ SqfiUlda íoi "traçado pelo Sr,
,.,._ .• 

tC' 
, secretários c vários deputado.

___ .peI,° Sr" Barbosn Lh™> -ue ex,!..-mou, conlcnte:

n^u?. f* *•* Constllulntc que volta aonoss. sei oi

Elixir de Nogueira — Cura rhcumallsmo.
^»5a_—,

!cJ sa Ilacs-BB-oU
No Palácio do Cattete estiveram hoie o.6ts. Dr Pedro Lessa, ministro do Supremonhiinal, c Olavo Bilac, que ali foram con-ferenciar com o chefe do listado sobre in-

ZT, .a ,^ga clc 1)cfe-s''' Nacional c offceecci a -. -Mt, a presidência dessa a.remia-Çao patriótica.

Bom café, chocolate
Moinho de Ouro *_
ci„ Êsvji.açoes.

bonbons só
com

.-"¦¦¦ t ^m^ ii ii 'O Senado vota toda a ordem
do dia

Sessão presidida a principio pelo Sr. ['r-
nano Sanlos. Não houve expediente lido, Fm-
possa-se da sua cadeira o Sr. Dantas Barreto.

O Sr, Alfredo Ellis diz qne ao Senado não
deve ser iiidifferenlc, como o não foi á ':l"
mara, o regresso elo Sr. Rodrigues Alves, lie-
quer a nomeação de uma commissão paraccbel-o. Approvado o requerimento, são
meados os Srs. Alfredo Bllh, Soares dos
los. Costa Rodrigues, Pires Ferreira o Frau-.
cisco Salles.

Ora o Sr. Mendes de Almeida.
A ordem do dia foi toda approvada, cjt_

i£xceps5. .-penas da primeira matéria.

rc-
na-

San*

M.

.í ;

........ ,-» —~íí:y
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LTIMAJ INfOI\MAÇOE5 gj\l
RÁPIDA^ £ MINUCIOSAS fe'
OCTODA A REPORTAGEM II

da "A noite»*

' o o fali
ron.ssopecps'-»^. todos oa

t...n.sti.*ais
> it..
ji-iinl"1.'" 

1
•'llliUI

se hnje, a tardo, o reun1* > tninls-.KMila pelo Sr, yreslileiito tin llcpu-
tratar ile fiHSitipplo.s eciiromlci.ü c

, >|ii- |U'di'iu urgente ntlon.*- rio

1 no
E 1 -..

/1.
li

ecill\
paru

.¦.•irei.'
i.O.
.-..<".. pnrn ns 11 lj'_ horns, só ,.úilc essn,1'iiiín ter principiei ãs l,"i horas.

i pt"r«i'ie, só ns 14,1% começaram n cl>e»;iiriiiolo Ou Cottote o» Srs. scerclnrlot tio
Sr. ministra dn Vlnçfio o primeiro i\mr ou huiiibrncH do palácio cin governo.scituliln foram clicitnndo os tlli.la.o dn

. Agricultura, Marinlm, 1'nzeiidii I'.\-

SM
Sil"ri*

i>i». Curiós Míixinilllniio, ministro da'¦ u, *.**o,»:«ui i ni pouco mais tnrclo,
rilmio logo n tomar parlo un conf.ren-

NAO SBUA' iVORNRCinA i:OJE
.NOTA OFFICIAL SOBKE O RESULTA-
Uí> UA REUNIÃO

pie pudemos saber, n secretaria <In prc.¦i.i dn Itepublica não dnríi hoje ú im.ijcu-
iiota ofiieinl sobre o resultado o.i reu-

-•—«tora

O Trianon cinema
• fi Sr. .!. It. Staífa esteve nn pnlnclo do
raliftf. onde convldon o Sr. presidente da
Uri llça :. assistir í. Inauguração dos no-
,vn.s saiões do ciiioina Parisiense, no ex-then-
Pu Trianon, Essn cerimonia será ás 21) ho-
VII: domingo vindouro

»—ut

Q

lio:

í37y ataolfe ??3ia
rlvaç&o cio 

'wuLÜtia
hoje no Jury «ma absolvição,

Submeltido u julgamento o réo ,1os_ Kit-
ívnio de Jesus, Iniciaram-so os debates do
plenário.I)n processo constara cpie o ré-o, nn ocea-

fW' '* c!n íltu'» acompanhado cie» sun esposa,'jf 
___§>! ¦ .-.trava cliamar n Assistência pnra soe-

correr a unia filhinha, cíuc fora victima de
um desastre, l\ rua José Vicente, cm _! de
junho de 1915, ouviu de um sen compa-
nl.eiro nm;'. chacota pesada c offcnsiva á
sua honra. Perdendo n calma, Eugênio sa-
rmi dc nu. revólver e, por lies vezes, fezfogo conlra Libanio. Nenhum projeelli al-
Ungiu o alvo.

fi aceusado foi processado pnr tentativa dehomicídio. O Jury boje, após ns debate.,
absolveu o réo pela privação elos senlldos.
•*¦ .- '—» —cCC.'^j--»—-<i^w-..J—— —._.«___, .

Que precocida.de!
Pela policia do Io districto está sendo pro-císsado Raul Euzebio Pereira, dc cor pnrdn,inii D, annos ele edade. Raul, copeiro queera ele ama cisa na praça Quinze, ali mal-Irnioii brutalmente uma menina de quatroannos, íilhn de seus patrões.

A GUfl.ni\A

l era um dia o caso
io Espirito Santo

A Câmara íez-I1ne um
enterro de segunda

classe
X.

1
,üo ele hoje dn Câmara elos Dcpulado3

i definitivamente liquidado o caso do Fspi-
;ito Santo. A' ordem ele. dia, *?poin ile '..la-

Kps- os requerimentos «ne se achavam co:n a
discussão,encerrada, o Sr. Vcspnclo ele; Ai..eu
nnmínciim a votação do parecer dn conimis-
sío ele justiça sobre o caso lio Espirito .-ántei.
O Se. Xlniiricio de. Lacerda requereu prelVren-cia pn'"i ' •' substitutivo e votarão nem:'nal
tua essa preferencia. Votação nominal j pre-1'crcr.eia foram rccusadiis. (i '.'. . .le-cpiijn ile
!\ilk"; requereu, então, preferencia para o pa-rc'cer da cohimissão de justiça, que foi c-. ...•¦
flicla, lendo o Sr. Mauricio de Lacerda solici-tudo vol' * i nominal para o parçecr, a cjue
fei concedido.

I*(ii'.'im 122 os deputados cjuc- votaram >' pa-. i-ecer, 107 a favor e 15 contra. O Sr. Carlos
j Garcia, que acabava de prestar compromissp,

votou a .!'a\.. Os que votar. :, contra li vnn
o Srs. Costa Rego, João Elysio, Júlio ele Mel-Ji), Leão Velioso, Paulo ele Mello, Depelccioílorges, na-' Lima, Vicente Piragil... I'a->r Souto, Mauricio de Lacerda, Mario de; Pau-l.i, Alaor Prata, Bueno dc Audracla, Maciel Ju-1 ninr c Itafátíl Cabcda.

O Sr. Cosia Pego enviou á mesa dce'a.o.ção
volo, na qual assevera que, tçm ' i ¦¦¦ .-,-do a sua splid""Vd'ide á conclusão do pvecer<•!:'. coinniissão de justiça, dava-a, no cnlaiilo,completa á. considerações ciuc- noile se cricoc-irain sobre ¦¦¦•¦; dc .i.i,!-'-' • c de lio-cslidiidü que tlçlerminou a ascensão no í,ro-io do Sr. Bernardino Monteiro. O Sr. Mau-icio _d_ Lacerda '''mu, em seguidt, umaincnila que nnrescnlou ao parxer, ah....,.iiieion epicrer obrigar a Caraora a tomar cm con-icieraj.io !i>|iiillo que cila não desejava .i,itsi-

I. er.. uma vez o caso do Kspirilo Saí.iõ. Aamarn dos Deputados liquidou-o, hoje defi-

íií. 2ras»il_i._les sua
ollénsi

Ean douiB mezes, osCUQS03 fazem ijnaís
(í.'_ '.í',ii:J_..i;'js <!Eei;;:i-
ta mil pir*IsiSoí.eJu'*i»_3 e
tomou «oaams...'0-El-
lemãosum poderosoan-sciJEÍ c.'e guerra i
LONDRES, 17 (A NOITI.) — 0« íscrcllos«u «eiieral l)ruS8Uoff, que opcmm dei.deI Iiisk nli» n fronteira ila Itumnnln, t» que to.nutram n offcnsiva n 'I dc Junho, capturaram,ate- \i do corrente, ;ir.K.r,.-i7 prislonciróa, de-pois do vencerem nu Buccesslvns c» podòrosIS'

j.ln.i.H linhas do defesa que o« ni.Htro-allemiie.s
liavlam culdailonamenle organUado durniile onnno.

Por exércitos, dlscrlmlnadamenle. os pri-slonolros capturados o os despojos tomados(..io estes:
Exercito do general Kalcdlne: '...'iSl offi-

elnea combalontes, 1,200 não combatentes eI07.'.'_r» Bolilados; Ms canhões, 459 metralha-duras o 110 liinça-ininnx.
Exercito dò general Lotchll.kj»! 2,130 offi-

chies o 1110.578 Boldndòsi 127 canliõcs, .121 me-trnlhndoras c 35 carros de pólvora.Exercita do gcnoral Sakharoff: l.!»r«7 orfi-
claes c 67.218 soldados; 71 canh.es, 882 me-trnlliadoros, 11!» Innça-mlnas c 12S carros de
pólvora.

Excrcilo do general Shcrbachcw: 1.207 of-
flciaes e 55.740 soldados; Cl canhões, .11 inctralluidoras, 12!» carros do pólvora e _!. lança-minas.

Além disso foram (omndos ao inimigo cer-ca dc 500.000 fuzis; cerca de tres mil tonela-das de munições para cnrablnás e canhões, cmuitos depósitos de material bellico, de en-
gennarla e outros despojos de valor incal»cularcl,

Com os prisioneiros feilos depois do din 12,aquelle toíi.I cleva-sc a mais de 370,000 ho-in eus.

Os francezes fazem
t_::i. pce.e.ea.o avança
LONDRES. 17 (Havas) (Official) —

Juntamente com o avanço francez em
A.atircpas, no combate de honlem á noi-
te, avançámos a I.síc e o.síe dc Guilie-
mont e capturámos a oeste do bosque de
Fourneaux uma trincheira na extensão de
trseentas jardas, levando a nossa linha
outras tantas jardas para a frente.

A lêsle de Mouquet as nossas melra-
lliadoras inútilisafani um ataque inimjíío.

A conquista da A5rlca
Aliernã

LONDRliS, 17 (Havas) — o general 
"Smnls,

commandante das tropas sul-africanas era opc-rações na África Oriental allemã, comiiiunica:'•Continuamos a avançar nas montanhas deNegurii, Atlingimos já A júuccíio da estradade ferro, que conduz a Morojíoio e Xilosüi, óseguimos em direcção ã segunda dostris loca-lidados. Occupámos Tpapuln c capluránida nacslaçuo dc Dagamojo, junlo ã costa, um •jaíilinò
naval. "

fi3s frawcezes cos.se_.-<
S52fl_a_iii»-_»e Bias posi-
ções 6;©_.csM.sfta6.as

1'AKiS, 17 (Havas) — Çommunicado offi-ciai:'•O inimigo não tentou nen:...m ccatrn-ata-
que no Sommc duranle a noile. Organi.úmosacti-.amentc as posições recentemente co quis-tadas. Ao norte de Máúrepas c no sector de Rei-Ioy-en-Santcrre, está travado um violentVsimoduello de artilharia."

f

ii è familii
í'üi )ovc.ii «)lvo)a com (rostiros o s(*(Ui(-tor do

sua Irmã
Foi n vliiiínncn hriitul quo elle cneonlrou,l ois quo morresse, M desréspollarn n Irmã, n

jiuem imito nmnvn, Salllu, disposto n va.-nr aim a o seiiuctor, vingando a irinfl, vliítfiiriilo ovç-llm pai», para qUcm O fiolpt» fora Irenieiido..si uno .'.oiiiiera ri'».pcllur a operaria, njirovel-

Encontraram-iVo,

mas — morto

iam

f
_©_í_s© es-m-tão

)M

• ¦ ''' ¦iiiis-wibimiMUS

Raphael Culo e sen pae
Inndo-sc da sua ascendência dc patrão, elle, o

eslava para dar-lhe o castieio. 1"aliirinuo,
foi.

A' porta do prédio n. 18!» dn praça da lie-
puiilica, onde o seduetor da irmã, Ernesto Pc-drpso, c' estabelecido com fabrica ds nrlefnetbsde corliça pnrou, niandando cpie um operárioo chamasse.

•—Então, bandido, o cpie fizcsle dc Maria"Interjicllou bruscamente,
O negociante Pedroso balbuciou algumas na-avras e llafael Gato Júnior, este í o íióme doirniao da offendlda, .sacando de. um revólverantes que cllc fizesse qualquer movimento!elcsfecliou-lbe Ires tiros. Duas elas balas era-varam-se no tliorax, Varias pessoas áttralli-c as pelos estampidos, correram ao local, nrcn-(lendo o orlmlnosó e seu pae Rafael Galo mielora cm sua companhia;
Na delegacia do U» dislriclo foi cllc autuadoem.iln.etranlç. Disse ter 20 annos, ser de naeio-ul.clacle italiana c residir ú praça do Gastei-lo i. 11, casa III Atirara contra o negociante

,wÍT,..".,,.nnl'í,llC I,0'ic' S0l,1,CTa IK'!n S1,:> '''»•».
3B5 '•'¦'•'¦'¦•'•va como operaria da fabrica, queelle lia cerca de cinco mezes a seduziraA victima, cujo estado 6 gravíssimo, í cisa-ca, de 51 annos dc edade. Removida para ».Assistência, ahi foi soccorriela, sendo, a nLo-uisar, internada na Santa Gusa. s

•<•«_--

vc

8ís russos i,e3|Bealeí_i•Joáos os co.sSra-aSa-
erja-es iasãm.gos

rETBOGRADO, 17 (IInv«s) (Official) — Afuzilaria c os duellos de artilharia contlnuum.
O inimigo renovou em toda a linha os contra-ataques, mas tem sido sempre rencllido.

Vm "Zcppelin" bombardeou n re_!"o deKominern.
Ale'm das capturas annunciaclas honlem, te-mos a registar mais as seguintes feiias rc.en»temente pelas tropas do general Bezobri7off»198 officiaes, 7.808 soldados, ,'G canliõ^s, 70metralhadoras, 2!) lançci-minas e 31.000 òbu-zes.

Uni vmiior allemão a
pique

LONDRES, 17 (Havas) - Os jornaes : „.eni telesramnia de CopcnUague, cjuc um ¦
rino inglez ]ioz n picpie o vapor aliem?,-!ser . A tripolação foi salva.

. ..ia-''".Wc

Uma creaaça com duas ca-
becas e quatro braços

FORTALEZA, 17 (A. A.) - Virgínia deAndrade natural da Parnhyba, deu I luz na¦A aternidade, uma creança corá duas cabeças"quatro braços lendo o tronco blfurcado com
híifa5 rSS S6mCIÜe- A cr^« ™ taSS

p foi em resumo a sessão
ila Gamará

DeSadc«:da SCSSfl0 t1e Lt'Jc Da CiUnarn clos
1'rcsideiicia, Vcspucio de Abreu; cccrcta-nos, Cosia Ribeiro e Juvenal LamartineSobre a acla falou o Sr. Maurício de'La-cerda, solicitando a inserção no "Diário doCongresso» cie trechos do relatório do gene-ral Carlos de Mesquita, sobre operações noContestado, nos quaes se lê* que a tropa queah se achava encontrou-se em eslado dc ver-«ladeira insubordinação e revolta. O depuladofluminense accentuou que respondia com estapublicação ãs contestações que se lhe fize-ram, na véspera, sobre o assumpto.I.ulo o expediente, falou o Sr. Souza o Sil-va e, em seguida, 0 Sr. Pereira Leite tratou

Branco falou, enlao, sobre a política do Pará
(rLordei" do --'a foram recouliecidos depu-todos, por Pernambuco e por S Paulo os Srs..

DOUS DIAS ESTEVE O
CADÁVER NO INTERIOR

DE UMA CASA POR
ALUGAR

Uma doicoberln macabra foi folio esla lar-u- ora uma cnsu pnr alugar da rua CarmoMito, isuiiii. poça do snnguo, Já congulndo,an cnnto .In saiu, caldo do liruços, eslava ucadáver de um homem o, por todos 0» lados,niiiito -njjglio cspadanmlo, sniiHiie cpiu vinhanili.i raslilho sinuoso desde os fundos do
preilio. (K dedos crif-pados do morto segu-lavam mui, navalha.

Perturbado, sem fala. quasi a deafallecdr,nadn sabia explicar o descobridor, cpie pedi-ra a uni policial auxilio para abrir a poriados fluidos da casa, pois acreditava existirno Interior um cadáver. As autorldodes poli-enes cliegavam, logo avisadas, o povo nglo-mçrava-seú porta e o homem, aluda bem fa-Ia mula dizia.
O cpmmlssiirlo Mario Nogueira deu iniciofls investigações. Seguiu o rastilho de sim-

j;uc e, ao üm, na sala do janlar da casa, jun-io a uma .Innclln, foi encontrado um vidrocie ijsoi. contendo aluda algumas golas dotóxico. Deveria ser um suicida.O tresloucado, que pedira as chaves dacasa com o pretexto de a alugar, onde as
guardavam, na padaria da mesma rua n. Lll.uma vez no interior, isolado, pensando nomoino que o fizera lomar a resolução lerri-vel, luljern o tóxico e para maior firmeza dorcSultadOí golpeara-se a navalha. As dores,n atriicçno da inorlc, fizeraiii-n'o caminharale a sala de visitas, onde caíra,cslrebusan-cio, espaaannndo sangue c morrera.

Instantes depois o suicídio era confirmado
pelas declarações daquelle cpie d.scobrlu omorto. Era o seu compadre Élpldlo do Britto,allaialc, ha dias despedido da Alfaiatariallrandao, residente ú rua General Pedran. 1,11, com numerosa familia, mulher e on-zc filhos, sendo o ultimo dc mezes ainda.Desde esse dia, sem recursos, vendo os seus
passarem as maiores necessidades, Klpidiode. Britto pensou no suicídio. Ante-hontem
pediu a sua filha mais velha marcar nos an-núncios dos jornaes que liam uma easn maisharala c saiu para ver a ele n. 188 da ruaCarmo Netto e outras muitas, não voltandomais. Sua familia, depois de muilo procurai-o, ja imaginando cr seu fim. o cumprimentocia promessa cjne nm dia proferiu : — eu memaio, tendo até Ido á policia pedir que o
procurassem, falou com o compadre de El-
pidlo, Gardiann Rocha, para se oecupar des-sa dcscOberla. E foi elle quem se lembrou deir bater nas casas por Elpidlo percorridas, en-eontrando-o cnilim.

