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A VERDADE NUA E CRU;...

O í/r.ui./r* suecesso cinematofiraphico da semana. Mas isso explica-se. A verdade
ê "que ella era muito menos cruu do que... nu'a t

O CASO DO LYCEU LITBRARIQ 1'ORTUfil'EZ

Tumbin se explica. Prluaçâo dc sen-
tidos; uma atlenminte muito ticceiluvel,
tratando-se de uma data de reuosijo
intimo.

AFORTUNADO FREIRE

Deu-lhe a fortuna o ensejo de purificar
a sua consciência patriótica. Esperemos
que elle auora, para ser um liarão útil á
sociedade e d frcauezla, purifique os seus
chocolates e os seus cafés!...

A ÁGUIA NEGRA

E esteve quarenta annos a preparar o vôol...

EFSÂÇÂO

do Districto Federal
O Sr. deputado Mello Franco

defende o seu projecto
mo convicto está o deputado Mello Franco

Jo caracter dus altos interesses consultados
pelo seu projecto de rcorganisação do Conse-
lho Municipal, que confessa não lhe haverem
fiquei- levemente impressionado as razões ai-

O deputado Afranio de Mello Franco
legadas pelos que o combatem. Antes, S. Kx.
jiiz encontrar incentivos liara defender com
maior vchemencia a sua idéa na attitude favo-
ravel da imprensa, sobretudo, da A NOITE,
sujo a.npiiro, aliás espontâneo, o deputado
Mello Franco agradece com expressões que
fios penhoram,

liis como S. Ex., com quem hoje falámos,'destróe as criticas que até agora léin alvejado
J5CU projecto:—Certamente os que censuram o trabalho
sm questão não tiveram vagar de ler a respe-
etiva exposição de motivos, e, por isso, ar-
guem o projeclo dc inconstitucional, iguoran-
do o '.juanlo a sua feição sc harmonisa com os
raros pontos da Constituição referentes ao
JDistrieto Federal.

O erro desses críticos é sc basearem no dis-
positivo constitucional que trata dos muni-
cipios, esquecidos, porém, de que o ai t. 08
estabelece uma norma para os Estados e nao
para o Districto Federal, a quem a própria
Constituição cercou de um regimen "sm ge-
fcieris". ,. .

Oucrcndo estabelecer com clareza a (1'stin-
eção decorrente da nossa lei fundamental, d.s-
se. o deputado Mello Franco:

—Os municípios não são sinão agentes des-
centralisados do Estado para funceão pura-1
mente administrativa, ao passo que o, Distri-
cio Federal, sendo um território federa'isado,
como o nome indica, e não sujeito á jurisdi-
cção de nenhum "Estado-incmbro", está pela
própria natureza do regimen submcttido n uma

autoridade superior, isto é, a que è constitui-
dn pelos poderes federaes.

Além disso o art. 07 dispõe que salvas as
rCstricçõcs conslitucionaes, isto é, as icslri-
cções especificada^ na própria Constituição,
e nas leis federaes, o Dislrielo Federal e ad-
ministrado pelas autoridades municipaes, don-
dc sc conclue que todas as rcslricções que fo-
rem especificadas cm leis federaes á capaci-
dade administrativa do Districto Federal, sao
perfeitamente constilucionaes.

E, como S. Ex. procura argumentar tao
somente cm face da lei, prosegue nos abrindo
a Constituição; 1--A Constituição Federal não perniitlc que I
si confiram ao Dislrielo Federal todas ns at-1
trihiiiçõcs a cargo dos municípios communs, |
visto r|W*m seu art. 34 n. SWccInra laxnti-
vãmente que ao Congresso Nacional compete
legislar sobre a policia c o ensino superior do
Districto, o que vale por dizer que esses dons
serviços não podem ser incumbidos ao muni;
cipio. Mus ncslc mesmo artigo e no citado 07
sc permitte que o Congresso reserve parn o go-
verno da União quaesquer outros serviços lo-
enes que, por sua natureza, pertenceriam aos
iniinicipios organlsados no molde conimum.