_ O suicida, que era pardo, tinha í">2 annos,deixou quatro cartas, inclusive uma para asua familia. em que dizia o motivo já sabidoela sua resolução.

e SallesGouveia de Barros, Carlos GarciaJúnior.
A .requerimento do Sr. Palmeira Ripper oar. Uirios Garcia prestou compromisso,roí, cm seguida, por votação unanime, ap-

avanço
síe

Os
¦-> «_H>0_. l-

C.neamontos ni
:) 'áp. üará Rl.eB*.na,e.s wé-e _»e-

..ova.* ks suas e_1._sna.a3
í) Sr. deputado Mario Hermes leve hoje oc-:r;isiào ele pedir a palavra afim de declarar á.'amara tl/is Depulados cjuc na terceira discussão< ds orçaiventos renovaria algumas das »»inen-

jV; apresentadas e reservaria outras, islo é,
pquçllas que se relacionam ao trabalho s».-;,tc-ínalisíida do orçamento ela Guerra, para Uma
|'apresentação em forma de projecto especial.Disse ainda S. Ex. esperar ser o mesmo pro-
jJcelo_apresentado cnlão por iniciativa da com-
;missão niixtá de defesa nacional, cor-.,issão
j-Un que, como ei seu ardente desejo, lia lo por
prlo scr censtituida dentro de poucos diai,dessas condições, ou melhor, em virtude das

Íseussões 

que o projeclo apresentado poi: esse'eiei naturalmente dará logar, confia na ap-rovação do mesmo, visto não ter a mínima•«vida dn que as medidas por el'e suggcridasarao us forcas armadas a cfficieneia d': que•lecessitamos 
para a defesa do paiz.**"* """'•"' ' ¦-*—¦¦ i —*-**^!fttnf— *  ,__ui

O CAFÉ"
,vi mercado de café apresentou-se um pou-r'míl's firme, vendendo-sè o typo 7 a 9S400i arroba. A proeiirá foi regular e muitos'•''''• os lotes expostos, tendo sido collo-';• pela manhã, 4.740 saccas, e no correr' «'« mais -5.007, no tolal de 8.818 saccas.

ilírei o°Víl' rIc n fil,lsa fechou lionlcm com
..nh 7SC!S t5ontos de alta c Itoje abriu em

br.iwi io ,»? a solc Pontos. Honlem entra-
i" í,.""'!: ' £ílcc;»s. embarcaram f..f)0a c o'ou elevado a 225.152 saccas.'

B

,/f-

I A 11 a.
MaJuas, cm Santa Cruz, Antônio
Por motivos dp nenhuma impor-

/'''•'Jiii a navalha José Joaquim d«rerindo-o no hombrO.íoi medicado convcnieiilement* 4,Preso pela paljpSi J*-»--.- _--J— A

Esjiei» a-ss de _ieai
momento pa.«a oiuís»©
a.s..a gir-ande SsaüaSSaa
na va i diante de

Tríesíe
NOVA YORK, 17 (A NOITE) - Espera-*se atodo o momento a noticia de uma batalha na-vnl no Adriático.
Sabe-se que n esquadra franco-italiana seconcentrou no nilo Adriático, deante de Xries-to, onde se encontra grande parte da esqua-ura austríaca. Com o avanço das forças ita-nanas pelo littoral, a esquadra ailiada au»xiiiara o ataque a Trieste. O* italiuno3 nran-cam por Dulno, Miramar e Nabresina, que jãattmgirara.

_ O golfo de Pesano serã em breve cc-nlro deimportantes operações navaes,
O rol Vicíor Manoeldeve entrar S.ojc em

Goslzia
„ÜW 17 ,(A NOITE) - O rei VictorManoel chegou lionlcm ã zona de Gorizia,cujos arredores visitou demoradamenlelarece que o soberano visitará hoje', pelaprimeira vez, aquella cidade, onde ser/i re-cebido com todas as honras.
Novos submarinos mor-

caníes aüemães
NOVA YORK, 17 (A NOITE) - Radioifrãm-mas de Berlim anniiiiciam cjuc se rcalisaramcom fraude successo nas águas de Heligo-Iand, as experiências dos novos submarinos

mercantes allemães.
Esses submarinos são destinados a viagens

entre os portos allemães e norte-americanos,

Unia enírevlsía secreía
entre o rei -Jorge V e o
presldeníe Polncaré
LONDRES, 17 (A NOITE) es Assegura-se

aqui cm diversos círculos e_ue por oceasião
d.a sua recente visita á frente britannièã, o
rei Jorge V teve longa conferência com o
presidente Polncaré.

Esle encontro não fo! nnnunclatlo, como
lambem não foi nmiunciada a visita do eo-
berano á frente do Somme. Mns ncredita-se
rjue esse boato tem fundamento, porque co-
incidiu a visita do rei com a do presidenta

provado nor. 107 .outra'15 votos'"o parecer
&i~n,ô° dC ÍUStÍÇa SObrC ° cL ü0

Foram ainda yolados e npprovados os pro-.celos: de credito, de 2.786:6588751, para opagamento dc addidos (2» discussão) • de li-cença no Sr. Leonc.io Ribeiro (discussão uni
ÇA.) do requerimento do Sr. Joaquim Osorisolne o pro.[ecto de reforma orthographic(.' discussão); do projeclo determinandque, a contar de 1° de janeiro de 1918, nc-nlium official do Exercito pode ser promovi-do por merecimento ao posto immediato sem
SSSn rfn1 rr° t*.nteiIor tenha pelo menos umanuo de effcctivo serviço arregimentado (3«discussão). Os Srs. Frederico Borgesrianno de Britto retiraram as emeiiihávif

(3
e Flo-

mendas que

Em Matto Grssso tudo é
iiiienso!...

íVJesmo a iioi.fticagerc.!.,.
Na sessão de hoje, na Câmara cios Dep. adoso representante de Matto Grosso, Sr. PereiraLeite, depois dc accòmrabdar as limitas, pro-seguiu na série de considerações que vem fa-zendo já ha dias, ou melhor, ha muitas sehia-nas, no sentido de provar cm alto c bom soma uiriocencia do general Caetano de Albuquer-

que, relativamente ú scisão partidária verifi-cada no siliiacionismo da terra do Sr \ze-redo.
Eslava o orador no melhor da festa, quandoo seu collega dc bancada, Sr. Costa Iir•¦¦¦ciiicsentrou a aparleal-o, inipiedosamente.
O orador não esteve pelos autos. Primeiroolhou o Sr. presidente, depois o Sr. Faria Sou-to, que enviava também um aparte e por der-rndeiro, desmontando as lunclas para em se-guiela remontai-as, exclamou com expressãosupplicc: l
—Ora, pelo amor dc Deus, os collegas nãome alrapalliem; eu lhes peço que me não npar-tcicm. Nao me corlcm o fio do discurso Nãome atrapalhem; não me obriguem ci confu-
Os aparteanl es se calaram c o orador ..rose-gimi serenamente. "

, Lá num'período » Sr. Costa Marques teveimpulsos de aparte, mas lembróu-se elo pedidoe embuchou, retirando-se do recinto visivebnc.'-te constrangido,
No entanto, o Sr. Faria Souto, a despeitocio pedido, arriscava dc quando em vez um

pu 
outro tímido aparte, a que o Sr. PereiraLeite fazia ouvidos mocos. /"*" '•* -^

E, por hoje, basta...

O SENADOR MENDES
OPPOSICIONISTA!...

0 Sr. Mendes du Almeida continuou hoje,na hora do expedlenln dn hcssào do Soiindo,o seu discurso do opposlçílo ao governo dn
ItopuuUcn, Começa pnr elogiar o nioreillincii-lo uo. juizes do Supremo Trilmual, por teremoilci reíolvluo, segundo notlcln a Imprensa,iicncoiitnr dos seus ordenados o Imposlosobre vencimentos. Hoforc-so ú critica dosJornaes n sua oração du hontem, protestandocontra o que io disse, islo e. que o orador te-nha biiiido cm retirado. E' um homem deiilticuçiin, dn velha guarda, o não sabe usaruns palavras hoje em uso, nas criticas, querna imprensa, quor nu tribuna. Por isso, tal-vez, ii sim oppnsiç.to nán pareça bem claraaquelles que estão acostumados as violênciase nos Insultos,

Eiitrnnilo cin maioria, censura o governopor ler dous palácios, com desposas duplas:refere-se, mnlsliinndo-og, ns transferencias ereinoçoes no corpo diplomático, o quo arar-rela grandes despesas, sem nenhum inleres-se do ordem publica.Ileeordn n< Intervenções nos Estados o dis-saque, quumln o ncluol presidente dn llemí-blica, manifestou desejos de Intervir cm al-giins talados, recebeu do orador ns censurascpie o caso merece.
Lembra o caso do Rio de Janeiro c a con-vocação extraordinária do Congresso, o quecustou grandes sonimas, Inutilmente, porqueo presidente mudou depois do rumo e deixou

quo o caso se resolvesse por si.
Filia mal elas sabinas e do uso que» dcllasfez o governo : negociou, por melo do com-mlssnrlos, com tantos por cento, com essestítulos; critica as despesas feitas com a nos-sa neutralidade, uma lellti fonte de créditosespeciaes...
A Indemnisnção aos feliu:-; contratantesc.as obras da Ilha das Cobras, incidiu na con-eleinnaçao ehi orador,
Foi nm neto lllcgnl, prejudicial altamenteti nação; foi um pagamento irregular.Por economia foram mandadas parar asobras cm nudumento, ficando sem trabalhomilhares dc pobres operários. Entretanto naEstrada de Ferro Central outras obras estãosendo feitas, e o governo tem garantido opc-rações de credito para outras obras não auto-risadas por lei. Ilcfere-se ao prédio em con-s.trucfino para a Faculdade de Medicina c pas-sa a referir-se ao Lloyd Draslleiro, ao qualchama de polvo. E' um sorvedouro dos dl-nl.eiros públicos, que, sem autorisação legal,compra, vende o negocia livremente, como silino fosse um próprio nacional. A Central doHrasil e outro polvo, outro sumidouro cios

O duplo fim da dele-
gaçáo commercial

norte americana

canos
o coni-

s eslavaiii
ere-

d. 
. ii.*" " '¦«iiiiuimiu UU.1inhelrps públicos. O governo da RepublicaaiJiiuiicioii cortes, ccononiins, para sanar ina-les passados,

Neslc. momento O orador í avisado dc queesla finda a hora do expediente. Requer asua inseripçao para continuar amanhã, o quelhe e deferido.
Duranle. o seu discurso, o Sr. Mendes foiviva c constantemente apnrteado pelos Srslir.eno de Paiva e João Luiz Alves.

(^procurador da Republica
na Alfândega-

Esteve hoje toda a tarde em longa cou-lerencia com o Sr. inspector ela Alfândega obr. Ur. Silva Cosia, procurador da Repu-blica.
A conferência foi reservada.

""" "¦¦¦ »—j___"og____—«

£»í\* CS*
A Associação Cpmtnorclal recebeu. As 1»horas, .. vlsiln da delegação de co.nniereiaii.

In L I?íe,tAn-' m,,l,,;1,'"IIOH' tiontoin chega-
lni, V, . Acoinpn ....,, atí nqucllo in-
il" °,Ar,' 'r "«¦••««". embaixador dosbsladps Unjdos Junlo no novc.no d., Urasll*Aqueles nossos lio*pedos 0 o Sr. ,, In s.ro norto-amorlcano roíam ali recebidos porioda u •Ircclorln da A. c, snudnndo-o. .,Sr. presidente. Dr. Pereira Lima, que. einse,, discurso, fez sentir ,.s vantagem! que i.iirasll vem obtendo eom n npproxhnncfioconimorclni hiconleslo cnlro o nosso paiz ca grande Republica norlo-amerlcana. 

-As
boas vindas da A. C. aquelles riliaiiclslnso commorelanlcs fornm-llies tombem dadui.e em inglez, pelo Dr, Uerbcrl Moscs.balou em seguido o Sr. Dr. Ilurros Mo-reira, e as suas primeiras palavras foramdc Justa critica ás palavras do Sr. Dr. Her-Derl Moscs, como Inlerpreto dn A. Cominer-ciai. ü orador pediu nos norle-aiiicr!
que concedessem maior praso paramercio, O disse que os brasileiros v .mal bobllundos aos longos prasos dcdilc., concedidos pelos inglezcs e nllemAcs.u faelo do devedor ficar distante do credoruai; lorna aquelle em devedor deshoneslo.Mais unia vez declara que é pelo Ineremciiloda navegação entro a America do Norte e• '» (IO illl . .

Empunhando uma taça ele champagne. oar. airoiig princlpoii a agradecer a gentilezap o carinho com que a embaixada íorn re-cel.iila, o que n Iodos ngindeela. Disse de-pois o Sr. Slrong .pie n missão linha umluplo fim: primeiro, fazer uma vlslla de cor-ezia ao nosso paiz, e segundo, fnzer um es-iu.li» d verificação dns melhores relaçõeseoniincre.aes enlre o Brasil c os l.sladosi limos. Declarou depois que a embaixadaíoi escolhida a dedo pelo ministro do The.soure» c representa iodas as parles do paiz- ..orle. mil 6sle e lesle. Si a grande gue-ia leve elieitos desastrosos para a ...bus ospaizes, teve, entretanto, a grande vanlngeince lazer dcsnppareeer nualquer motivo 'loduvida; os americanos precisam dos produ-elos brasileiros, e os brasileiros piécNoindos capitães americanos; e. os nincrlcnnosestão promptos a fornecer cssc capital, des-ie que encontrem as precisas garantias l"s-ameis cerlos. disse texliinlmente o orador,que, ao terminar eslu visita, poderemos rc-commcndnr a applicnçiio desse capiln] einvosso paiz. Lm sumiiia: esperamos que con-tiuue nashoai relações l.a mais de ínfi nn.nos mantidas enlre os Estados e o BrasilA recepção terminou com uma saudaçãoao tu», embaixador Morgan ao commercio doMio dc Janeiro, na pessoa do Sr. presidenteassociação Commercial.cia

Sr. Cantas barreto assuma o
fe soa cadeira de
senador

A politicagem do Pará
começa a ser agi

ria Câmara

am apresentado a esse projectoAnnunciada a discussão do projecto de leiorçamentaria, falou o Sr. Mario Hermes; emseguida oecupou a tribuna o Sr. Bento dê Mi-rnncla. O .depulado paraense proseguiü nas
considerações que encetou na sessão de hon-tem, desen vol vendo-as amplamente. Arialy-sando os nlvilrçs apparecidos para que obte-nnainos uma sil nação orçamentaria que at-tenda A situação financeira, o Sr. Bento deMiranda fez demorado estudo, detalhado, dasnossas tarifas ferro-viarias e da descgualJa-cie cio regimen em nossos portosDe quando em vez o Sr. Carlos Peixotonpnrlcava o orador, discordando do informa-
çoes ou de conceitos. O depulado paraenseproscguia, porém, depois de replicar, expon-do o seu pensamento, explicando-o ou rceti-ficando-o, mantendo-se, assim, na tribuna atéas 18 horas, quando terminou a sessãoA discussão da lei orçamentaria foi adiada.•— •" ~" t -nrijniv *

Para que se faça o
ligo

Tara substituírem os Srs. Moniz Sodré eCândido Moita, quo faziam parte da eom-missão do Código Penal Militar, na Gamarados Depulados, aquclle nusente na Bahia, co ulljmo tendo renunciado o mandato porler sido nomeado secretario da Agriculturado Eslado de S. Paulo o Sr. Vcspucio deAbreu nomeou boje, a requerimento do Sr.Uuiishec de Àbranches, os Srs, José Mariarourinlip e Paul Cardoso."*~ ——»—¦qati-. 

A próxima chegada do
Sr. Rodrigues Alves

O Sr. Astolpho Dutra, presidente da Ca-nara cios Deputados, enviou hoje no serre-ano da presidência da Gamara o seguinte

_?»iucaré ós linhas do Somaia.

m
t
teiegramma:"CATAGUAZES.17.— 

Peço representar-me desembarque Rodrigues Alves.' — Aslol-l>ho Dnlra."
.i.i ..¦»! ii) _M_mil 1 ¦inii.ii. unam , mm.¦»-¦!¦

Viveu cento e dezeseis
annos !

FORTALEZA", 17 (A. A.)* — Falleceu cmr.icatubn, na edade da llfl annoa, a Sra,
Martha Conceição, c/uo deixa prolo numero-
sisslmn e que assistiu no nascimento do poe-ta Juvenal Galeno, jeju» conU JioJ» mm âtr>- i.8jí anãos»! _»;-—¦-•

UMACALOROSA DEFESA
DO SR. ENÈAS

U br.- Castello Branco, deputado pelo
dos Deputados. Estreando na oratória par-lamentar o desembargador de Belém c se-
«;,°IíuC, .e de1,P°,,cii». cliefe dc partidoet quibusdnm allus" na sua terra, começoua ler umas tiras, nas quaes escrevera o dis-curso que pretendia proferir.

Felizmente para o Sr. Castello Branco otempo era exíguo, de fôrma que, tendo es-gotndo a hora do expediente, o Sr. Vesptt-cio de Abreu advertiu-o dc tal. Felizmente,affirmamos, porque o Sr. Castello Brancoabandonou a leitura de suas liras e profe-nu uni discurso corrcclo c dilo com flueu-cia c facilidade.
O Sr. Castello Branco fez um retrospectoda vida política do Tar.', nestes últimos tem-pos, nifirmando qtie elle gosn, actualmenle,ele um permeio de calma e dc trabalho comona muito nao possuía c como jamais tevemelhor, graças A acção liberal c tolerante doSr. Eneas Martins. (Apoiados dos Srs. Ho-sannah de Oliveira, Passos dc Miranda cBento de Miranda).
Os adversários do Sr. Enéas Martins impu-tam-ine, nao obstante, a pratica de acloscondeinnnveis, mas não se articula, nem sepoderá lazel-o, uma só prova nesse sentido,cjne ycutia a desmerecer esse governador doconceito que merece ua sua lerra c cm todoo paiz.
Os processos políticos enlre nis são mes-mo assim — <liz 0 depulado paraense. Opróprio Sr. Lauro Sodré, a quem se presta,ns vezes, um mão serviço, procurando en-granclçccl-o com o pretender deprimir com-patrícios seus, cgualmcnte nobres, iilustrese üignos, nao foi poupado, quando governocio J. ara, dessas mesmas inconsistentes, gra-tintas c torpes explorações, com que se 

"la-
pulam os homens dc posição no nosso paiz.l\ao fora a angustia do tempo, devendo ooiador se cingu- as solicitações da mesa paraarrematar as suas considerações, e poderiacxiiumar do passado, na Imprensa ou foradelia, as aceusações feilas ao Sr. Lauro So-
çire, por oceasião do seu governo na terra cpielhe serviu dc berço.