Depois dc haver assim argumentado o Sr.
Afranio de Mello Franco, querendo nos apre-
sentar uma formula do seu pensamento, dis-
sc textualmente:

— O Congresso não pôde commeltcr ao
Districto Federal todos os serviços de natu-
reza puramente local, mas pode retirar do
Districto todo c qualquer serviço que ao pro-
prio Congresso parecer conveniente submet-
ter ú legislação federal.

Não foi sem certa eloqüência que o depu-
tado Mello Franco procurou nos demonstrar
(pie o systema de representação adoplado no
projeclo foi inspirado nas idéas mais moder-
nas de legislação social c das leis reguladoras
de syslemas representativos, e que a repre-
s**ntação dos interesses é a formula mais ade-
quada ás eleições municipaes, sendo esta a ra-
zão por que muitos paizes adiniltcni que nas
eleições puramente municipaes os estningei-
ros possam votar, desde que, como contribuiu-
tes, tenham interesses a defender.

Foi nesla altura dc sun palestra que S. Ex.
declarou ser falso, como se apregoa por ahi,
conter o seu projecto a declaração dc voto aos
estrangeiros, visto que no art. 5o de seu tra-
balbo considera insaii.ivclmente nulli.s as elei-
ções das associações em que, pelos meios re-
gulares de prova, se verificar a existência de
votos de indivíduos não alistavcis por qual-
quer dos motivos impedientes especificados no
art, 7o da Constituição.

S. Ex. ainda se referiu ao caracter simples-
mente administrativo do voto do municipe e,
depois de largas considerações cm que mostrou
o quanto as sociedades modernas caminham
para a representação dos interesses das cias-
ses, disse que tinha prazer em affirmar que até
hoje, apena uma carta recebeu contraria ao seu
projecto, carta que não quer destacar dos in-
números telegrammas de felicitações, que
lhe têm sido endereçados por figuras de alta
responsabilidade na esphcra do direito e da
política.

E concluiu:•—Podem estar descansados: não é um pulo
para trás o meu projecto, e, si não apresento
egual para o- meu Estado, para o meu munici-
pio, é porque nem num nem noutro exisie uma
população culta como a da capital dá Rcpu-
blica e com interesses tão vastos a serem dc-
fendidos, sem lhr_ ralar no natural impedillien-
to da Constituição.

Álbum da Grande Gutm
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Teremos mesmo inslrueção militar ? Já encerra granâe

a ii b iSÉ li

Em cima: Os alumnos du Escola Polyteclinicà em fôrma, sob o commando do
instruetor tenente Souza Reis. Em baixo, uma escola de voluntários evoluindo,
na praia de Santa Luzia, sob o commando do capitão Jacintho da Cunha Leal

Quem passar, ás primeiras horas da ma-
nhã, pelas imniediaçòcs do nosso antigo Ar-
senal de Guerra, terá por certo a impressão
de que o desenvolvimento da instrucção mi-
litar entre nós já é um facto incontestável.
Centenas de jovens patrícios, pertencentes Ás
diversas classes sociaes, desfilam, formados,
obedecendo á voz dos iuslructores do Exer-
cito.

São os voluntários especiaes que se alista-
ram para tomar parte nas próximas mano-
bras. Já sobe a quasi seiscentos o numero
desses alistados. Antes, porém, dc seguirem
para Santa Cruz, ttm elles de receber in-
strucçâo de marcha e tiro. Para dar essa
instrucção o Sr. ministro da Guerra desi-
gnou officiaes competentes que, das 6 ás 9
e das 15 ás 10 horas, estão á testa do ensino
militar no antigo Arsenal de Guerra. E não
é pequeno o numero de alumnos.

Varias companhias se exercitam ao mes-
mo tempo, sob o commando de ura official,
tendo nas fileiras inferiores do Exercito, que
secundam a sua acção.

A todo momento sc ouvem «s vozes de
commando :

Escola I Descin.. sar 1
E centenas de pés que estão no ar esta-

cam rapidamente no chão. Os lenços saem
dos bolsos para se embeberem em suor...-

Escola! diz o official. ordinário...
marchei Marcar... passo I Marche!

Um sao. com o pé direito. O sargento man-
da acertar passo. Seguem as companhias
adextradas com critério c algumas exis-
tem, com poucos dias de instrucção, que já
marcham e cvolucionam bem soffrivel-
mente.

Actualmentc a maior propaganda que so
faz sobre a instrucção militar tem-se desen-
volvido nas escolas superiores, onde, aliás,
v;ae colhendo os melhores frutos.

Ao que sabemos, todas as escolas vão for-
mar linhas dc tiro..

Na Escola Polytcchnica, por exemplo, já
lia unia linha com o instruetor designado,
que é o tenente Souza Reis. Já foi escolhido
o typo do uniforme, que é, digamos de pas-
sagem, muito bonito. Já hoje uma compa-
nhia dos nossos futuros engenheiros fez
exercícios no antigo Arsenal dc Guerra.

Também lá esteve uma grande parte dos
alumnos da Faculdade Livre dc Direito.

E assim, pouco a pouco, as linhas de tiro
vão reconquistando o gráo de adeantamento
que' já tiveram e o voluntariado se avoluma
consideravelmente.

Oxalá esse eiithusiasmo não arrefeça c os
possos governantes não opponham as diffi-
(uldndes que sempre oppoem ás boas c no-
-)..res iniciativas. '¦

Temos a maior satisfação em aiinunciar aos
nossos leitores que já nos achamos de posse
dc um conto que o eminente homem de letras
Coelho Nctlo escreveu especialmente para o
nosso Ahnanali, cujo primeiro numero deve-
ra sair este anuo. lísse conto, magnífico como
tudo quanto sáe dn penna privilegiada de Coc-
lho Xelto, felizmente já restabelecido, tem
por titulo "A arvore das flores de luz" e esta
sendo (Ilustrado pelo nosso brilhante colln-
boradol* artístico .luüão Machado, que nos
dará, além desse, outros trabalhos originnes
para enriquecer o nosso Ahnanali.

Não queremos promellcr muito para depois
faltar ás promessas; mas, a julgar pelo gran-
de numero dc producções origiuacs mie já es-
tão em nosso poder, esperamos olicrccer ao
publico um livro digno dclló; Olavo Bilac; o
príncipe dos poetas brasileiros, o cxlraord.na-
rio Ivrico que honra uma geração, cedeu-nos
também um soneto inédito, que csiá recebeu-
do egualmcnlc uma illustração de Julião Ma-
chado. li não são só esses os nomes illustres
que figurarão no Almanak d'A NOITE para
1!)17: Goulart de Andrade, Emilio de Mene-
zes, João Luso, Mario Urant (o adorável /?.),
Lima Barreto, Oscar Lopes, Luiz Edmundo,
Mauricio dc Medeiros e vários outros já nos
enviaram producções exccllenles, que muito
valorisarão o livro (pie organisamos.

Os nossos companheiros Vasco Lima e Al-
varo Marins (Sclh), cuja reputação artística
já está solidamente firmada, contribuem com
uma larga collaboração, distribuindo farta-
mente illtistrações preciosas por todo o Al-
manai:. .,

E' preciso, cnlretanlo, accenluar que o Al-
manak d'A NOITE não é exclusivamente üte-
rario. Em sua organisação figura uma grande
parte de informações de grande utilidade, as-
sim eomo matéria de simples passa-lcinpo, no
intuito de agradar a todos os paladares. Re-
petimos, porém: não desejamos prometter
muilo para evitar possíveis falhas.
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Excursão de automóveis
BARBACENÀ, 27 (A NOITE) — Está sen-

do organisada grande excursão dc automóveis
neste município.