Não faz essa exhumação; não quer mesmorecordar-lho reminiscencias. Lembra-a, ane-nas, para mostrar que, honlem e hoje, osprocessos políticos nossos são esses que abiestão, cm -grande evolução, sem nenhumatransformação,' sem qualquer aperfeiçoa-
No Pará, aelualmenle, vive-se um regi-men de completa liberdade, uma vida do cie-mocracia e de republica, na qual o Estadose reiaz economicamente, graças á acção in-te ligcnle, c-rficaz e conciliatória do seuoclual governador.
E' o que queda dizer A Câmara e no paiz.v orador foi cumprimentado pelo» seu3

O Sr. Dantas Barreto empossou-se hoje dasua cadeira do senador por Pernambuco: SuaEx. desde ns doze e meia horas se achava noSejiadp, acompanhado por diversos deputadospernambucanos.
Para cumprimenlal-o compareceram A Ca-mara Alta diversas pessoas, enlre a. quaes oDr. André Cavalcanti, ministro do Supremotribunal Federal. Diversos senadores estive-ram em palestra com S. Ex. no salão dehonra, cmquanto não se abria a sessão.A s treze c trinta minutos foi, pelo Sr. Ur-bano Santos, declarada aberta a sessão. O SrSoares dos Sanlos ia requerer a nomeação dácommissão que devia introduzir -.o recinto ogeneral Dantas c que lhe fosse da'o prestar ocompromisso regimental. O Sr. Pires Per-reira, porem, passou-lho na frente e fez o re-ciucrinieuto. 

p presidente nomeou para aeomm.ssao os Srs Pires Ferreira, Soares dosSantos e Mendes de Almeida.
O Sr Dantas, fardado, teso, escoltado pelostres militares, que lhe serviam de ordenánçapeneirou no recinto, subiu o tablado da mesae prestou o compromisso. Romperam palmasdos corredores e das galerias.O Sr. Dantas não apertou a mão aos mem-Inos ela mesa, como é da praxe : fez uma bre-vc continência e marchou para o lado da ban-cada pernambucana. Sentou-se e levantou-selogo. \em para os corredores abraçar os seusamigos o agradecer-lhes as manifestações desympathia, '

A Alfândega vae ter nova-
mente serviço de estatística

Já ha nnnos que nn nossa Alfândega nãoso fazia mais o serviço dc estatística.
, _,i"JC ,° cSr- '.l,si)L'<''»'' da Alfândega, poro. ilem do Sr. ministro da Fazenda, designoupara fazerem aquelle serviço os eseriplura-no-,, .loao de Araújo Itomcro. Aurélio Flo-res, Paniplona Machado. José ílippohlo, Ca-lao Corrêa, Nestor Lima e Nciva Filho.

s (ovens lutam na
Avenida Rio Branco

n^Li'^,' "-«.«venlclo Rio Branco, esquinauma Sele, entraram em luta 0s Jovens mie-
mas lei o, c Caio Machado Leiteestudante.. Varias bengaludas forai

Sampaio,
mi trocadaor.ginaiielo pequeno lumultò até que I

em uma fabrica de
tecidos*

EM DEODORO
Tí-es ía.SJ operaanos

Está em greve o operariado da fabrica deteçíclos de Inibo da estação de Deoê.ro Omovimento pared.lsta começou no sabbado,pela entrega dc uma solicitação para o fim deserem dispensadas umas tantas multas,' alémdc outras medulas reclamadas. Entraram, as-sim, em elíervescencia, os interesses das par-tes litigantes, cpie foram sendo discutidas Fi-
altciuluhVK 

a m'tC rd!,Uva as mU™, sendo
Honlem os reclamantes, ou seus repvesen-laules, como nao houvessem sido todas ás re-clamaçoes allendidas, fizeram apitar a machi-ua, para qnc terminassem os trabalhos. As-sim aconteceu. Hoje a greve se apresentou am-pia. Nno se abriu a fabrica. Os operários csuas famílias, na sua quasi totalidade, residen-tes cm redor da fabrica, conservaram-so cmcasa, cm completa calma.
A direetoria da fabrica reuniu-se, cnlão, cresolveu conserval-a fechada alé sabb.do.Uepois de amanhã, cnlão, fará o pagamento

m,S, ?Z?rT °. dQTdh'A um cnl<> Numero,que pretende seja elemento contrario aos in-teresses da empresa.
Si a medida da direetoria fo • acceita a "\-

eAmanrÍ!'í1'"'u*.'S„ ufl0' 0S oPcr-rios, solidárioscom os demittidos, sustentarão a greve
ou menos0.''0 

Ú°S gl'cvisl!is 6 dc tres mií. mais

dão 
"S1 

!°-CÍ']'t <Ii'c tem csliu1° ílc Prompti-tlaç, ainda nao teve opportunidadc de inter-
A direetoria da empresa solicitou a presen-ca da policia para sabbado. '
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ao se esqueçam
que, sendo amanhã
sexfa-feira, é o dia

DOS

Saldose iefalbos
EM

fod as as secções
DO
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La PoilOée - ,\es,idin,1M W* menina?."-"-"¦-"¦A- Enxovaes para uaptisnüos —
Medas para scahoras. liun ela Assembléa 100.

--J junia}

O DÍA MONETÁRIO
taxa esta que desappareceu monientos ánós"para vigorar somente as 12 Ollfi:'e V' Ifl 4J,í '
e isso alé ao fechamento. As letras do The--souro foram negociadas com 8 lll| 3- do , -{''te. Em Bolsa os negócios foram n ais Vc eentuados para as apólices da emissão dc»10isameia ao preço de 770?. As aceScs das IotIJüforam> coladas a 12*500. ns do^KortedoírasiDoef -&á^SSt''lHt& um '«5 dS
Rocio «ar, 9.mA:1LÍ^'M- »«***™ um «¦"-

- . MSI
pa]bricaçíío íirlistíca dc

Cros; vendas a dinheiro e
ções.
9, LARGO DA CARIOCA, 9

APT1STA ft £,''

Gustavo
a presta-

A INDEPEMDENC1A
Moveis artísticos
Moveis de luxo
Moveis para todos os preços
RUA DO THEATRO 1\1. 1

LOTERIA DE S. PAULO

;.;:&-üi ^^^'^^m ^^^^^^^SSSSSmü
2S202..,,
S6Í95.,.,
<tr.07.,,,

21829..,,
— 47835

ítcsnmo do? prêmios da 13" extracção da
loteria dc- plano n. 18, rcalisada hoje, sob
a preslelenoia do Sr. Dr. Edgard Doiia:

15:0008000
2:000?000•. 1:000500o

\ 500.SU;''1)
\ 600?00?
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A reunido contínía
""""•HfHinmfmi

0 pr aslt-eato aleija va©
estudar as propostaste si_l!ifô!ros
A'* 10 horas nr.o linha nlnd.i Icrmlnado nKlinlAo mtftlstcrlnl. Oi Srs. mlnislrus cm-iliiiinrnm foíomlo coii.lderag.cs iiua ncreill-iiiviini oji|iortiiiins 1 Ktinltu ile .num ilesutis proposta*. I-sins fícnpflo, por fim, cmliimis ilu ,i- pro.lil.nto .Ia JU-piilii;.... nua*« vno estudai; clçmorndonienle, pnrn ilonoi.tomar 11. resoluçAoH que lho paruccrem no-cessa nn 1.

O que muita gente
precisa saber

—— ¦»¦¦¦ ¦ 1

En» I5UJ2 con3is.c a defeso
rio um encena, tro fiscal

(-.ii-laiilemoiitu nppniccvm jM-oprlelarlos,iK-Utii-iaiiti-t. eu-, a rc.lfiin.ir que .-..ni... ellesku-ani. jn-la Liiino, mo.-iilu. m-aitivos pnrnco iran{n jle impostos, illi-galuieh.r, st-m <pic
sejam elles 0.1 responsáveis peta dívida,

Hoje, no furo fi_dci.il, foi um ,lo.s.s ensosresolvido, de maneiro quo indica nus quo es-tiverem nessas condições a uiurcliii a seuuir
para a sua defesa. I.' o caso seguinte:A Fazenda Nacional moveu cou ira Vivia-
?í.ia 5 ""'' csctfUlivo l"'ra wbrançn -le
Joiç, referentes a Impostos do eseriptorio
que o mesmo possuiu d ma Uni-nos Airesn. 81. Nilo sendo piiKii a tliviiia, foi-lhe mo-vicia penhora, mas Vivinno i-onipai-ceeu em
juízo o offereeeii embargos t. penhora, semnocnmenlnl-os. Indo o? autos no juiz fe-ucral da IJ Vara. esle considerou nuo o cm-iitirgaiito nao tinha sido collertado como co-brndor municipal, cargo que elle dizia exer-cer pnrn esquivar-se ao pagamento de Im-
poslos, mns !;*m somente por ler um cscrl-
pioro pnra Ira tar do "negócios não especi-iicatlos . !•„ assim, julgou o juiz subsis-It-nlno .1 penhor.., rejeitando os embargos ecoiiticiniiando o embiirgante nas custa., con-sitlernndo mais ainda que "nos executivosfiseaes .-, matéria tle defesa, estabelecida aiiiciiii.ia.ic do réo, uno pi,de consistir sinãona prova da quitação, nnllidade do processoou preseiipíno da divida, devendo o eonlri-
f» 

"le, que Im- intimado a pagar divida deimposlo a que se uão julgar obrigado, ou .le
que nao puder, p„r qualquer motivo, cxhi-in- a respectiva quitação, i-cpresenlar inune-dialaneutc a repartição arreendadora com-pelente. que, caso reconheça a justiça da rc-
e.nn?e.,S/','>',r'IS|',?t"U'n-CÍOn,ll'A no l"*°I)riO 'io-< '•"'!-> <'•' Inlimaçno para ,]üe, junto aos•mu.., _e considere exlincln a execução"

O encontro macabro da
roa Carmo Netto

T~_rTrrirr-__r-T_r_r¦ iJir-nrrri_i-___rM_-_ mf mn-wni—Éf—^ g nmii^Ti-f
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Ecos da" manifestação"Vmiornaiista aggroÉdo

(ia Centrai do Brasil a beHJalSiSas eá
UM ENGENHEIRO DA CENTRAL

ACCIONA A UNIÃO

O ím po vas tes* o ps.vlHiâo das «©Msaas
deü.í«',«,nIs.tro i?° ln.le'ior ""«Ita» provi-

do'; _ 
!,;,"iC0lK'B!l -1" •,íí-^,»'""'a no sen-ti Io de sei teiln a cessão ti Faculdade de Me-nun d i|;l, pavilhão das1. chinas da Exposição Nacional, nfini de

I 1usoi 1.11 ente. ale que se construa o proje-cl.ulo Inslitiiio Anatômico.

Uma plethora _ie merca-
dorias no estação do

Norte
b Dr. Carlos Euler cor, c aremedial a

.mL>'_ «.irl0S m"101'' •«^«"••««tor da linha,emliniva esta noile para S. Paulo, afim de
dá e. Sa_HS°Vnf. 

° ^fmbaraço do pnleow.t esiaitto do Norte, repleto dc mercadorias,b. _ pretende lambem acabar com o cm-barcadouro dc gado ali existente, installan-

.Vi audieneia de hoje do juiz federal dnYnrn propoz o engenlieiro-clvll Mnnriciolioilrlgucs ile Souza un... acção coulrn al ai.-io. allcgnndo t|in-. tendo siiiu nomeadonjiidaiile ile residente tl.i 5" divisão tia Cen-Irai do Brasil, cHrgo do qual tonhiu posso eeiiinui logo em exercício, foi W-ícuinmcnlesuspenso por acto do IJr. .Arrojado Lisboa,üireclor daquclla repartição, cm 10 de ngos-to iío aiino passado.
A pena imposta. ti;,: „ autor, suspensão

por trinta dias, imporia a privação dc vcu-cimenlos pelo mesmo espaço dc tempo c asoifreii o supplieaiite, que poi esse prasodeixou de ns receber.
Diz, enlão, o engenheiro que o motivo ai-íegnuo pelo director foi o tic "enconlrar-se

o supplieantc presente no local, n.is immc-diaçues do mu grupo que promovia manlfej-iiu-iio tle solidariedade .. ain empregado rc-movido, c cou; essa presença animava o;manifestantes a realisação do acto. "
li, assim, conlesla que tal tenha aconle-eiilo, nf.frinando que, si por ali passou, nemtlen pela nininfeslação, e no inquérito Istonao ficou apurado. J_ como a imposiçãodes a penalidade, alem de privar 0 suppli-caule da percepção dos vencimentos de seucargo, infligiu offensa á sua reputação tletunccionario o dtí cidadão, pede o autor sejaa União, declarado nullo o acio do Sr Ar-rojado, condemnadn a pagar-lhe os venci-mentos de que foi privado e a indemnisal-otle perdas e damnos, que forem liquidado;lia execução.
Foi dado valor á causa de 20:000$. Como

* CvS_?_lí09, •1l,nl0'1 ° nutor os números daA .NOlIb de 1/ de setembro e 27 de agostodo anno passado, que noticiam as oecor-rciicias.

As commissões da
Câmara

C.--V- SUBSTITUTIVO AO PftO.HKCTO DE IlEFURMA DOCONSELHO
IIeuniu-se hoje, presidindo-a o Sr, Cunha

f'"f»do. 
-'«.commissão do constitui.lio, legis-laçio e justiça da Câmara dos Deputados.

OlfhnS^^^rSelt^^lo^:
KloHelW? fÍMSn0 6 C°b« *£¦

.I-oi mandado ai-ehlvar o rermerimenln -i-

íe-Tíe%emTÍr 
do,Oliveira, edindo" onla-

1-pram assignndos pareeeres iis enicndas do»rojec o qne ad a para janeiro as c e -ôe oCoi sel.o .Municipal do Dist.-iclo Federal
fio dn Jr 

lo 1'l/'"t'° "Presentou um proje-
i «> de retormn do mesmo Conselho, suhsti-..1,,u;i.,i|1Ii;l,si.1 em andamcnlo e a comm h-«.io mandou imprimi|-o para estudar.

Assembléa Fluminense
Soh a presidência do Sr. Raul Ilego rcali-sou-se lioje a sessão da Assembléa Flumhien-se. Approvada a acta, o Sr. Sylvio ttantcl cn-viou a mesa um requerimento pedindo as se-giuntes informações ao governo:¦ "a) qual o orçamento da receita e d.spesadc cada município;
b) qual a importância arrecadada do impôs-to de industrias e profissões cm cada launi-cipio;
c) qual a tabeliã adoptada para arrecadaçãooe impostos em cada município "
Occupando a tribuna o Sr. Maurício de Me-clen-os, pediu que fosse nomeada uma commis-suo para receber o Sr. Rodrigues Alvas ex-presidente da Republica.
Pelo Sr. presidente Coram designados o pro-prio Sr. Maurício de Medeiros e mais os SrsJosé de Moraes. Eloy de Andrade, Buarijue de Nzareth c Domingos Mariano.
A ordem do dia de amanhã consta dos se--imites pro.icetos em primeira discussão:a relaüvamenle a livros e processos sob a

nac . P,v.- ;S,ccretftl,ios ««ns Câmaras Munici-ii.ies e Prefeituras;
.^..modificando o art. 207 da lei a. 1.137ue 20 de dezembro de 1012;
lft°onn?t»_,snndo 

;l ílbcrlura l!l1 crcdlio de....IO.OOOü aimunes para a manutenção da Casi"e Ctu-idade em Valcnça.

í:i_i__

mnim»"' %_. 
°D,rf'Incl°r !.'" Jornal local "A Se-mm , Sr Phllejnon Pnlraciilo, a proiVÒsito- campanha nmvida contra o t.üicllifio do 2°Officio, Sr. Torres Sobrinho, «mic m.Ts

commettern certos csenndnlos LueRn cida-

o st*¦:¦• tXuJzie''T's ^
Ê^_awaS?S_áS_S
i-iioKtiiuio as Icsleniunhas do facto.

Estão em greve os la-vradores da canna
ern Campos

—•—.
UM MSETBNG

, CAMPOS, 17 (A NOITE) - j ,,ui ixran-de movimento de lavradon-s de iam,., contraas usinas, devido & baixa do pre.;.. da canna.a nora mesmo em tpie telegrápbo acabade realisar-se um «mcetlng", no qual com-pniecernm numerosos lavradores, falando oai. rranclseo Pinto,
Os lavradores declararam-se em greve, não

mn«fleCm,° 
canaas> e vicrnm "' "««dei em

.n, wfP 
*• sua 1,£*V>'»ação á inipi-cn-sn. em defesa oc seus direitos.

A ordem publica não foi aliciada.- !

üaaa ca&la á A NOITE
1-. n sc.iiiiiiic a caria que nos foi dli-lglda

pilo .Sr, Mr. fie ia ld o lincha e n quo 11A0 lc
mos pudido dar publicidade, por cli.um-
slniicliis Indi-pi-ndcnles do nossa vonlndot

"Conhecendo o espirito de Justiça qu.- o
niiiiii.i cm toda n sun luclnllvn jornalística, o
verificando que no .sci-Ipto do hontem do seu
lirilhiinli! diaijo, a proiioslio dos fav01'0S que
n Prefeitura concedeu a l.lght, lia corloi pon-tos quo dcuiaiidiiiii i-t-i-liliciçào, não vai-lllo nn
lr,-i;-i'i--llit- algumas notas m-sli- st-nlldo.

0 serviço de trnnsporto do enrnes dcstliintlns
á coiigi-laçào i-Nlgu um incllioramoiilo do alto
nleiincc, no Intuito dc arrcdni' ns causas que•listam mini melhor niircsenlnçiío tios nossos
lunilticlos nos fiiorcndoa eslriingcli-os. Os car-
ms da 17 1-', C, H, iillllsadoa pnrn o referido
Iransporlc mio pcrmlllcm quo as peças du car-
11c vii-sMin tlt'|ieiiiluradas, pelo tpn- eram i-llas
superpostas, resultando que o sangue vertido
viu- manchando n cni-no o dnndn-llio uma nppa-
reiicia desagradável, quo tiulo ncoiiscllinvn rc-
nicdlnr,

Nesse Intuito, om 17 tlc junho tio con ente
anno, dirigiu-se a Empresa do Armazéns FrI-
gorlflcps ao Exmo. Sr. prefeito do P'sti-leto
l-edcral, pedindo n sua Inlcrvençflo pnra cou-
seguir da |.|gh| .-, Inslnlliiçiio do uma linha,
que pudesse effoelunr o transporta do cnuiesti- Santa Cm/, para os sins armazéns, umavez quenão era possível neoimnodar os car-ms dn Central Aquelle fim. porquanto o i-.ib.-i-r>to necessário no transporte nas condiçõesdesejadas, 11ÍÍ0 pcrmltlln a passagem dos iúes-mos pelo tuiiiiel da Estnçâo Marítima, O il-lustro Dr. An-ojado Lisboa, mao grado n sua

gentil collidioraçáo e o seu desejo dc obviar
ç.vso Inconvcnlonle, vlu-so na Imposslb.jidadetrazer uma solução efflcaz para o caio.
( uireco tlc fundamento o que tiissesles rela-Mvaineiitc ao accordo estabelecido enlre a Prc-rciltu-a e a Ught para o fornecMiionto dotnei-gia ao mnladouro. Aquella coiiipanirn se-gimdo eslou Informado, cobrará da Prefoi-ura a taxa tlc 70 réis por KV c. 111 sino nc-ceitando o vosso calculo de 200 vèU nnra o
oip h./1" 

].W' f"!'""-1'1" I»»l« "ova InstaJlnçaoeicctrlca do matadouro, apezar tlc Julgal-ocxageradamenlo reduzido, a Prefeitura aindancrara. rnedianto o referido accordo com a
í-iii V'--U 

''"i'0';11"!.','-;1, bastante apreciável dc130 réis em cada KW, o que redundara mimaconsiderável economia.
h' certo que o mitigo prefeito, Dr. Rivada-vm i.on-ca, desejando melhorar o transporte

,L-,,en'1'r,-,l'''-:-lnmcl;i,mi ;'1 empresa dc Ar-mazens Frigoríficos carros ospeciaca para esseum. .\ao se tendo realisado Ini serviço, porlibe H-no ulterior ,. Prefeitura nndn pngou
tino vehiculos, que tiveram oulro des-

lini conclusão, cabe-me accenluar um pon-to hnportante: os interesses dn I.igl.t £ft5 deiodo estranhos aos this companhias que tenho

COMMUNICADOS

Abatidos JioJei 007 roxos, OS porcos,nolro- o fll vlii-iios.
Marolmoteii Condido E. do Mello, .'17 r. c íi

p.».Durlicli &¦ r.„ 10 r.j a. M.iiiIüh ,. c„ fi»
C.| Lima 1^ Jvlllio», 80 r.. 13 p, o « v,| Fran-isco V. fjiiiilail, ».. v„ _U p. u II v.; C. Mui
Mineira, 8 r,; Jofio Plmenln de Abreu, _U r.iOliveira Irmãos ,•. C„ HH r„ 18 .., a o, o 7 v.
Ilaslllo •JVivin-e.., 10 v.j Outro . C„ at '.: C.
dos rielallilHlas, 33 r.| Porllnho ft c, ir. p.iI-.dgar do Aiovedo, _l r.j Norborto ücriz, 5
r.J F. P, Oliveira & C, 80 r.j Fernandes
íi Marcondes, .1 p„ c Auguslo M, dn Multa.-1 r. o 10 c.

Foram rejeitados: fi 1'8 r,, 0 p. e 'i c,>
Foram vendidas 1 :ii! ;i 1 r,"Slueli": Cândido E, do Mello, 302 r.'t Du-

rlsoli & C, !«); A. Mondes & C, ..02; l.i.nn1. Mllnis, _87: Francisco V. (ioulait, ,'Ul; i;
Sul Miiicini, 120; C. dos llitalhislat, ;i72, Joílo
Plmenln tle Abreu, 1KS; Oliveira Irmfios ft C..llii; Ilaslllo Tavares, ..; Castro íi Õ„ OÜUnho A C, 03; Edgar do Azevedo, llti; Nlo lli-riz, II; Augusto M. ila Mui In. /..P. Oliveira & C„ 217. Total, .'1.327,

No entreposto de S. UIobo

O Irem chegou coni lã minutos de atraio,Vendidos: -Id8 1,8 r.. 50 p„ I'J c. c :;i \,Os preços .oram os seguinte 1 rezes, dc 8000"1 >Y~cL,m}'V\ik J. ""' a ,í;'-w': enrnclros,do J>(iO() a lí.SiiO. o vitelio-:. de .-.'.ou n 5300.
No matadouro da Penha

LOTERIA FEDERAL
llosiiniii tios pii-iulos dn loliija da &,,,?.-_Fc.lcnil, plano u. UM, c_lratil_« hojí?'Ul

I7ICI7...,
«Hii.,.,

13870,,.,
3330,,,,

013.1...,

Deram
Amigo ,Moderno
lib
Nlilli-atlo

hojei
0.17
8.1
1)77

30ill00*i|fltj
•'!"'"-. min

íll'!"* l|ll(|
I diiiiifOiii)
l.-0.í«j(|

(.ocilio
Cabia
Perrt '
ííloplinnlí

, 1 ..1
1 hei
c !¦'.

O' Lopes
li* quoinil- a luiiiuiíi mais rapl-nnus loiurin. .1 mlero oiiinlorei rnnlagaii. nn puülfco.

RUA DO OUVIDOR. 151 ii»» «in. gnitami». ¦
nicirü (fã .ilio.-.), j.i
5'i-,S. j'aulo.

io
i ii; _i-

Ouvidor) — ' 
li nn

lUttüuiiiüoUoNovci
;.:.

Dr. Hilário de Gouvêa-

Abatidas hoje: 22 rezes, s
*Nol:i:.r ° L)Wt° ün carne de vacc.i J.oiiiem.cm S, Diogo, loi tlc: ÇHOO a 8630 o nfi. |> Çliüóa V.i.io, conformo por engano noticiamos bon-lem.
Carne» congeladas

Foram abatidas pnrn iscrèm ion„.l.id.i','*!:,0n-zi-s do Caldeira íi Filhos. Em San In Crtú? fo-mm i-ejellndas cinco, sendo que, .53 são p. -a
cvpoi-.açiio e uma pur não servir para esie limloi dcsiinada no consumo, .sendo carlai-,ndn

ii/. « garganta. 20, AucintilAi ti. I.

mil.,'vid.i

FALLECIMENTO
i* "Kl.FiiIIcccii i-st.i iiiiiiiliil o Sr M -.

llODHKil ES Y.lt.VhIUü ,|| \IU|l
fo tia cnsn Hi-.iga, Carneiro & C. O atorro sit-ti amanho, !S ,J„ correi!.-, •
•Io da sua residência, ii rua Ivtr-, „uu. ii.'l, cm Santa flicrczii, ás 8 hora..

o»_»taç«B»iia_a- x.Txa ¦BHSBBgggg B u«m*-w
Ri

bjmpadop « pofldot* universal
_»TE

a honra dc representar. .S

Cinco ntiliiões de donnentes
para os alliados

A firma Alampi & (',., desta praça, fechou

. ,„ ,. , jUl'. Pois, insuspeito,como particular e como representante ucllasproduzindo estas consideraeões.
Unho a certeza de que, si mniidni\.es, comesse snlular espirito de syndicancln tiin lão

o,',l,•,ô'Stm•l:,,'0 
° 

,vo_so J°rnn1' «nmffnr as
ç 

ul -oe.s aclunes de transporte dn carne, des-Un. da ao consumo da popula.ilo, reconhecereisa procedência destas palavras e appl..udlreis aacçuo iu elhgcnto e opportuna do Sr. prefeito,que, assim procura, sem ..uns algum para ó
KlHmi 

l'CS°,m' l"-" Vrob\mn dn máxima..nporlaneia, como seja a defesa sanitária da

.Multo grato ficaria pela p_..lie..Cão destasminas, 0 vosso, ele. — GERALDO l.OCIIA "

EM TODA A PRiíbí fins
¦MISSAS *

lV.',ni"::'(. -'""-loliã as scguinlcs:

ao
m
W

Arribou hoic

dlia e

sabor das

t__b

_?*_.

o_ioas
ao nosso porto a cara

italiana u Pó "

^-«_í»t---. ..—, JI nn ar*0»»*
Gabarei Réstaurant

DO

•;• r""-"i« & C, ........ ,., ,,01Unnoju contrato com um syndicnto europeu narn o fornecimento de cinco milhões tl0 dor-
aos pai/.es alliados.mentes destinados

Ê<
B

laydeà»i

liais ãum ropresei

Os tfgcntes,nq Rio, do vapor na io'..al Alan-de, que se destina ao nosso porto, procedei-
toneladas de carvão das minas de S. .lero-n.vmo. receberam, h tarde, uni telogrammado Florianópolis commuiiicaiido-lhcs nua orelendo navio arribou, na manhã de hoic. noporto da capital calliarinense e dahi s_fmlo.
GuanabSrÍS. 

"1C d,a* l]Wi^-™ PW« «

o Ilio Grande a •> do corrente, fazia supnor-se ,)á em que o mesmo houvesse naufrai.idoou se amarasse sem orientação e governo.

1

I Club TeaeK-es do Diabo

i!o7,?', AfY^^ÍDA R,° BRANCO, 179
oi. _ tfLlt* 

horaf' «'.'o completo pelos artistassou a direcção do cabarelier Jt!STI..O MI\I-'11VIM
ternSaar' eS"'Í11 ,le ,RJ,A:UAC* CTIIlora «»'

Coiiplctisla mexicana
Iniilatlor «to bello sexo.
Cnntòrn italo-lrancczn.
Duetto itali-iio
Coupletista hespanhola
Cantora criolla.
Cantora italiana.
Cantor italo-n-ancoz,

llO.SITA HODIUülIIÍS.
MIIIKO
JIJN.NY CO.NSTANCE
WS .MIMliVI.M . .
LOLA DE HESPANHA
CIUO-LITA. . . 

'.

OI.OA -IIAN11I.NI ,
GE'0-U'DlIOit.

n. I .i _ n i L' "" IJftn;i!ls ,lc c«''ac,'-,<'.ÍUMA-IIARA . . Cantora internacional.
J mu? 

C0,V]C ba,,e* s"h rt<1''r«cão do proles-
¦ \M nrm-cr...3S0 pela ™»-DIABOLIK_5 TU-oank o tcif-.st_.il. _ iiiu;vDii:.vn; ustréascon ratadas pelo. nossos'rcpi-osentantes omS. Pau-Io, Iluenos Aire e America do Norlo.

"___i_im_

HD1TO ilÃV¥~(""^"urinSíI

Resnm-so amanhã as scguinlcs:
Manoel José Lopes, As !) 1 2, na egreja da

me. . 
S!ní.; 

iT"Se 
tmI'-1,l,''"l">, ás 0 .|2, namesma. D. Joaquinn Barbosa dc Oliveira Asv. na egrejn dc S. Francisco ne Paula: o. Ca-roim. Lima dc Miranda Évora (Cníob , L

l „,.;• ,m 
'."'q1, 

I, D' ••V«niidrinn tle AndradeLiip.ii.1 I, As S 1,'J, ,,a do Divino Es|iirito San-to do Maracanã; Ifario Pereira Machado, fli »,
ho _. o io 

S< José; D' Rlisíl Mndetra Codi:nlio, ás !) 1|2, nn mesma; 1). Isabel Borges dc
Lui-fvil!^uii/.t villa Verde Pinheiro ir.nhi., A< n naegreja dc Nossa Senhora da Coiiccic5o c li a
co^uc Andrade, us 8, nn egrejn da PcnPencic*Joa.;i Lima ás 8, no Mosteiro tlc S Êev.lo'D. Maria Eugenia dc Miranda Leal, ás 6 nnnwlm de S. João Bnptistn dn Lago, |T|d?£Pio Morencio da Moita, ás 0, na egre• ,V, s'_nhor do Bomfim; Cnrlos Jonqui.n Piics, ás9. nn egrejn de S. Francisco Xavier; D. Zul-mira Furtado de Andrada. ás " I _, nilmeiadoJargo do Machado; João José )3cJisaiio as
s„s r!!.1,"i-,z Íc Smt.a 5"flS D- Frnnclu-n .Te-
*?iJf ».''a -Pog.; "9 9- "n mesmnj capitãoAnto.no Pereira Vnllnd, ás I), na ,„. triz e•Santo An onio dos Pobres; 1) Fann M Y__vwdn Silva, ás f), „a nlatri- to*&A

ENTKRROS

.$mf':
à

^-Serão Inhumados amanhã:
_._!?,_ 

cf-V,Ucri,° c'e s- Francisco Xaviec: Os-wado, filho de Fernandes dos Santos, ás 12¦oras rua Theodoro da Silva u. 12(5 cns. Vr-
resta «Ca ^C1'eÍra 

d°S Sfl.ntos' Ai 9- '^ *« WÒIresta n. 14, e o negociante Domingos Fran-
rasC°n.da70 1Vfl' ^mb?sa ás °' I:i,a •»»» C_i"°-
d9NrniftenraÍÍ-l'!o 

l,,e S'_ JSff0 Baptista: Albinoda Costa Fernandes, ás 9 horas, Beneficência
hn0 !'lí5uez:'v-c M?r,« ^l" Carmo Pereira Vlioras, rua Furquijn Wcrneek sn.

W%r%?:'-. W '-..-¦¦> WÊk ¦*'}

W$r: - " , . '' /
^ -,:#¦- 777 ..; • ;

ví^W'"'''*^'?''-: f" ;7-Y77 .. '
^^Pl ;' ' ¦'
liwfe-i : 

"5^-'-'4.-I<:' '¦ í

wtSí A i - #
Gio ítillii Rui lini

Dr. Edo;arAí)i«an|es ^r<,,tflment0 <l;<
pelo PneunioYhoraic - Rb. s. Josá rifiSTlSL

SOFFREIS DO FÍGADO?
Tomac EKERGiL

0 crime de Cotio
0,resu..a_ia do exitrtie medico

S. PAULO, 17 (A. A.) -
esta capita
o Dr, Pai vá

Srtssouda diligencia ipie fe_"em Cotia,j-ima, medico lecista í'.i nnlí/.i_o 'lunl lora aquella localidade -,f ,i ,icf_.vl, ?'i r__s;í ¦s.atüssj: sr slF
M;"ni_dVVl,1,,0M^cibí,^^'''^'»'J'--
c i-popeloD P.^1"!'^1^0 e ««minado o

ás r iiv 1?,liUnm out.'os ferimentos; apenas
ul,?1,? 

l',''1,v-'m ensanguenfàdas e csfai-i-a-

dos. o mesmo «_Lí Tti atavam .ractura-
'A "causa 

i o -lis»P7_f'.,' e °7' |,iia! ãh'^™-
iraumatico rc lha e ,i"m 

Vl0l.n.l° «*«><lttO

^« 
o^nue-ítS-íM-^; *»£*»• Pro-

. •—«3©B_.-._i/ELHO PERVERSO!
Apresentavam a su3 V|GHma• como um Vtiho

$-. PAULO, 17 CA.

.

,-lihcirào _Prc o está processam
fcnurjo 

José i.o^,^1^^ ;T« ídui^í

A policia di
o o quinqua-

\&, J™IT£\° c"iai <™ J«nch-o
l<'»-:ú- a menor d,Píín,eSSas' S0^"^ se
filho de Jeronvinn P-V 

annos- n°s,1!;' Favei
»«« Pi-.P-iéda- 

° I'Í1VC1'1 e,"iHV'"''
lievou Hosina

l*SSod0MM,yUj-. 
-'^noa-a no

Mo irregular [ei í ' ° *.» procedimen-

ul-

ííado na mes-

_a
i

j/ii5, ,5?™* 
' 

, íll!^'f-'> " sessão semanalda dtiectoi-ia da A. Commerc ai, sob a nre-
.™.'/' 

'.,.•• l)í- l.e,'eil'a Lir»f' 
"coma

J,IV..-H d" ina ?na "•' se»3 membros.
re___.enionteSP.the,,líc .'oi apossado, comoi . esenlaite da A, Commercial dc There-

.7 ¥i" D.L'- Jo;,° c- Cabral.
nois foi 

F;'_I!C1SC0 ElI,genio Lenl- -1 quem de-
e tad. solr"'1. %i..lavi'a' Iei1 l"» «tenso

.5.77 
"^Í"'77™_,S,7S

dindp para que a A. <., represente nn Sr
<-aCJuseti a oa 

ne;ii,b,i"' a" Sp m nistíôia Justiça e ao Congresso Nacional aven.n do a creação de um tribunalVSvò do
Sdcò h 

'ic c,a convcniGiicin de legislação
siluação ' ü in'J(!° ;I erllnr Uo Mutável

finnídf uêi1!- I0í 
]\'la ¦ Vmfl representação

B____n_S ' Da.ll,son, Pullen & o.,-
& C Pcíli ^l.erque ,vC'! Zei"1!'' Ramo
Jj '¦•, J et.\olo Serra. Pulo Lncpnn c- nCunha Pinto & c„ Muri, , Pin o & C \Beb.nno ft c Amandio Pinto & G , Üôcha
I C' ISCT 

lrmí'°f& C., Gasemiro Pinlo
£r"r__ .iazi_Crm?° & C-> -sil"r>os Macedo
e E"l s I?.15!"""!. & C" Teíxeil'a Borgeh
cxi-"enVl. 7i_ 

d.°.,Map- Protestando contra a
Phoíos bop 

'iínIClt;U' " comne^o de pbos-ijnuios, por atacado, ao recimen dn. „„„¦

garca|C. 
RochaVCoi.t3o^.,%C<'cSe|

Í5SX? í íf^ia^ |-a£bert 
°CS ?

i-, ,",¦"' Jfí,rll"s Seabra ft C. J Af'•'checo, Heitor Ribeiro ft C, 4 Vkcidn•Marques & Q„ Almeida Marquês ft G Tei
V 

''.,. °!'iSCC;. 
^ C-nXav)'o & Enncs, Alb.r .di Almeida & C, Bernardino Gomes & GAlexandre Ribeiro & C, José Ayre & Chá-

cr-'nfwnaId(. í]rar. & c: e J. Ralnho & Ò"
ci, ld d.01,t,'-,H,Ínt.S'la üniao « d« ^r" 

'

• ,1 . ' ""B^íow» '!« mercadorias-
iiinorU .C°"c.ssao dc. isen55° (!^ dh-eitos tle"Poilação sobre vários productos, que ne-

escala. parliculares s«o recebidos em larga

O exame da vista só deve ser feito i.orpessoa mu, 
ç> 

habilitada; caso contíario, 
'_"_

a de gravíssimas conseqüências. A Casa
hilitu lTm° 

t0;la e„1u»'<I«M respoti a!Iidade pelos exames effectua.los no seu cn-blnele, A rua da Quitanda n. 99. fi—«si«e__-

A sua segunda reunião
Reiinem-se no sabbado próximo, ás 20 ho-ras, na Academia Nacional do Medicina osmédicos que fazem parte do Centro Medico"'-orao apresentadas, pela commissão paraesse f,m nomeada, as bases dos estatutos daleiei-ida agremiação scienlifica, cogitaudo-scdn elaboração do código dc etbica „,„ íi!siderado uma das grandes falhas existentes «omeio medico actual,

A._-F ALEJU"  ~ ~ '

pela estrella mundial Ja cu.en.ntochii.lila
LVDA B.S5SRELL.

devido ao suecesso sem par! !
CONTIWA hoje no «ODEON»

A Aríjentin3; Portugal e
moratória internacional

Syphilis. Moléstias das senhoras
Iwlreitamenlos urelln-nos (sem operações), souor-rhéas chron.es eystites, hydreíieles 

"SpoS 
i

nn0Ss.p,-,™fí,''','éi,--'^ra especial e rápida peloDB. CAETANO JOVINIi-Das li ás 11 o das 2?s 5l.nrgo da Carioca lo, sobrado

BUKNOS AIRES, 17 (A. A.) _ ó goverrtoresolveu eliminar Portugal da lista das na-'.-¦cs incluídas na mora.oria internacional.

¦y»—. .i-M.n ..-sumMrini, ¦¦——¦ —-$\it! --^--Ü^SS---

OFFICINA DE OBRAS OA AMOU

Os_-_ossos moveis sã® fa--__»! cai.es e__ ©íassE __ amen-üe
gai*a pesso-iís de ^osto.Rão de_re-__ confanslir!_sa
Cffi_t_ os moveis v.úlígar-*es
_j.se se er__.or.frc.re_ em

-tualejuèi* canto,
Leandro Martins & C.
OURIVES, 39-41-43

OLIVIDOK, 93-95
¦»¦! lu i_._-__._E ... .m..— ii.>.»_a__jl<>.p_-_.-_--. . Mt|

If 
'I—

I i fi II'
! '

' '

'
I Ü

;

jrzzzzzi
pelo

ido o

Já está funccionando esta secção das
officinas typognipliicas da A NOITE,
apta para a impressão de livros, fo-
líicíos, avulsos, etc, cm boas condi
ções de preço, nitidez e presteza.

e iodos os negócios
secçiío devem ser

tratados .exclusivamente com o Sr. J.
_ Severiano de Mello, gerente, «i rua"I == Juffo César (Carmo) n. 29. =
Vau

As encoiiiiiicidas
relativos a essa

Centro dns Ghanffenrs
Em assembléa geral realisadatro dos Clianffeurs loi eliminGaspar Martins Moreira e cancellndas as eli-mnaçoes impostas aos sócios Alfredo Pereirade Si mas a Américo Dias Pedroso nor ter. msido justificadas as nJflS falia, 

'

Cen-
sócio

aranesia .
estômago, intestinos c coração
TOMAE UM CA L/X A O . DEI-
TAR» _ OUTRO aa LE) 'A.Y7AR

_.—«3o::_

r_S__E_&'._í£__M_----S£^ ¦¦2ZttZZZZZSZSZZ£Ott£i&!Sa!rEL S

em

«Íí-S»—*,.

re-
A rc-
-oUo-

ve n,I. ,' . 
s,c,'"'I'f,lflHS «la Prefeitura, hou-

_m ,„;Y"H,-lo: nma sen,,ori« foi P^curar

resulS 
';? T112,?" r'r,n iifi^ Pa-ar, disso

Saver" dfX^' 
* «»««'•«'»»'* pelo

Iiíi*4)

Sí.;í...

FUMOS EM PAGOTES

MARCA VEADO
—Escellçntes qualidades——Recusae as imitações—

I ? N«
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i:-!V.-i
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T-5/fe5!j^r/7YÍv:_--',x77í' .'.;-7','::'">. ¦-;- ">¦•' 'Yri&b;j.7.;'..^_í«;í7vc7•_¦'<

Quatro sortes grandes
quinze dias

-¦¦r E' sabido que o Centro í.uteri.o, árua Sachet n. 4, é a fonle inexliaurivei dc ondeemana permanente a sorle; isto, desde a suatundação. ü que mereci-, entretanto, registo cdestaque especial é o fado de, nestes últimoslo dias somente, ter vendido nada menos 'e
tiuatro sortes grandes, entre estas a d"' -'na
contos, extraindo em õ do corrente "

De tudo islo francamente sc. deduz, que os100 contos do próximo sabbado. serão vendidospela mesma casa. '¦ "lra

DR. AbCANTARA GOMES. Tuberculose
mn«° Silva- ,;- ^ 3 á* s _ lies. telep. 700 Sul

{00^' 0 melhor e
mais elegante

ASSEMBT.H-A, 46 - RIO

_
ro
—_i

(.