O "raid" dc infantaria orgai.isado pela í
Escola Militar do Realengo, realisou-se hojí. j
conforme annuuciánios hontem. Concorrei I
ram a elle cinco turmas dc oito iiluninoss I
Todos equipados, cm ordem de combate, islij

é, levando iarabiu.1t
sabre-punlml. capote^
etc, com um peso to-
tal superior* a IO Uiló-
granunas, iniciaram ;l
marcha saindo d $
quartel-general, sito &
praça da Itcpul.lica.

A's -l hora., em poiíf
to saiu a primeira lur-

í:-:i:;"1; :W>I- - * ma. saindo :< • outras
r:: f*^S* vj-/*«» Miccessivameiile con>

o espaço de cinco mU
nulos, de forma que ;i)
ullimn partiu ás l ho<
ras c 'Jõ minutos.

Todos os infantes*,
bem dispostos, inicia*
ram a marcha aniniii,^
dos. A distancia ii
percorrei*, de 32 líilii-
metrôs, en. da praça
da Republica até á Rs-
cola Militar, na está-
ção do Realengo. Che-
gando ahi os alunino?
sujeitar-sc-iam, de-

pois de um ligeiro exame medico, á prova dei
tiro, cm tres posições.

Poucos alumnos, porém, dos que chegaranti
ao ponlo final, puderam fazer essa prova,
visto o estado dc cansaço em que estavam.]
Realmente, sendo a distancia de !)2 kilomè*
tròs bastante grande para moços (pie. eomol
esses, não estavam sufficicnlemenle Ircnndoái
e, de mais a mais, sobrecarregados com o per
so de um equipamento dc combate, umitoa
delles deixaram-se ficar pelo caminho, com
caimhr.is ou entorpecimentos dos músculos.,
A ambulância da Escola Militar, que os acom-»
panhava, soecorreu-os. Um delles, o alumna
Menezes, caiu com caimbra nas proximidades
da fazenda dos Affonsos, sendo proniplamcui*
lc soecorrido.

Falando com um nosso companheiro, dissp
esse "raidman" que o peso do equiiiamcatdj
a grande distancia percorrida cm máo tcrréS
no, lhe haviam entorpecido os músculos das
pernas, produzindo-Ihcs dolorosas eaimbras,'
e que a outros seus collegas acontecera o mes*
mo, sendo obrigados a parar. Disse-nos aüu
da o alumno Menezes que poucos coiiugas seuí
haviam de concorrer á prova final de tiro, ml.'
o estado de cansaço cm que estavam, por ef£ ;
feito de tão longa marcha, sem o ncceasiii-uy}
treiiamento.

O alumno Menezes

A mai?Çã de aviação
no campo elos Affonsos

A caminho da Hungria !
A OFFENSIVA RUSSA

A lane de comi" vulo tlc um novo typo dc submarino allemão, faxettdú-S4 $W
mar, {P/iotograp/iia vinda de Berlim)

Os russos abriram uma porta t
¦! i .i.i—-i —„¦—  i ¦ mi ' K

para as planícies húngaras

LONDPvES, 27 (A NOITE)—Os russo* -~A-
tinuam a avançar nos Carpathos, tendo oc-
cupado toda a região do dcsfiladoiro de Ko-
rosmezo, ao sul dc Stanislau, posição essa im-
pertantissima porque lhes abre o caminho pa-
ra as planícies centraes da Hungria.

Na região do Kirlibaba oecuparam egual-
mente Guta o toda a região circumvlzinha,
fazendo muitos prisioneiros.

Na frente do Slota-Lipa nada do imporíau-
te. Na Volhynia os ataques locaes dos austro-
allemães foram rechassados com grandes per-
das para o inimigo.

No resto da frente niflsa nada houve de im-
portante.
No Caucaso

A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

LONDRES, 27 (A NOITE) — De BttL. -5le-
grapham para o "Times" dizendo que a
quarta divisão do Eexrcito turco foi comple-
tamente anniquilada pelos russos na região de
Musll, na Armênia central. O numero de pri-
sioneiroB eleva-se a 20.000 e os restantes fo-
ram todos mortos ou feridos durante os com-
bates que duraram quatro dias.