L _r
-i o

Ci

O commandante
Pouco depois das 10 horas transpoz a v.ix.

sa barra a barca "Pó", de nacionalidade ita-
liana, de propriedade do armador Lnigi Ue-lardi.

A alludida einbaiva$íto, que é a vela. dei-xou os estaleiros de Loreto, província ile
Ancona, Itália, e dirigiu-se para Cadiz onderecebeu um grande carregamento de sal. Il.i.IH t ias, a "Pó", que trazia a seu bordo o ar-.nador, deixou aquelle porto, sob comm ui>do do capitão Giovaimi Iluffini. Viaiavan.
neiIa,As famiiias desses dous cavalheiros.

A ! o ' singrou as águas eom destino no
porto de Montevidéu, Passou cm frent'- oonosso porto a 17 de junho. Até então nadaunha havido de anormal que perturbasseessa viagem.

Hoje, a alludida embarcarão entrou ines-
peradamenle em nosso porto. A policia ma-ri tinia, indo a bordo, soube, enlão que algotle anormal tinha oceorrido com atiuellabarca.

Ao sub-inspector Miranda declamo o eom-mandante que nas eoslas do sul reina nu.
grande temporal, graças ao qual a sua cm-barcação andou mezes á mercê das ondas eda sua perícia.—Conseguimos nos appvoxlmar muito deMontevidéu, disse o conimandante. Devido
porém, ao máo tempo, nao pudemos entrai-no porto do nosso desuno. Ficámos mar-
gemido, a esmo, cerca de ebicoonta dias Co-mo perdurasse o máo tempo, aproámospara
o_J!io de Janeiro, afim dc tomarmos provi-soes e agua. Navegámos sobresallados, ma.
felizmente aqui chegámos sãos e salvos.

Pelo que dizem o commandante e o arma-dor da "Pó", o têmpora! que reina no sul <
medonho c dahi o perigo qne correm as pe.quenas embarcações. Tambem o commandan-
te nn "Pó" nao deu uanhiima noticia sobre
o vapor "AJayde", 

que saiu do Ilio Grande
com um grande carregamento de carvão riasminas de S. Jcronymo, destinado á K. dc- F
Central

Por essas informações e pela absoluta fal-
ta de noticias daqnellô vapor, presume-se
que. elle tenha ido a pique ou esteia arriba-
do em logar ignorado.

A "Pó", logo que receba as provisões de
que carece, zarpará para __i...(cvidi'o.

4..Ie.ess a iifeslaiis
Rua da Carioca

Modelos exclusivos

asa Martins
SMS». W__P*c_íi nb"I 1 Ê

-«-¦«2»-

m

Tônico si iii rival
SOE-L
anemias

«_«H»«_
na. cm irai

Prensa cie encadernação
pSt n!1.3',^ 

eslcjrt 0m bto estado.
nra-VÍmòa11'1"'0 C:'mi° »' 15> C0:l •> Sr.

-«4_4S_*"

Us falsos sss-;y-*<_.s eSsa -
Bla_.tBa sSé^ _!__iB5_i__©-ijg-3''

"Sr. redactor da A NOITE — Manda a
dade que se esclareça um equivoco que !•;
noticia do vos ;o .tornai de ante

lisos
iionlcm,
reguros

llt
§ f li9© Sfavai

ouvidos
f if J \ |J__narii o «argan- »

^-_*i_«_____.  
J Ub 5 . ._

\HYROCR/SÍÃ
(ou a ¥£§__3&OE ÍSÍSA)Magistral estiufo psycholooico —

V. eber—Original concepção!!ile Luiz
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Coi*i»<das
fi proRrammn du i»«'rb> -ctui»

U íutiRiiifiuo programam do l>crby-Clu'i tem
«li*spiTlndii real líltOVORHO. Atí agora »Ao fuvn»
litoi nus diversos pnreosi1" pin-ni 1'ihliichiii, linage f Maol8lo.

2" parco livbcrg, Dviumiilo o Camolln,
il" pnreo Munir Ctiriato, Moihisn e Malpil.
#1- pareô — llyiicii, Ilurrali 0 Flecho,
R» pnreo • l.uid CiiiiliiB, Slromboli e Hat»

O» pnreo -- Rni>nnn. Offnly o Sullílo.
7u parvo — oriiiitlnho, 1'onlol Cnnel o In-

trrvleu'.
fl" pare» — IMIlhnçn, Cuiigussn o Esllllolo,

Ribeiro P. C. x 5" (cum Villa Isabel
Na ilha du Governador roallsou-sc esle in-lcrcsfiiulc eiiciiiilrn,
A lula, quo fui hon, reullsou-se uo proprlftcampo iln Itlbcira, li-iiilo lido vuiiio vencedur

V tli»iii da jliia por ,'l \ |),
Eis o le.im vencedur :

Sebaslliio
Miguel — Armando

j- Mario — Snvio - - Durvnllno
Tiuocn -- Eduardo — Eudorlpcs — Canòll-

nho — Alnrlco
Navarro A. Club versus Vplrontta F. Club

Será levada a effeito no próximo domingo,
Ji) ilo corrente uma eiiennlndora fosln desporls, rigiirnndo nella dous ninlobos de fool-
bnl, um i-oiitra os clubs supra, o, outro entre
os seguintes teaius:

Tcam A:
Goiuogn

Guarany - .luruinonhn
Iteserin — Pnlhuros — André

Carioca • Soutlnho — Neguinho —¦ Venernvel
— Galdino

leam II:
Euclydes

João — Miguel
Jorge —- Olavo — João Pinto

Ilarros — ijaliiano — Pedro — Marcellino —
Álvaro

bervimn de reservas: Guilherme, E. Cosia,
Henrique e Anlonio.

Esle miilch será ás 13 horas.

Audax Club
Com o titulo supra, será fundado nesla ca-

|'ital uni novo centro cycllstn, cnntando jári.m grande numero dc "velocomcn".
O presidente do "comitê" orgnnisador, é o

íurcolado sporlsmnn, Sr. Benedicto de Oli-
veira.

O uniforme do club, será camisa preta e bran-
en cm listras,

Cyclo-Club
No próximo domingo este centro sportivo

realisará mais uma das suas queridas festas
sportivas.

O programma, como de costume, será for-
iriodo de provas para cyclistas, todas muito
bem formadas, deixando prever bcllus car-
reiras.

Um numero extraordinária c que despOr-
tara grande c justo culhuslasino entre a as-
Sistencia será o encontro, em desafio, entre
os. corredores Antônio .Mendes (Renovador)e Miguel Cavalicr (Cavalier).

A licença para a inclusão deste numero no
programma já foi solicitada pelo sócio do
Cycle, Antônio Mendes, o desafiante.

A linda prova será na distancia dc 5.000
aiclros.

0 sorteio d'A Sul
America

HriillMiii.se limitem, As 1(1 horas, o 41» sor-
tolo dns apólice de 10(0008, emltlidns pela(•miipniiliiii de Seguros de Vida A Sul Ame»rira,

As primeiras apólices sorteadas foram «sseguintes, sem ncouimilngOosi
10.900. pertencente a Tltomn» WJIIInm Ile-

vau -- '.sindo du Mo. 10.2111, pertencente uo
Sr. Carlos LcclOP Cnstollu Hraucu — Capital
Fodornl.

Das flppllcos com nceuimilneflos foram Hnrleuilas
iih seguintes: IIH.71M». do Sr. Álvaro du Sllvi
(.iiinocs, MimiiiliAu; Ull.Hlil, Dr. Rujjonló Oro-
[Wl- Ccrquclra o senhora, Pernambuco|

I.IU, Aiiloulii .losé da Andrade, Ksladu do
llloi i.pJl, correspondente A apólice numero
au.007, jierleiieenle n» Dr. llnphavl Almeida
Miigalhnesj 8.050. correspondeiite n opollno nu-
mero 1)5. fillá, pertencente no Sr, Francis iO Ho-
Iclliu Pilho, Ceará; 020, correspondente a npo-
llce ii. 1IÍ.77H, do Sr. 1'rnxedcs Lopes do Me-
nezes, Itahlii; 731, correspondente á noolico
n. l/.HHO, do Sr. Antônio Soarei do Souza:
(Ua, corrospoiidento A apollco n. 10.085, do
Sr, Francisco Lopes do Almoldn, Rio Orando
tln Sul; til'.', eorrespoiulenle A apollco inimero17.007, dn Sr. Anlonio Rodrlguos do SnmnrfioGuimarães, s. Paulo; 1.880, correspondente Anpolleo n, 811,088, Minmel Mlsnol du Silva Ta-
vares, lliihla; IIOK, correspiindentc A apólice
n. 21.800, do Sr. Carlos Augusto Ròbolli, SJo
¦M?.» ""¦'• correspondente A apólice numero
10.381, do Sr. Alexandre Porlelln Passo-, Ha-
hiii: 1.821, correspondonto A apólice n. .10.818,
uo Dr. .losé Anlonio de Figueiredo Rodrlguos,
Amazonasj 1.255, correspondendo A apólice nu-
mero 2-1.050, do Sr. Clemcntino Alves de Oli-
veira, Ceará; 830, eorrespoiulenle A apólice
ii. 10.020, do Sr. .losé Rodrlguos dc Sampaio,
S. laulo; 1.888, coiTcspondcntc á npolbn nu-
mero 25.010, do Dr. José Joaquim Silva Bor-
ges, Capital Federal; 1.402, correspondente Aapólice ii. 2C..I80. do Sr. Dr. Arlindo dc Frei-
tas Leal, Rio Grande do Sul; 1.400, enrr ispon-
dento A apólice n. 'Jl!.'J8G, do Sr. Juvoncio RI-
zcrlo de Moura, Hahiii; 2.110, correspondeu-
le á apólice ii. 80.Gil, do Sr. José Amando
Mendes. Para; 185, correspondente á apólice
ii. í.lli7, do Sr. Franze Itudio, Espirito San-
Io i 1.052, correspondente á apólice n. 22 885,do Sr. Armmidiiio Soares de Almeida, S. Pau-Io; 1.704, correspondente á npnlicc n. 29.792do Sr. Manoel dc Araujo Pinheiro, Alagoas;l.lili.i, correspondente A apólice n. 28.87,'!, doSr- André Hlborndn dc Mello, Pernambuco;
1.187, correspondente A apólice n. 2:1.519, doSr. Deoclecio Tuncredo Willinglon, Nova York
(America do Norte).
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A* venda em toda a parte
PARA' Ouvidor, 120
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posição de Bailas

Villa Isabel F. C.- *0 Villa Isabel F. C. nm dos mais prospe-ros clubs da Metropolitana, vae instituir um
campeonato de cyclismo. Só temos a elogiar
O gesto deste club, o único da L. M. S.' A.
que leve esta bella iniciativa.

Na secretaria deste club. no boulevard 28de Setembro u. 277, serão prestadas as in-
formações precisas aos senhores associados
UUC quizerem concorrer ao torneio.

' '$, 
unificação do nport nacional — A j;rande

reunião do sabbado
Sob o patrocínio da Federação Brasileira

Jc Sporls, i-Liiiiir-se-ão no próximo sabbado.
h 20 1.(2 horas, nn sédc dn Metropolitana, os
rnembros cias diversas associações sportivas
Besta capital, cm sessão preparatória, paralançar as bases da unificação do snort no
Brasil.

As bases desta unificação foram, como jáé do domínio publico, ideadas graças á boa
vontade do Dr'. Lauro Muller, nosso chan-
CÒller, cm reunião realisada na residência
do S. Ex., em junho ultimo e na presença de
membros das associações cariocas c paulis-tas.

_ li' dc acreditar que na sessão de sabbado
já o.s bons resultados da reunião de junho
comecem a ser colhidos.

Centro Carioca — A sua próxima festa
Alguns associados deste joven grêmio pre-

param com animação uma interessante fes-
ta para o próximo dia 17 de setembro, a ren-
lisar-sc no parque da praça da Republica.

O programma está ainda em formação.
Podemos ndeantar, entretanto, (pie da festa
farão parle provas cyclicas, de corridas a pé,de foolbnll, de gymnastiea, etc.

Uma das provas será em homenagem á im-
prensa carioca. Haverá tombem um origi-
nal concurso de sombrinhas destinado a
premhr a mnis bella sombrinha que for em-
punhada no dia da festa.

Além destes, ímiilus outros números estão
sendo preparados para n promcltedora festa
do dia 17.
Club Gymnastlco Portuguez — O saráo spor-

tivo de domingo
A commissão promotora no louvável in-

tuito de ainda dar maior brilhantismo a cs-
ta festa acaba de resolver franquear a cn-
irada ás dislinclissimas scnhorltas que fo-
rem acompanhadas de cavalheiros portado-
res de bilhetes. Foi esla sem duvida uma
medida que ainda tornará mais attrahente
aquclla lesta, (jue é no próximo domingo, 20
do corrente, As 20 horas e meia.

JOSÉ' JUSTO.

Tem sido bastante animadora a concorren-
ela na Exposição Geral dc Bellns Artes. A
commissão dircclora não tem poupado esfor-
eos afim de attrahir visitantes ao bello certa-
men,

No próximo sabbado, ás 10 1|2 horas, n Sr.
conde de Affonso Celso fará uma conferência,
sendo n themu "A evolução da arte".

Até hoje tinham sido adquiridos os seguiu-
lestquadros; "Velhas mangueiras", dc. Baptls-
t.i da Costa; "Tempestade", dc Pedro Bruno;"Estudo dc torso", de Zeferino; "A borboleta
azul", de Carlos Oswaldo.

(fôntitjo Gnande-Hcíei)

O mais importante de Caxambú e um
dos maiores boteis brasileiros. Diárias j^>e 8$. — Proprietário: Dr. João Ribeiro,
medico.—Caxambú -Minas.

« m?mlBm^, ú® üfsse»
F' mais um trabalho sobre "O problema

da crase" o que temos sob as nossas vistas,
pelo Sr. Artlmr Raggio Nobrega, lcnic ca-
lhedraüco de portuguez, latim c literatura
da Escola Normal secundaria dc S. Carlos.
\V unia monographia, o desenvolvimento da
primeira parle dos "Estudos dc Portuguez",
compêndio philologico dc autoria lambem do
Sr. Raggio Nobrega.

»—«aa». i 

Lonsuirono sec
(Só se responde a cartas assignadas <«.on-

iniciaes.)
X. V. 7.. — Esse tratamento deve ser feito

sob as vistas dc um profissional especialista;
existe especialmente um Instituto Orllioplioni-
co, cujo director lcm estudos especiaes (obre
a matéria, empregando os processos mais mo-
eternos dc cura.

F. C. X. (Teixeiras) — O seu caso não per-
niitlc uma indicação sem exame.

li. M. 13. — Tome uma colher das de chá
do Elixir de Agoniadina Péckolt, tres vezes
por dia.

,1. T. L, (Nictlicroy) — E' conveniente in-
dicar a quantidade que deseja empregar, pois
não é possivcl recordar-me da sua primeira
carta.

1. V. (S. João Nepomuceno) — Tome, ás
i eleições, uma colher das de chá de Phospha-
lo ácido de Horsford cm meio copo d'agua
assucarada.

C. V. S. (Fntre Rios) — Si existe o verme
necessariamente encontrará os "fragmentos";
não convém tomar medicamento para esse fim,
na duvida.

F. G. C. S. — Tome as pastilhas Miralon.
F. E. L. — Tome 00 duchas escossezas.

DR. DARIO PINTO (Interino).

MODiSTA
Confoccionam-sn vestidos sobre os ultimos modelos

ia Pari?. Una Pedro Américo ii, (!, .-usa il.

PlffTtã
NOTICIAS

A fosln de hoje no Apollo

,„.!),. . ""«o IioJOj "f» Apollo, o festival dtf
i..i Gol'!r ¦ . ,'1"1"' Vno ser um ospocUctiloiteiessnuli'. A cumpiiiihln do Piil.vlhninin doi.isijiiu ivpresenliirA duus peças do gênerosilliferenles, Sorflo u comediu "O Sr, Juiz" ou revista ''SIA salva a pi.lrla". Anilms «linniiiit» Inleressiiiites o deverão ngrndnr nos
que ns iisslsllrem.
Companhia Lucilia Peres-Leopoldo FrAfB

Uma cxoollento nova para o publico, A com-
piiiihla I.uellla Percs»I,copoldo Fróes vae re-appnrcccr dentro de breves dlns num dosnossos melhores thenlros. A conhecida "troti-
po patrícia, alóm da nomes ipie ja foramiiiMante appl.iiidido-, nn Pnlhé, como Luciliacies. a iinssu nriinclrn aclrlz dramática; Ga-hrlclhi Mon i.nl, Tln,, Vnllc, Ceollln Neves,Leopoldo lróes, Atliln Moraes o outros, eslA,agora, com o seu elenco consideravelmente
nugmentailn, tornando-a umn d.is mais bemorgnnlsui ns no gênero. Assim, se contam maissou a dlrecçflo de Leopoldo Fróosi Ruv dnCunha, o galã dramática do Republica, deLisüoas Jolto ColAs, Fm.vgdio Campos e An-incm viclrn, nossos conhecidos; tnmbem Eri-
ço Braga, que multo agradou agora no Apol-o: Ainnliii Cnpitaiii, ele. Ao que nos consta,lilelvlnn Serra, que acaba dc ser convidada
para esse fim, creará uma peça dos nossosmais conhecidos escrlplorcs.
A primeiro de boje no S. José

Outra peça nova leva hoje A scena a com-
pmilila Molnsso. A excollcnto "troupe" dcmímica c baile que ora oecupa o S. José rc-
prescnlnrA, nn sua primeira sessão, a pauto-miurn A filha do mandarim", que (íscorto(ibteru o mesmo successo que tém alcançadoos anteriores orlglnnos. Nus segunda o tercei-rn sessões, rcspcctlvamontc, serão representa-
das ns peças "Mimada de Paris" c "Paris ánoite".
Uma "avanl-premiérc" no Apollo

Dedicada A Imprensa, realisou-se hoic noApollo uma "avnnt-prcmiére" do quadro de
grande espectaculo da rcvlsla "Isso foi tem-
po , e que se intitula "Alma portugueza". Foia tarde, deante dc uma escolhida assistênciaAmanha, daremos detalhada noticia sobre cs-se cxcellcnte quadro da nova revista de Cnn-dido de Castro, Luiz Silva e Octavio Bnngel,
que tem musica dos maestros Fclippo Duarlcc Raul Martins. "Isso foi tempo" tei-A sua
primeira representação depois dc amanhã.
Os programinas novos dos nossos cinemas

Quinta-feira, dia da elegância, é famlbem
quando se reformam os progrnmmas inicia-
dos As segundas-feiras nos nossos cinemas.
Desse modo o.s cinemas da cidade são ancio-
samente procurados pela "elite". Hoje terão
os elegantes cariocas oceasião dc apreciar:
no Parisiense, "O cremita", tendo como pro-tagonista Elsn Frolicltj no Cine Palais, "Cri-
mo dc irmão", da Fox Film; Ideal, "Scmc-
lhança funesta"; Odeon, "A Falena".
A festa dc amanhã no Apollo

Rcalisa-se amanhã no Apollo o festival da
actriz Mercedes Villa. quo acaba dc ser opc-
rada, em conseqüência de grave moléstia,
que a poz no leito durante longo lempo. E\
por todos os motivos, pois, uma festa sym-
paihica a dc hoje, no Apollo. A cila deverão
comparecer, certamente, Iodos os antigos ad-
mlradoros dn festejada estrella do extineto
theatro Rio Branco. E si não bastassem, para
que o Apollo se enchesse, as sympathias queMercedes Villa possue no nosso publico, ha-
via ainda as innumcras attracções do pro-
gramma do espectaculo. A companhia do Po-
lythcnrna dc Lisboa representará o engraçado"viiudcvilk", "O alferes da flauta" e a ban-
da do Corpo de Bombeiros executará icm

scena aberta o Hymna Nacional.
Os primeiros trabalhos do Theatro Pequeno,

no Phcnix
Graças á cedencia gentil do seu actual ar-

rendatárió, o Sr. Djalma Moreira, o Phcnix
abriga agora o Theatro Pequeno. A's 13 horas
dc hoje, a nova companhia do Theatro Pe-
<iicno ali iniciou os seus trabalhos, devendo
estrear dentro de poucos dias. O actor Olym-
pio Nogueira, que dirige os ensaios, fez a
leitura da peça "Telhados de vidro", traduzi-
da do engraçado original francez "Lc feu du

volslii , do Francis du CrollOt, por Luiz Pai-
melrln, o feliz irnduolor di. "Gnroln", peça•Iiie, om Pijilugnl, fez. loilllluii umn leiupo»
rada i\u ciimpiiuhlii Ailollnn Abranolioi, o dn"ABula", o iillurluiitu "vnudovlllo" que, no
Irliiiion, causou reliimUnnle «uecesso, "Te-

IliudoH de vidro", dluo-nos Paliiielrlin, deve
ngrndnr e muilo A nlatón dos Ihontrlnlios da
Avenida. Vae, portnnto, rennpnrccor cum umn
peçn mngiilfien o Thoairo Pequeno.
Em lionienaRcni ao embaixador porliigucí

A companhia dn Edo» Theatro, de Lisboa,
cru nn Carlos Gomes, olferecc a sua segunda
peça dfl iiclunl temporada A colônia porliigue-za em gcrnl, e, espcclnlnienlv, nó Sr. Dr.
piinrlo Leite, embaixador de Portugal. E' a
inleressnnle fantiis^-revlslu "Nu pai/, do
sol , que tom unia partitura liisplradlssima
dos maestros TlionTnr Del Negro e Luz Ju-
nlor, Seus duus nclòs suo cheios do vida o
sciilimenln, onde a alma porlllgucza resnlln
cm coloridos pbôllcos 0 plllorcscns. A primei-
rn rcprcseiilaçáii dn "No pnlz do sol" serA
nmnníiíi, eom n iircsoiiçn das autoridades dl-
ploniaticas e consulares de Portugal n^slu ca-
pitai. Decerto quo as suas representações vito
constituir um mimo nos portuguezes nquí do-miolliddos.
Morreu n Dr. Atollba Reis

Morreu honlctn nesla capilnl o Sr. Dr. Aln-
liha lieis. ICscriptor thentrnl conhecido, mui-
to amigo dos artistas, esla noticia causou, co-
mo ora dc esperar, grande pezar nn nosso
melo lliMtrál. O Dr. Ataliba Reis, quo dirigiu
durante longos annos o semanário lllustrado"O Thealro", escreveu para a literatura sce-
nica diversas peças, revistas .sobretudo, entre
cilas salicnlandn-se "Céo com tscrlptos","Pega na cbnlcira", "Papne grande" e "Di-
niiciro hnju". O Dr. Ataliba Reis deixa viu-
va c tres filhos. Seu cnlorrnmento rcnllsou-sc
hoje, ás 17 liorns, no cemitério dc S. Fran-
cisco Xavier.

—Foi contraindo para trabalhar na revista"Isso foi tempo", que ini A scena esla se-
mana no Apollo, o aelor Ernesto licgonha.

— O transformista portuguez Silva Lisboa
estreará nn Republica dentro dos program-
mas clncmntograpliicos que ali se estão ren-
Usando, sabbado vindouro.

—Amanhã, em recita de assignatura, a com-
panbia Vitalc dará ao nosso publico unia
operela nova — "Vita Gaia".

—Chegam amanhã dc Buenos Aires os ar-
listas que estão fazendo a "tournée" arlisli-
ca da opera "II scgrcllo di Suzanna", que
estreará no Lyrico a 28 do corrente.

—Espectaculos para hoje: Palace, "Addio,
giovinczzn"; Recreio, "O águia"; S. Pedro,
variado; S. José, "A filha do mandarim","Mimada dc Paris" e "Paris á noite"; Rc-
publica, variado; Carlos Gomes, "Diabo a
quatro"; Apollo, "O Sr. juiz" e "Stá salva
a pátria",

. ^tm» i

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães
Telephone 5.955 Central

RUA DA CONSTITUSÇÃO N. 6

Suicidou^e com cocaína
Em Orlandia, S. Paulo

O nosso correspondente em Orlandia, São
Paulo, escreve-nos com dala de 14 do cor-
rente:

"Vinilb dc Caldas, 'achava-se aqui o infe-
liz Júlio Nogueira, moço de uns '22 nnnos
mais ou menos e que hontem, ás 2,'l 1|2 bo-
ras, querendo dar fim á existência, ingeriu
uma grande dose de cocai na.

Fórnm-lhe prestados immedialos soecor-
ros pelo Dr. .!. Bernardo Guimarães, sen-
do, porém, debalde todos os esforços empre-
gados, fallccendo Júlio Nogueira momentos
depois.

Ignora-se o motivo que levou o infeliz
moço a praticar aquelle aclo. Suppõe-se ler
sido por questões amorosas."

O que se passa
em Minas

liiloriiiaçítas dos correspon-
dentes especiaes

tV\ INÜIII:

JIOM SUCCESSO
itraib.iiii--.i- lioiiiein animadíssimo bailo,

no Puço Municipal, offorccldo nus módicos
Drs. Carlos Pinheiro Chagas e Waldemar de
Oliveira.

Os vastos salões da Municipalidade adia-
vnm-se engnluiindns cum flores e folhagens v
ftcrieamriile illiimlnados. l-almi, offcrccoildo
nquelln fcsln, n pharmaceiilicii llcilto Casta-
nhelrn. lím hello discurso agradeceu o Dr,
Waldemar.

As dnnsas prohmgnrnm-se até A madruga-
da, sendo os innumeros convivas muito obso-
quindos com behidns e doces.

A' mesa de chocolate falaram Cnstniiheirn
Filho, pelo "Semanário", o "Tribuna", de
S. João il'KI-Rvy; Curicin Cuslnuheiru, pelo"O Juvenil", e "Reforma", de S. .loiio
(PIÍl-Roy, O Dr. Carlos Chagas, em oloqucn»
lissimo discurso, ngradcicu ns snudnçõe.s,
abraçando os rcprcsenlnnlos dn Imprensa.

Fez-se ouvir, durante n festa, u blinda"Lyra Santa Cecília".
A Câmara cstA construindo um grande

parque nas proximidades du cidade.
ÜOKFS DE INDAYA

Renllsou-so a .'10 de julho ultimo o casa-
mento do conhecido clinico Dr. Ovidio .losé
dos Santos com n gcntilissimn scnhorltn llay-
déc Gauthier. Testemunharam o acto civil,
por parte do noivo, o Sr. Júlio Ribeiro, im-
portanto fazendeiro, e senhoriia Marleltn Oan-
Ihler, o, por parte da noiva, o vigário Luiz
(ionznga da Silva e Souza e D. Romunldn
Chagas de Faria; e. no religioso, o Sr. Júlio
Ribeiro c senhoriia Mnriottn Gauthier, por
parle da noiva, c o Sr. Francisco Soares Ma-
chado c D. Roínualdii Chagas Faria, por par-
lc -do noivo. O neto civil realisou-se cm cnsn
do noivo c o religioso na matriz desta cida-
de, lendo comparecido nos mesmos muita-,
pessoas das relações dos nubentes.

I, n r d a il o s,
meins, grampos,
liei sa s, fiins,
ele. llua Sele

dc Setembro n. 205. — Telephone Contrai 2.510.
¦ <¦»». —

Inlultliiki-

Confecções, roupa branca, vestuários
para creanças, casimiras, tecidos fan-

tasia, linhos, creíonnes, morins5
etc, etc.

NO

A© Io. BARATEIRO
Em liquidação forçada

DA

aos
menisy Sr. P,eleito!

Andam novamente atrasados os vencimentos
dos pobres funecionarios subalternos da Pre-
feitura, que ha mezes lidam com as maiores
difficuldadcs para sc manterem e ás suas fa-
milias. Entretanto, essa situação nngustiosn
não lcm explicação justificável: o Sr. prefei-
to, o pessoal do sen gabinete e todos o.s "fi-
gurões" da alta administração municipal rece-
bem pontualmente os seus pingues ordenados
no primeiro dia do mcz; nos dias a seguir são
pagos Iodos os outros funecionarios, menos os
diaristas, os que trabalham arduamente, ao sol,
ii chuva. Estes, justa mente, os que mais preci-
sam, porque, além de trabalharem dc facto.
vencem verdadeiras ninharias, ficam esqueci-
dos, sem motivo algum, a não ser o de favore-
cer o.s onzenarios, os terríveis agiotas, que.
aproveitando-se da situação precária dos des
graçados, rebotem os miseros ordenados com
juros fabulosos.

Parece mesmo que é esse o unico fim com
que na Prefeitura se atrasa o pagamento des-
ses pobres homens: parece que ha quem lenha
interesse cm atiral-os ás garras da agiota-
gem. fe

Dc toda a parle nos chegam reclamações con-
tra essa innominavel pratica dc se não pagar
cm dia os diaristas da Prefeitura. Deixe o Sr.
Dr. Azevedo Sodré, por alguns momentos, a
prcoecupação dc fazer concessões á IJght, lan-
ce o seu olhar dc homem bem installado no
vida sobre os pobres trabalhadores e verifique
até que ponto vae essa patifaria do atraso dc
pagamentos aos que mais precisam.

Doenças í!í> apparelho dlíjes-
tlvo e do í5\'síerna nervoso. —
5<aSos X. — Dp. Renato de Souza
Lopes; rua S. José, 39, de 2 ás 4.

IF^ei^icio a. F aca
Pavsi a Santa Oasa

A' rua S. José, esquina'da rua Clapp, o
empregado no commereio Augusto de Abreu,
branco, solteiro, com 27 annos, residente á
eslação dc Ramos, foi aggredido por um seu
desaffecto, que o feriu a faca, no peilo. No
mesmo locai foi medicado pela Assistência,
sendo depois internado na Santa Casa. A
policia do 5o distrieto fez abrir inquérito,

»¦—cre»» ———

Exames de sangue, anaiyses
de urinas, etc.

Drs. Bruno Lobo e Maurício de Medeiros, da
Faculdade de Medicina — Laborato.io de Ana-
lyses e Pcsquizas : ROSÁRIO 1(18, esq. praça'".onçalves Dias. Tel. dn l.nh N 1334.

—»—••*-  •—¦me$B>—« '¦ ¦ —¦"•—--¦¦¦—

Dá á costa o cadáver de um
afogado

Esta manhã, pela policia do fi" distrieto,
foi removido para o necrotério o cadáver de
um desconhecido, dc côr parda, apparentan-
do 30 annos, vestindo camisa branca, palc-
tot azul e calça de brim listado. Ksse cada-
ver apparcccra a boiar em frente á avenida
Beira-Mar, parecendo ter-se afogado ha pou-
co lempo, já estando em principio de putre-
facção.

"AtioüeMundüm
' \'IVKIIriAlllt)S

Posem annos nmnnliU :
Os Srs, |)r. Eloy de Anilrmlc, Dr. Heleno

dn Costa llrnnihiu, a mciilun Mnrln Helena,
hn do Sr. pior, Oswaldo de Oliveira;

Wnldyr Osório HiggllIS. iilumuo dn lítsruhl
.Nniiiiiil,Paz nnnos (uiinnhil. n menina Maria llele»
un, i.ili.i dn Dr. Oswuhlo de Oliveira, i *•¦ eu Io
iiinlivo será muito IVlh-linda pelas suns uiul-
guiiihns,

Paz oiiiin* Juije a senltorita Juremsj
Húmus, lillui do iirehiiciiii n . Horeuloiio
liamos o cunhada du engenheiro Dr. Cluu-
dio dn Cosia lilboiro.—_l'nssn hoje o anniversario nnlnllelo d«
Sr. hiirlpcdcs do Paula (iorrfn, ofílclal dn re-
Injoarla dn casa Samuel Antunes.»Passou íiiite-honifui o annlvorsnrlo na»
Inlieio do D. Aldliebiira de Carviilhii Cumn
esposa du Sr. Kurlpldea de Puuln Corria (Irmã do nosso companheiro Cnslellnr di
Curvnlho,
CASA MESTOS

Celebrou-se honleni o casamento da se-
iiliurltii lllsoletn Martins de Oliveira cnni o
Sr. Ilenrlquo Fernandes da Silva. 1'orain
padrinhos a senhoriia Ormcziuda Neves, n
Sr. Leonel de Siiu/n Tornei t- o BCgUlldo-lc-
iitnle Arlhur do Faria o Silva.Contratou ensnmcnlo com Mlle. Amclln
Ribeiro do Carvalho, filha da viuva do rapl-
tnlisln commendador Josí Alves Ilibclro dc
Carvalho, o Sr. Miguel Corrêa Vnz, nego.
ClailtO em llarhaeeiiu.

Iloalisou-so hontem o casamento da se.
lihorila Palmyra Teixeira de Andrade, filha
du Sr. Alfredo Teixeira dc Andra de, nego»
cianle nesla praça, com o Sr. Affonso Cor-
réa dos Santos ltrillo, lambem negociante
nesta capital.
FESTAS '

_A's 1(1 horas dn dia 20 do corrente, no sa-
lão nuble do "Jornal do Commereio", em
beneficio tln "Obra dos Tnbernnculos", sob
a presidência do Sr. cnrdenl Areovcrdc. roa-
lisar-se-á uma elegante fcsln, que obedecerá
no seguinte programmn :

Conferência pelo Sr. barão dc Brasilio
Machado; Arietle — Paul Vidal: Si tu lc
viiix — Kocchlin; canto por Mine. H, Sé-
giiln; l.a iiinrl dMseult (de Trlslnn c IecuII)— Wugnpr-I.isztj piano por Mlle Eiumn Sas-
sctll Noellncr; Ilomnncc — Wicnlowsky;
Sérénndc — A. (PAmbrosio; violino por
Mlle. Pnulina d'Amhroslo; ,Te 1'nime—Mas-
senel; Ária Mndamc Butterfly — Puceini;
eiinlo por Mme. B. Seguiu: Dnnse Macabro,
a dons pianos — Saiut Saens, por Mlles.
^í:«};iln Pinho e lím ma Sasselli Noellncr. Os
acompanhamentos serão obscquiosnnienle
feitos pelo Sr. .1. Armslrong Hend.—Xa cidade de Barra Mansa tiveram ini»
cio mi domingo ultimo as keruicsses cm be«
neficio do rceonslrneção dn cnpella da Ap»
parecida daquella linda cidade fluminense.
Toda população barr.imiinscnsc recebeu com
vivo enlliusiasino a Idéa dfi commissão or-
ganisadora dos festejos, lendo tido a primei-
ra lícrmesse grande concorrência.

Durante a ii"ite locou a bunda dc musica
da Sociedade Santa Cccilia, fazendo-se Iam-
bem ouvir unia orcheslra dc scuhoritas.
CONCERTOS

Concerto Ernani c Rranl — Estão scniiu
ultimados os ensaios do conjunto orchnstral
de bandolim que vae dar um grande concer-
t) no thealro Lyrico, sob a direeção dos
mestres do violão Ernani de Figueiredo e
Brant Horta.

No ultimo ensaio cm que tomou parte a"primo dona" Sarah Padovani .nolámos,sem querer, comludo, insinuar a orientação,
talvez, a conveniência de uni contra-baixo e
uma harpa, cconomisando grande numero
de violões, que provavelmente não será fácil
conseguir para peças tão sérias como as queteve oceasião de ouvir.

E' de lamentar essa provável deficiência,
porquanto o instrumenfaçãd, segundo o queverificámos, está bom trabalhada para os
instrumentos de "pizzicdli" congêneres dn
violão, realçando o extraordinário effeitc
dos acompanhamentos, qu.o mostram o quan-to se pude conseguir no "pinho" dos trova»
dores.
CONFERÊNCIAS

O Sr, Dr. Francisco lihcring reali;ani, tu
próxima quarta-feira, uma conferência so-
bre "A carta internacional do mundo c i
contribuição brasileira'".

A conferência será fc.itn ás 20 horas e era
sessiu» ordinária do Instituto Polyleehnicd
Brasileiro.

— O salão da Associação dos Empregados
no Commereio abre-se boje, ás 20 horas, pa-ra as pessoas que queiram assistir á confe-
rencia que ahi será feila, sobre "O espiri»
lismo christão c. a loucura".
PELAS ESCOLAS

Hontem foram recebidos, na Allinnçn Aca-
demica, novos sócios. E por isso. ás 1,'! ho»
ras, a prospera sociedade dc estudantes ti-
nha repleto o seu salão de honra. Aiiiiuii-
ciou-se a abertura da sessão. O estudante
Ary Vieira saudou os seus novos companlici-
ros. Respondeu a acadêmica Evangelina
Carvalho (Lina Fulvia), pronunciando um
discurso, (pie foi muito applaudido pela for»
ma cm que foi escripta c pelos conceitos que.encerrava. E, debaixo de grande alegria, ca-
racloristiça dn mocidnde, terminou o festiva!
da Alliaiiça, que conta numerosos sócios.

•—uK5fl>BB»~« ,

Dr. Dantas de Queiroz gSrada1TÜB1f.:UL0,oli pelo PllBIlIllO-
lhorax c outros motlioiles modernos ilo trntninonlo. Con
sultus das i ás 11 dn inniih.i. Itun Uriigimyuna, n. iii

'"  ———.—»—<g)<BSM»—"  

UEM PERDEU ?
Trouxeram-nos uma carteira contendo pa

lieis, bilhetes de passagens e cartões dc vi-
sita, encontrada na Villa Ruy Barbosa.

—i ¦.asfrg. >c»»i "9—
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Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gasion Leroux © Ia PARTE

l+i
:> s»» Nesse caso, que seja declarada I exclamou
1) rapaz, cheio de euthusiasmo.

li são assim os namorados!
Gérard, antes de partir, pediu-lhe uma lcm-

branca,
Ella não a linha para dar-lhe; fez-lhe cn-

tão presente do carimbo de datas, que ali
estava ao alcance de sua mão, c sem o qual
v impossível fazer um trabalho regular numa
agencia do correio. Ora, como a poria se
abrisse naquclla oceasião, aconteceu que Ge-
rard o mcllesse precipitadamente no bolso.

O personagem que entrava era o Sr. Feind.
O Sr, Feind não era nada amigo de Gérard.
A despeito da importância de sua situação uns
officinns de Hanezcau, o Sr. Feind nunca se
impuzera ao rapaz e, apezar de ler eaplado_ a
confiança do pac, não conseguira ser bem vis-
to pelo filho, Gérard, durante os dous annos
que passara nas officinas de seu pne, antes
de ir fazer o seu serviço no regimento, afãs-
tara-se sempre daquellc homem. Elle Lhe al-
tribiiia uniu má influencia na casa. Gérard
achava que a marca Hanezcau era cm extremo
tributaria da clientela allemã e lambem dos
capitães berlínezes; e nunca perdia a oppor-
-unidade, mesmo â vista do Sr. Feind -— prin-

cipalmenle na presença do Sr. Feind '—. dc
lastimar (pie seu pac não tentasse liberlnr-se
da espécie de tutela industrial e commercial
que, a seu ver, depreciava a casa.

O Sr. Feind, por seu lado, affirnava que no
dia cm que a marca Hanezcau se desviasse
da Aliemanha veria o termo dc uma prosperi-
dade que excitava a inveja de todos os con-
correntes.

Para o Sr. Feind só havia a Aliemanha,
a fabricação allemã, os inventos allemães.

Isso é lão verdade, dizia elle, que os in-
venlores francezes, vão levar os seus inventos
á Aliemanha. isso não os impede de serem
bons francezes "nem eu tão poueol" ter-
minava elle.

"Ia, mein ben- FeindI" retrucava inva-
íiavelmenle Gérard.

Esse estado de cousas provocara muilo na-
turalmente relações mais ou _ menos tensas,
que não haviam tido tendência a melhorar,
nesse anno decorrido cm que o Sr. Feind alu-
gára uma casa dc campo cm Brétilly-la-Côtc.

Era nessn vívendnzinbn que todas as noites
o Sr. Feind vinha repousar do labutar dia-
rio nas officinns de Nancy.

Ora, a casa dc campo & Sr. Feisd ficava

muito próxima da propriedade do general Tou-
rette, e o Sr. Feind apaixonara-se por Ju-
lieta, nem mnis nem menos. Uin dia, elle
encarregara Hanezcau dc pedir em seu nome,
a sua mão ao general.

Gérard tivera noticia do caso por sua mãe,
e nessa oceasião, pronunciara contra seu pac
palavras que haviam feilo chorar Monique.
Elle se arrependera.

Poço-tc perdão,mamãe, já não sei o que
estou dizendo, mas eu gosto do Julieta c não
desculpo papac de não o ter adivinhado I

Pois liem! tranquillisa-te, respondera Mo-
nique, Julieta mandou passear teu pac, o Sr.
Feind c o general Tourette.

O general estava também na combina-
ção?!...Teu pne lhe havia dito que o Sr. Feind
era uni cxcellcnte partido, e bem sabes quo Ju-
licia não lcm o mais insignificante dote.

Está bem, falarei ao general Tourette.
Espera ao menos que obtenhas a divisa

de cnbo !
Entreolharam-se, cairnm nos braços nm do

outro, e o riso de ambos lhes seccara as la-
griinas.

Gérard não havia ainda falado ao general
Tourctle, mas promotlcra a si mesmo que na
primeira opporlunidado seria muito desagra-
davcl i>ara o Sr. Feind.

Quando mais cnthusiasmados estavam no
seu dnetto, elle c a funccionariaziiiha, Gérard
viu entrar o homem na agencia do correio,
julgou sem duvida chegado o momento, por-
que exclamou com uma ferocidade infantil,
que não deixou comtudo de assustar Julieta.

Ah! eil-o, Sr. Feind! Soube que o senhor
nos ia deixar, Sr. Feind I Boa viagem, Sr.
Feind I

Isso dito, virou-lhe as costas c disse A fun-
ccionariazinha:

Não está chorando, mndemoisclle Julic-
Ia? 1 O Sr. Feind vao embora!

O Sr. Feind, cm nada perturbado por essa
exuberância juvenil, poz tranquillamente a
mão no homhro de Gérard e lhe disse:

"E' inútil, eu voltareiI"
E, sniubiiido a ambos, relirou-se.
No mesmo momento 9 senhor inspector en-

trou.

XII
SOBRE ALGUMAS OCCORRENCIAS SOBRE-

VINDAS NA AGENCIA DO CORREIO DE
BRETILLY-LA-COTE

O senhor isnpcctor é perspicaz.
Observa um joven militar, muito pallido, e

uma joven empregada, toda rubra.
• O militar parece furioso e sáe precipitada-mente, parecendo correr em perseguição de um

terceiro personagem que o sciilior inspector
cruzou ao entrar na agencia.

A atrapnlhação crescente da fuiiccionaria-
sinha através do seu guichet, parece indicar
ao senhor inspector que elle chegou numa
oceasião em que o pessoal da agencia postalde Brétilly-la-Côte, reduzido A única Mllc.
Julieta, gosa de um pequeno descanso e se
interessa por cousa muito diversa da inhe-
rente ao serviço.

—Bom dia, menina,
•— Bom dia, senhor inspector, balbuciou

Julieta abrindo-lhe a porta "vedada ao pu-blico".
—Deus meu, menina, que terror lhe inspi-

ramos I Vejo-a tão tremula! Somos assim lão
terríveis!... Onde está a agente chefe?...Ella deve estar no seu quarto. Subiu
lia pouco c não deve tardar a descer. Muito
a surprchenderá ver aqui o senhor inspector
que se inconimodoii por nossa causa Wom
esse calor! Vou preveliil-a!E' inútilI... Diga-me: quando eu cn-
trei aqui nn agencia, havia uma discussão
entre um militar c...

Absolutamente, senhor inspector. o mi-
litar é um rapaz de boa familia, muito bemeducado, que eu conheço ha muito tempo. E'
o Sr. Gérard Hanezeaii!

Conhece-o então ha muito tempo? Poisbem, menina, saiba que quando se está em
serviço não se deve conhecer ninguém IBem I senhor inspector!

Attenção 1 No telegrapho estão dando
signall

Julieta corre no apparelho e responde. Oinspector fica al tento, lô pelo som c a meiavoz o telcgramma: a auxiliar escreve e trans-
niitte a controprova.

Muito bem, diz o inspector, que se hn-
mauisa... Boa leitura, manipulação regular.

IA d«llal A ssusa. estava tão bem eucaai.-

nhada para a pobre Julieta. O telcgramma
terminara, mas o apparelho não se calou...

O que estou eu ouvindo?.... exclamou
o inspector, estão falando na linha! Ob! me-
nina, cil-a pilhada em flagrante! Ouça, eslão
a dar-lhe os bons dias c indagam da sua
saude, vamos, responda I

O senhor inspector dá licença? indagou
Julieta, que recuperara a calma, a sua ma-
licia c ousadia.

O inspector fica boquiaberto.
Si eu lhe dou licença! Não! menina,

Não lh'o permilto! Olhe! Seria melhor que
fosse servir ao publico! Ha alguém no gui-
cbet. .E' uma carta para "registar".

Julieta senta-se cm frente no seu caderno,
lonia a carta das mãos da tia Binique, c su-
bitamente exclama: "Ahi meu Deus!"

—O que temos ainda? indagou o inspector.
Nada, senhor inspector, nada,

E ella diz muilo baixo á lia Binique:
Leve sua caria, tia Binique, volte ama-

nhã de manhã!
O que lia? exclamou o inspector que

ouviu c fica rubro de eslupofacção. Tenha
a bondade de fazer o seu serviço, menina.Oh! não faz mal, não tenho pressa!
declara a tia Binique, recebendo de novo a
caria. Voltarei amanhã de manhã.

Mas eu não concordo com isso, excla-
inou o inspector. Minha senhora, a agente
auxiliar vae registar a sua cariai Entregue
essa caria!

Não, senhor! Não, senhor! O que não é
a gente capaz dc fazer para ser agradável á
menina Julieta I Até amanhã, menina Julieta!

E a velha retira-sel
Hom'c3sn! menina, pôde explicar-me o

que isto significa?
Sim, senhor inspcclor, prefiro dizer-

Ih'o immcdiatamente, eu perdi o tarimbo dedalas!
O que?Sim, o carimbo...
De datasI o carimbo de datas! e a me-nina diz-me isto calmamente, indifferente-

mente, como si fora a cousa mais natural
do mundo! Perdeu então o carimbo dc da-
tas de Brétilly-la-Côte? Mas, fique sabendo,
menina, que durante toda a minha vida min-
o* fiz uma inspecção sentilhante a estai EL

Visitem o Pd!dis des Fruiis
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suppõe cnão que as cousas vão sc passar as-
sun? Não sabe então que serie de complica,
ções apresenta o pedido de um novo carini»
bo de datas? Não sabe que n perda do tal ca»
rimbo de datas pôde ter umn terrível influ»
encia sobre toda n sua carreira!

Oh! senhor inspector, hei de encontrai-
o de novo! O senhor bem deve imaginar quenão pôde estar muito longe! Tenho certeza
de que a nrrumadeira da Sra. Bcnoist quan-
do varrer amanhã dc manhã...

—Basta, menina, cale-se! Já não pos«
ouvil-a I E'' capaz dc provocar-me um ata-
que de nervos! E a Sra. Bcnoist que nãc
desce! Ahi é uma agencia muito bem diri-
gida, essa! Que serviço bem feito! Diga-mci
a correspondência que é expedida a carro
cbcga_ aclualmcnte aqui, mais pontualmente]E cnão, não responde, menina? Está surda!O .senhor inspector declarou que não
podia mais ouvir-me... Oue o som da minha
voz alacava-lhe os nervos! O senhor inspe-
ctor ajuizará dos motivos que me fazem bc-
sitar em lhe responder!

Vá chamar a Sra. Bcnoist!
Julieta encaminha-se para o corredor c

chama:
Sra. Bcnoist! Sra. Bcnoist! O senhol

inspector está ahi e deseja falar-lhe.
A Sra. Bcnoist, porém, não responde.Ella não está no quarto, Onde poderáestar? pergunta de si para si Julieta, e sas

para o pnteo.Ahi avista François, que está
conversando com lína estatela. Chama-o.
François açode:

François! pérgula apressadamente, " Sr.
Gérard já se foi embora?

Creio que cllc ainda está conversando
com o Sr. "maire".

Corra ao seu encontro, depressa, e difia-
lhe que lhe entregue o meu carimbo de datai
que elle levou. O senhor inspector está ahi
e a falta (lesse carimbo basta para que eu seja
exonerada !

—- Estou ás suas ordens, menina Julieta I...
François retira-se sem demora. Julieta vai-

ta á sala da agencia. O senhor iuspcctnr eslá
todo sujo por se ter abaixado sob os moveis
pnrn procurar o carimbo de datas e fica aespumar dc raiva quando Julieta diz-ih; quenão encontrou a senhora Benoist.

(.Con.zn-ia.i
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AS PESSOAS OBESAS
Itfm . nnuije iiiiella n mil complN
Ciiv^vi. Klliis ilrvem ter imptvl.il
•lllllo.l • i'111 ÍVllill' 11 llr.u.m
(ountlpflüiii ilo voiitiv. A i-i-i..'... ile
l. .....  ...ii.i. IIMi I- - ..o-, .,|..'
an, foiifient-ít"», vortlgoim, « op-
VKüíiii v, tU sete*, ..i.i.io.-. .1.- apu.
oxln. 1'tirlíiiito, ucoiiivlliiiinoi)

/riii|iri< iiiic, no.to '•mui, tomem Trl-
aeraiiOi

O ti-.ii il.» TiíIht.iiii', tmmiilít lo-
lio* Or lli.ll lio inflo ||fl i.l,,....., .Li
íiml.\ na dtWi ile uma eollior, tini
lir chA, tliioiil.i rio ...in.. ou em vi-
nho, ein leito, .in cerveja oo vm
caldo, li.isi.i, on venlnilo, parn 1.1-
riT cessar a prhAu do ven tro, por
diuIr perllnox ipio ¦...., o Mo nem
pur.fnr o sem dar eólicas. As ova-
cuncOes tornam-se muilo rogulnroa
r surflclenlolnento ..biin.Ciiiti ; o
•lMi<> produx-so ..Li...... i.,iii.-iit.'
mi monlifl do dia mwiIiiu-. Seu
uso habitual o prolongado Impede
<iue so declaro do novo a prisão do
vniiv, o nunca Irrllo o Intestino,
como faxom os purgantoa,

IJxIJa-su i|iie o lulreiro tenha o
ciiilrreçi) d» (IimiomIo goraiIMais. /.. PHEHE, 19, r. Jacob,
Paris,

A' venda em Iodas as pharma-cias.
Mqi especialmente reeiuiimcmla-

da iis senhoras ipio te dcticsnerain
por não se poderem livrar da pri-sim do ventre.

0 Iriitaiiuiilo custa "0 réis por
lia.

MOVEIS
tirando riopo-lto ti oflluln» do iiiovoIh o col-rJioarla, lanucorla, loucas, «t»., dormHorlOH «s-

lylo allmuuo, ultima modo, 500VOO0; móis barafo
que qualquer oulrn casa: salas da jantar, 580^-j ditas do visita*
estylo tlc grande eneito, do 130$ a iNoqS, (eütns mobílias silo
estufadas!; capas para mobília, nove peças, Cu.foijo. Peçam cata-
logos para nJo ficarem illiulidos com outras casas; Iioflo d08
IViaros nu rua do l\ts*ulo 11. HO—(Larn-d.t Lapa).

silqtilrldii on h.'11'.iii.ni.i em todas as
ii.iiiil...|.iç.'e3. lih.-on .ui-i.i.i, I.'. .'.:•
mu-, l'li..i.i», Tuinuros, Uores muictl-
liuos o oiioas, Duros dn cabSffl no-
ciurnai. ciu o tmlas doenças reiul-
tantos do ínipnroiiU do languo, eu-

iain-S0 inCiiliieimeiito cum o
Uiiico quo cum um *i frasco i../ ileianpnrecor qualquer mimireslaçüo. Uma

i-olhi-r nm'.» os rclülcuM, Lm Iodas os pluom.itias.

pi Liety!

Casa especial dc bordados plisses ele.
Jtun itus Ourives iii—snti.

Ponto iijour c plcot desde
200 réis, plisse desde IOO réis.
A iinic.i casa que fnz plisse
chato, necordeon c machos em
pregas lin.is c borda soutaclie
cm pé.

CAPE' SANTA RITA

ANTAIICTIGA
Kecebcui-Mc pedidos_ ciicoiiiiiimidaa des

(ns nfaiiindni cervejas
110 Deposito Á rua Ria-
chuelo 11.92. (Kmprc-
sn de Águas Oaxosas);
entregas no domlcl-
Uo. Telephone 2381 C.

i-iMil-fÉril
Companhia do Lolirim Naolitiau

Ú9 Brasil

B-iraoeOoa publicas, soh n fIncall-
savAo uo (inverno reiterai. As 'J f|U 0
«ios s.ihliadii'1 An a horas: A rua

Vlstiuiulo de Itnhorahy n. iti

¦_______NBf_¦—¦——_—i

Fabricas de Massas Alimentícias Reunidas
¦_¦

FaImIca i
1'i.i.ê H.f. 76
Tol. 10110.1880 tt GIORELLI&C .* .-¦ in i

II. I.iuu.li" IH -'"* rcii mm u

P.lll DO AC!£t IN. BI
TELEPHONE 1.404 NORTE

c RUA MARECHAL FLORIANO 21
TELEPHONE 1.216 NORTE

ASTHMA
A Mini mí -o oblein cum .. especifico

(li'-.'..l...|io |,,|,j Dr. Kíiij-'h Piilmir, n
OAIWMIGE.NOL; nãu liillui nus nfíli còe.»,
chiado*, no peito, mlta do ar, neces-ns.
Drogaria iImi.ai. _ filliui, iuu L'ru-
guavana, 01, Hio do Janeiro.

Vi.l.i) i.*}i'iii; pilo Correio,8$5'0
AttoSlii.lo.i .Io valor.

»w*'-| ¦ ¦¦'¦ ' ' ' ¦ ¦ . -¦ .... ¦ ¦ —

eil's Bíer
A cerveja prelerida pelas .Se-
nl oras (leve e saudavelj.

Introduzida no Brasil desde
lflf.'3. Premiada ua li.\posição
Universal de- Paris em 1889
com MEDALHA DE OURO

Rua _f.ac_.ueio 92
antiga Cerveiaria Lo^ob
1'ELEPHONE 236I

A FIDALGA
Restaurai!! on.losa i-lmiii.mii as mellio

ros lainilias. Rigorosa escolha leila .lia-
riamyute, om cai nes caçm e legumes,
Vinlio-. iiii!i.ii!..i.;..o .lc iinwas cxclinsivas
da ¦.'¦•.1 Preços módicos.

HUA S. JüSU',81 - Telep 1.5KI C.

f"" ccitinol. O vinho propalado
m ntre os oue tèm fraqueza pulmonar
O crto ha de ser melhor iccommctidado.
«—« mia bem já o seja, quando entrar
»—j riumplntlmente nos lates dos que são
»—« nielizes, molcstos, gente rica...
_g aila resiste á sua enorme acção l
O rã uin remédio que nos tonifica
f"" ogo faz um cnlcrmo ficar são.

Únicos depositários:
CLVE R:. JORGE & COMP.

(Drogatia Central)—Assembléa 75

Não precisa de rocia me
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO i.l.lt.U,

Rua Tlicopliilo Ottoni n. 34
Telopliouo Norte 35.*)

Perolina Esmalte-"^"
prcpuniilo |uc adquire o c. n.-crva a bel-
lezu ilu pello, approvailo pelo Instituto .10
li.-il.v.i, .le Paris, proiiiia.lo 1111 l-)xposi\-íio
du Milano. Preço USÜÜI). PO' Dlí AIUIOZ
IM.Iii.-l.i.NA, siiavo o omliellezador. Preso
¦i,,-'11!'!. Kxijam c_tu_ piepnrados, ;i venda
em Iodas as perruinarias e no deposito
Jeste e de outros picpanidos, 4 rua Sete
d.: Setembro 11, 209, solirudu.
Vende-se na G.uraía- Grande

f Mme. André
Atelier de costura. Fazem-

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

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

ilesâpp reoido
Desiippareccu ua quínía-leirn, 10 00

coircnlc, da rua U0ncr.1l Polyduro
n. 10-, mn racliorrinlio preto com pa-linhas iimurcllu»; está duento dos olhos
u com principio do lepra.

Gi'Htincu->o bem a .pu-m le\nl-o na rua
acima ou der noticias verdadeiras.

iii___a!;_-i s^_'.ya_ii*uí

6311 iijiiro
úsamlo o ?uspensorio Electrico-.Ma-
giieti.o do Dr. Wilsmi Cuia iiifal-iivcl e ubõoliitaiiienle certa do? 0R-G.vOS enlnepipeidos por unia moci-'lado des-egradu ou uma Vediice
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME RI NO & C.

IlUA 1)0 OUVIDOR. 163—Rio
Kemeltem-so catálogos deste

apparelho. Repreiontanlo cm SãoPaulo:
-JâSlgJAMO LODRE1HO

HUA l.í DU XOVEMRHO n. 7

ft-Ai>SO_I ^Í4T§ÜAS^
22 - Rua Uruguayana - 22

SUBKADO
laulcur Couturier Costumes

iailleur. Robes3 Manteaux.
E_Qola de co .«Se

Moldes sob medida. T
315 Central.
gB_ifflSH3_ül-_MM.;j.j6gl

TINTURARIA RIO BRANCO
CASA DE PRIMEIRA ORDEM

20 - i-vsi-idã Mem âe Sá - 31
Attende de prompto aos chamados pelo TJ5LEPHONE
N. 4.934—Central —para buscar a roupa — GRÁTIS —
e entregar a domicilio, depois de pa};o o trabalho. Limpa
a secco e passa, em um dia o terno por 35>ooo; lava chi-
micamentepor 5^000; tin^c com perleição. Faz conceitos

ESPECIALIDADE EM TRABALHCS— EM ROUPAS DE SENHORAS

Filós de corl Rendas
finas! Bordados em

niol-mol I Rcndões paravestidos, cm filo
bordado, branco e cre-

me! Grande col-
lecção de tecidos leves l
Flanellas. cachcmircs,

sarjas, draps, gabar-dine, escosse/.es
e outros tecidos mo-

dernos!
Meias em quantidade e

todas as qualidades! '
== Agasalhos para =§

inverno I
VISITEM

AMANHA
337-21-

16:oqqSqqo
I'oi II6OO1 cm ineoi

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

300 — 31*

1 00:090»

. AMERICANA

Por 8S000, cm dccimo3

Os íu-diilii-, dc bilhetes do inte-
rlor Jovem st-r neonipimliados dc
mnis 000 n-is pnra o porte do Cor-
reio e dirigidos nos naentes ((«riici
Nuznrctli & C, run do Ouvidor
11. 9», caixa n. 817. Tclca. LUS-
VliL c na casn F. üuimnrâos, Rn-
snilo, 71, escjulnn do becu das Cnn-
eellas, caixa do Correio 11. 1.273.

Vendem-se
Jotas o preços bnralissimos: nn

run Gonçalves Mias 1)7

Joalheria Valentim
Telepliono n. íü-1 — Central

Importadores de gêneros italianos" ' mm 
Especlollclüdo cm vinlioa: Barheru, Ncliiolo, Grij<nolliio e

(.«pri branco. Vinho ChLnli cm ruix.i, diversos marens
___________________ JtastíMta ¦ ,

Variado soitimcnto de massas alimentícia- fabricadas por
systemas os mais modernos e aperfeiçoados.

Talliarins com ovos frescos ás quintas-feiras, sabbados e
domingos, no armazém á rua Lavradio 18 c 20. Telephone
3.756 Central»

Masslnhas glutinadas com ovos, em caixinhas de diversos
tamanhos, rccommend.wcis como optimo alimento das cre-
ancas e convalcscentci.

A'venda nos principaes armazéns, "•*'

PEÇAM CATVUiOGO

ri junr
Companhia Nacional
de Seguros tle Vidu
A mnla poderosa Com«
pnnhlii âul-Amerlcanu

Fundada em 1895

Biuittc apólices ctuu
lseii<;ft() de prêmios

«.tu caso dc invalido.;

IBflB_fQ8PE!CG||

QUtM PAGA 0 PATO ?
AQUELLE OUE NÃO COMPRA A

Sorteios semsstpaea

HOTEL AVENIDA
60

URUGUAYANA
60

A Notre Darae de Paris

José da Silva & Comp.
Rua S. Pedro n. fi5, loja

Vcii.lciii: tijolos «Jo fogo, barro rofra*j
cindo, tcllias ile bano o ác vidro tVon-
cezas o CIMENTOS inglezes do superior
qualidade. Madeiras nacionaes a cstian-
gCiraS, serradas em todas as lüinensOo?,
próprias paia cunslrucçOos civis e nuvaea.

_â

Em todas as mercadorias

CAMPJSTRE
ruaIws minives :u

Telc|ih. 3.G0G i\orle
Amanhã ao almoço:

Vatapá á bahiana.
Maionnayse de garoupa.

Ao jantai* t
Marreco á brasileira.
Boas peixadas." I
Além dos pratos do dia o

menu é variadissimo.
Todos os dias ostras crua.,

canja e papas.
Sardinha nas brasas.
Preços do costuiieie

O mnior e mais Importante do
Brasil. Occupnudo n melhor si-

luacüo da

Avenida Rio Branco
Sorvido por elevadores elcetricos.
Freoueiicla annual de _0.000 cliou-
es. Diária completa, a partir do

lOSOílO.
End. Tcleg. -- AVENIDA

lUO DE JANEiaO

|§
¦W^ggjEB^^M^MI-^

Que é indiscutivelmente a melhor
lampaoa J

-m ¦ Q ft- ,A' venda nas m-lraoreg c^sas de
electricidade do _->*«.sil!

m

ü

Offerece a garantia tio
titulos o luuuoveis

avaliados em

m cornos
u

TUBERCULOSE
O mnis moderno especifi 'o que cura i

o STBNOLINO, receitado c admirado pelainotabilidades médicas do paiz o da Eu-
rop.i. Cicatriza os puliiirics, mata os mi-
crobios, dá vida e saude ils pessoas tia-
cas, anêmicas, dyspeptice.3 neurasllieni-

as o fortalece os nervos, dando o vigor
da mocida.le. Drogaria Granado « Filhos,
rua liiueuayano, 01. Vidro 6$; pelo cur-
reio, 7$G00. Centenas de attestados !

1 ^.,,
t__sá!___iyV;:.:.^-5^|*J3g|{j|s^^g^ii*r

. elephone

Stadí München
Praça Tlcadeitles n. 1

Telephone 665 Central
Hoje :

Feijoada especial o ostras fres:as.
Ao jantar : .

Perna de porco assada, grande pei-xuda, cangica do norte, ostras frescas,
sopa à 1'oignon, nos gabinetes ao ar livre.

Amanha ao alineço .
Vatapá á bahiana.
Moquecn.
Mayunnaise de badejo.
Ostras Ires as,
Cranilo peixada.
Daealháo a Comes de Sa.

Preços ao alcance de todos.
Cozinha para todos os paladares.

Comppa-se
qualquer quantidade do juias velhas

com ou sem pedras, do qualquer valor o
cautelas do "Monte do Soccoiro»; paga-so
bem, na rua Gonçalves Dias n, Í7.

Joallieriâ Valentim
Telephone 91)4 Central

DELICIOSA BEBIDA

Espumante, refrigerante, sem
alcóoN

MmmB£mMMaa&

Guarda Fiel!!!
Quem precisar um superior COFRE para

guar.iar seus documentos e valores ci n-
tra roubo e logo deve Jiiritçir-so ao de-
posito dos COFRES AMERICANOS, onde
encontrará grande stock, novos c usados,
nacionaes o estrangeiiosj dos melhores
fabricunles ode diversos tamanhos, de
100$000 para cima.

Rua Cameiino n. 104

Trinoz
I * X0tERtI_T0S0U2A

^Tor».co éÊSJÉL
0OS NERVOS V_iffIi|i_F

NEURASTHEfO
MAO HALÍ1Q

^Tônico oo Estomaoo
OYSPEPSIA
CHXAQCÍCA

__S^S(sJr_r

Tônico
oo intestino
ENTERITE
£M t/emCVl O CALMAfíTt

Ot MSLiSSAíAAI/J

GRANADO » C.v~i de Marco, 14

-B*TjL*3n_w

i_ji_(ySfrfT_l

Curso Normal de Preparatórios
.ls aulas deste curso, vantajosamonto conhecido pela PONTUALIDADE, ASSl-

DU1DADE o competência de seus professores funccioiiam com a máxima ro-
gularidade.

¦ _»

Corpo docente. DU. GASTÃO RUCII, DR. MESCIIIK, DR. B. GE RA-
DARO, professores do Externato D Pedro II* DRS. SEBASTIÃO FO.NTFS o
AUTRAN DOURADO, professores da Escola Militar; DU. HENRIQUE IJK ARAÚJO,
primeiro classificado 110 concurso do II. Universal em S. Paulo; DR, PEREIRA
PINTO, professor do Collegio Militar; DR. AUGUSTO AXUSl, autor do valiosos
trabalhos dldaclicos; DR. FKRNANDO SILVEIRA, conhecido professor e outros.Aulas praticas do MATIIBMATICA c CI1IMICA, Dous pro e-sores para o es! ido dc
umn mesma língua, um da parto thcoricu e outro pratico. As notas do aulas suo
polygiaphadas. Mensalidades módicas. Cursos DIURNO o N0CTURN0.

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

A sedo do curso foi mudada da rua dos Ourives -29 para URUGUAYANA 3!)2- andar —JURUBNA DE MATTOS, director.

Ouro a 2$ a qrainma
Ouro de lei a i$8oo, moeda

2$, platina 6% a gramma.Ouro
baixo de %6oo a i$;compram-
se relógios velhos; á rua Sant'
Anna 6, sobrado, officina de
relojoeiro.

riDiono

A "Tendínha dos Alliados"
ANTIGA DE LISBOA

Recentemente reorganisada
sob a direcção do provecto"Belga" Ignacio Van Geem.

Almoço, jantar e ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis-

conde de Maranguape n. 17.

¦natscaoncB—.-__

Material para todo o gênerode illuminação

Vendem-se 120 metros cor-
ridos de optímas divisões, en-
vidraçadas. Preço de oceasião.
Rua do Ouvidor n. 93.

As moléstias da pello, como sejam:
o.riipigen», dnrthros, sumas, man-
cli s da pelle, coniichõe- no corpo,
cuspas, curam-se cum o SABONETE
ANTI-IIlíllPETICO.

Vende-se na pliiirmacia Braga n-
tina, rua Uiuguayiina n. 105.

.OTERÍA
DE

El M 11 a £%^_ rMü"

THEATRO APOLLO
Companhia do Pol.thoama de Lisboa

HOJE

Oarantlda pelo )»overtiQ ao
citado

Aiísanh-i
50:000$OQO

Por 4S500

rerça-Ieira, 22 do corrente
20:000$QOO

Por i$Soo

Bilhetes á venda etntod4£i as
casas Ioieri'ci*«

Recita do aetor

de Lima
Primeira representação do vaudovillo

cm tres actos

Dão-se refeições íar-
t«s e .ariadas a looo
ress «asila pessoa

Cozinha de 1a ordem

CATTETE NM02
gEjgjjsaggagg msscHae

THEATRO RECHEIO
Companhia ALEXANDRE AZEVEDO

Rua S. Francisco Xavier, 468
Ferreira Martlas & C.

Os novos proprietários chamam a alten-
ção do publico pura os seus preços do
reclame.

Tém cm seu estabelecimento grande-e variado stock do louças, ferragens, tin.
Ias, vernizes e sementes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para se
convencerem.

ADVOGADO- doente, não po-detido estar em actividade, accei-
ta dos collegas muito oceu padose dos novos e menos experientes
trabalhos jurídicos quaesquer a
fazer,promettendo a máxima dis-
crição, pontualidade e zelo; carta
no «Jornal do Commercio» ao
Dr. X, indicando morada.

leilão de peiores
Em 24 de Agosto de 1916

L. GONTÍSIEB Se 0.
Henry & Armando suecessores

CASAFUNQflDHEM 1867

45 - fíua Luiz de Camões 47
Fa_em leilão dos penhoresvencidos e avisam aos Srs. mu-

tuarios que podem reformar ou
resgatar as suas cautelas até á
véspera do leilão.

Material sanitário e encanamentos

0'NHEIRO
Iimprcsla-*o sobro jóias, roupas, la-
zendas, moines o ludo quo roprasen*

te valor

Rua L«Í2 de Camões n. 60
TKLEPIIOSB I.0.2XORTB —

c-^-t -j s -.^- notam
[Alwrlo iius 7 liorns da

muniu) ;)¦; 7 dn lioilo)

J. LIBERAL &C.
¦'^:T«n_-.-.n>r.-r.-r: v-r.-..-*- cmimneaKrmaammm

*—"--"—¦¦ ¦-¦ »*-."¦ »

ítos fS.-i*3. Pí*ofaKso?*es
P os toâ â cos

Itoconimonilu-so o oxccllente livro do
leilura CONTOS MORAES o CIVIC0S I1U
BRASIL, .le C. Cúe-, mau.Ia.Io adoptaí
nas aulas primarias pela Uirect. do Inslf.
Municipal.

.Na livraria Alves, caiton. illustr. cum•.';)"> |iaj*s.; S000.

l*rc\ ient son aimabio clientello r*n*_l-
lo pari b;e tòlpoui' Paris ei i(u'elto j

S lera une grande rcduclion sur lo->
robes d. nroiiicnaJo, du tliei.tr»,;
taillcurs, etc

HOTEL AVENIDA
Quarto 205 t- rmilar |<|

K-_4-_S-------S---S__--^(_-S__-S_-_a

Rua da Alfândega 82 a 86
ESQUINA DE OURIVES

^BfSXBSaBtíBÊBtB^XttBntHBtÊMItUBátxt

OyaS o vosso destino?
a «_¦_.*-__-_ A. vi

Tosse-BroncititsaAsthma
O Peitoral do Juruá de Alfredo de

Carvalho, exclusivamente vegetal, éo(pie maior numero reúne de curas. In-
números attestados médicos o de pes-soas curadas o affirmam. A' venda nasboas pnarmacias o drogarias do Rio
o dos listados.—Deposito, Alfredo do
Carvalho & c.-Rua !¦ de Marco. 10

13
Moléstias desse orgam, com

cansaços, accessos, falta de ar,
dores do lado esquerdo, pés in-
chados, palpitações, desappare-
cem com o Gardiogenai.

Importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Uru-
guayana, 91, Rio de Janeiro.

Que cores deveis preferir?
Qual a pedra que deveis usar em vosso anel ?
Que santo vos acompanha para que possaes pedir-lhea sua protecção ?

_ Como corrigir as correntes dc defeitos que são contra-
nos á vossa estrella, si ignoraes qual seja esta ?

O processo mais pratico será dirigir-vos a cartomante;
mas neste caso o dispendio é fatal.

Nós estamos habilitadíssimos a fornecer-vos o vosso horóscopo, sem dispendiode um real c basla que nos escreva, acompanhando um cnveloppe com o vossoendereço, franqueado ,
R. H. - Caixa do correio 1894. Rio

indicando-nos o mez do vosso nascimento, somente, e, pela Volta do correio esta-reis scicntes dos meios indispensáveis para alcançar uma vida prospera c feliz.'
Não guardeis para amanhã, que será tarde.

ESCREVEl-NOS HOJE MESMO.

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

'14, Largo S. Francisco de Paula, li
Telephont; S.ílll-Noila

MENU
Amanhã ao almoço:

Salada de bacalháo á lisboeta,
mayonniase dc cam;:ivo, caldo
á Malhoa, tripas á moda do Por*
to, lusitana bacalhoada.

Ao jantai' :
Frango á Gentil Pastora, .13»

sado de vitella ao Monroe, vol-
au-vents á Ia toulousen.

Ostra». — Legumes puiilislas
Monunienliil s(arra.'eira

Manteigas finas
aualysadas, marcas do inteira
garantia e superiores, na casa
Pinto Lopes & Comp., deposi-
taria de importantes fnbrican-
tes do Estado de Minas. Rua
Floriano Peixoto, 17;. Tele-
phone 3oo6.

1 Para

¦t'JS________KCU^__ft.'í1 ÍF7?&il\!2ato&.íF&iríZa&r*MBi

BENZOXN
enibellezainenlc; do rosto e

.1 das mãos; rei rosca
j a pelle irritada pela navalha
! Vidro -iSooo. Pelo Correiof.Sooo j(
Perlumaria Orlando Rangel]

Bxamzwtttz^íixixraGZi&Tzzaai OT^__Kr__v__i<_G_s_BtsiD

dos

Notável trabalho do IGNACIO PEIXOTO

ULTIMA representação do 1« acto da

STA9 SALVA ÁPATMA
Amanhã, recita da acliiz MERCEDES

VILLA.

Sabbado, 19, a revista — ISSO FOI
TIMI'0.
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DELANGRENIER
O melhor alimento para as Crianças,
para os ConvaleacenteB, para ob Velhos
o para todos os que precisam de fortilicantes.

19. Rue dea Salnta-Pères, PARI3 e Pharmacias

Uma pitoresca casa com lindo
jardim, para pessoa de bom gostoIogar, saudável bondes, dc 100
réisjcom 2 salas, 2 quartos,copa,
quarto para criada, cozinha, etc.
etc, tudo limpo.

liaia-M' u.1 me nm, rua Sergipe 11. lü
(São Christovão).

li}um p ga o pato. 7
Quem não compra na nova labacaria

nCiUzeiro» á rua lü de Maio. em b;.i.\o
do Uulel Avenida, a qual offerece 0111
cada maçn do cigarros í, 5, 0, í cl)
coupons (valos) c muitas outras vanta-
gens. Completo .sortimento de cigarros o
charutos.
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I Cremilda d'01iveira
HOJE-A's 73I4 e 9314

«T0UI\NE'Ei

O maior do todos os êxitos!!!
O pape! do Gilberta pela illustre actriz
Cí-ensãlda &*i3ss_i»***

« Mise-cn-scène» de JOÃO UAIl-
BOSA.

Moveis da Marcenaria Brasileira.

ii

Em ensaios—A TIÇÃOZIMIO, para f0'tiéa da actriz Judittido Mello—Pro-
tagonista, CIIKMILÜA DDl.lViilltA —
0 oxito do autor da—MENINA 1)0
CUOCOL_T_.

CABARET RESTAUltANT 00

Club dos Políticos
NA HUA DO PASSEIO 78

O mais chie e concorrido i.aiao

Concert-chaiflan t

lão dde concertos do Rio
5s U horas em ponto, todas as noites, sob a direcção do an-

plaudido cabarotier FRANCO MAGLIANI
A NENE1 1 E.chanteuse mignonne— FLORY, italo-fran

ceza — PURA JENELTY, estrella hèspanhola— GIOCONDA
italo-argentina —LA MILAGRITA, bailes orientaes — FAHELLA CONSUELÍTO, cantora creola-JENNIE FESSYchanteuse apache

Suecesso da orchcstra bohemia do professor PICKMANN.

No dia 2.3, grandiosa estréa de THEO-DORAH Ivricaranceza. j*"-«'
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a.pçis pintados
Moderna collecção dcXc :f>.|oo

a peça e guarnição desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Brati-

dão á rua Assembléa 87, prc-
ximo á Avenida.
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T-S^âTiicS
CYCLO TltEATRAL BRASILEIRO

Companhia VITALE

A's 8 3/4 da noito
resta artística do tenor C.UIL0 CI-

PRANDImin iira

CiNEMA-THEATRO S. JUSE

N. B.—Todcs os artistas são contratados pMolina.

ARTE., ELEGÂNCIA. BELLEZA.

5 agentos exclusivos Parisi 4

MUSICA,.., fLORES,,,

Num dos inlervallos, o tenor CI-PRANDI cantará varias romanzas, eil-Ire as quaes LA MIA BAND1ERA, dcllololi.

Bilhetes á venda alô ás 5 horas naagencia do i Jornal do brasil -.

Amanhã, décima recita de as-
signatura—Primeira representação dn
celebre operota do maestro Pircbiuana-VIU GAIA.

Empresa _PASCIIQAL SEGHETO
Companhia M01ASS0, da qual faz parloa primeira bailarina ANA HllEMSER

Dramas, comédias, musica o grandebailados-Director da orchcstra,' mães-tro MANEI.Ll.

HOJE PãO-TE
Tres sessões—A's 7, 8 3/1 e 10 1/2

Bsprctaculusdc completa novidade paraIninilias—Arte, luxo o moralidade—Nu-
meroso elenco, luxuosa montagem—To-
das as noites novidades.

Primeira ses-áo : Primeira representa-
ção da espirituosa comedin em um a to
o ires quadros, original dc G. M0I.ASS0
musica do Von Burgli—A Fll.itv mi
MANDARIM.

Segunda sessão - LA MIMADA DUPARIS, um do* maiores suecessos do MO.
LASSO o KREMSER

Terceira sessão-PARIS V NOITE.
A manhã, i* sessão UMA NOITE KM1'AHUUN. 2» sossfto-PARIS \" NOITE3» sessão-AMOU D'APACUB.
Em todas a» sessões tomam parte at-tmetoes appl»udid_s pelo publico.

j*v__,w„ir!r._v_;i_.-_ícpç;í_^^
Tnasiro Carlos ®âi?sos

Grande cimpinhia de sessões, do I
Eden-Tlicatio, do Lisboa—Empresa í
TEIXEIRA MARQUES.

HOj E BOJE
Duas sessões, ás 7 3/1 e 0 3/-t

0 maior suecesso thcntral dos ulli-
mos tempos.
Ultimas representações da nrigin.il e

engraçadisaima revistn-íanlàsia em
duiis actos, sl-Ic quadros o duas
apoibeoses

0 DIABO A QUATRO
Com a verdadeira fiibrica de gar-

galhadas, que ó o quadro novo
íl CASAMENTO

00 CCLLÃ-TÜDOi
5

Bilhetes ;i venda na biüie-1
teria d > theatro aos preços .Io cos-
lume,

Amanhã, primeiras repro-ciit.i
da « rcvuelle » - PAIZ HO sÜL.