—i »»«» iép i

PORTUGAL NA GUERRA

A attitude do Partido Sócia-

LISBOA, 27 (Havas) — O "comitê" dirlgcn-
te do partido socialista dccla^a-sc solidário
com a attitude assumida pelo representante
do partido na Camara dos Deputados, Sr. Cos-
ta Júnior, e protesta contra o incIdenUBãccor-
rido ha sessão do dia 2$ ccj» este prirtonet;-

Os alliados continuam a expul-

sar os búlgaros — A invasão
¦ii,' -i

. da Grécia e o rei Constan-
¦-*—

tino .

LONDRES, 27 (A NOITE) — A situação em
toda a frente da Maccdonia é muito favorável
para os alliados.

Quer no centro, quer nas duas-alas, os bul-
garos estão em franca retirada para o norte.' A lata no sector de leste, a cargo dos ser-
vios, desenvolve-se com uma violência inau-
dita. Erri diversos pontos os búlgaros tenta-
ram resistir, mas foram obrigados, devido á
violência dos ataques dos servios, a abando-
nar as suas posições c a retirar-se em desor-
dem para o norte. Toda a região do lago de
Ostrovo está quasi completamente limpa de
tropas bulgaras.

Os búlgaros oecuparam, por surpresa, o
forte de Starlita, massacrando os oitenta bo-
n-.ens da sua guarnição grega e que se deferr-
d«rram com heroísmo. Os búlgaros eram mais
de mil.

Causa a maior extranhesa o silencio com
que o governo de Athenas encara a situação e
esses attentados clamorusos contra a sua so-
beraniú, Os alliados nunca se apoderaram pc-
ia forçft de nenhuma posição em poder dos
gregos. Até hoje os alliados não confiaram
nem uma victima grego. A oecupação de todos
os pontos tem sido feita sempre de accordo
com as autoridades gregas, quer as centraes,
quer as locaes. Os teuto-buigaros, ao contra-
rio disso, invadiram a ferro e fogo o terri-
torio grego e nclle so installaram. massacran-
do as guarnições gregas e praticando toda a
sorte do violências. Em diversos circulos bal-
banicos «dmlMc-Bi! a hypnrthese da invasão
búlgara da Grécia, ter sido concerte'* com o
eenbeci mento Itt t«í ConoUntiti^

Deu bom resulta
do 'Pa do a experiência
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hm cima, a assistência aos vôos de hoje. Lm baixo, Daria/Y, no <rPara-Süf»,
prompto a partir

Foi bastante animada a manhã dc aviação,
hoje, no campo dos Affonsos. Das 7 ás 10 ho-
ras fizeram-se vôos, todos elles magníficos,
uns cm binlanos c outros em nionoplanns,

A's 8 horas foi feita a pr.imcii-a exncrien-
cia do motor Lc Rhone, de 90 HP, do appare-
lho Para-Sol, destinado ao serviço militar e
no levantamento de planUi para camno de
combate.

Darioli, depois desta previa experiência, le-
vantou vôo seguro, fazendo uni "raid" de 15
minutos, á altura de 2ãl) metros. O apparelho
oorlou-sc bem, obedecendo aos coniiniiidos.

\s pessoas presentes, que eram em itrandc
numero, a um vôo "planéc" dc Darioli, fica-
ram um lanlo temerosas, porque o apparelho
oarecia, na descuida, para prova da resisten-
cia de azas. ir de encontro ao solo. Tudo. po-
rém, foi propositado, fazendo de novo Darioli
a apparelho retornar á sua posição normal,
desusando docemente»

Em seguida a estes manejos aéreos, Dario-Í
li, a uma altura de 150 metros, cortou o cou-l
tnclo, aterrando debaixo dc uma salva de
palmas.

Ouvimos, então, o aviador:
—Suas impressões sobre o funcionamento»

do appnrcliio?
—Muito bom, magnífico. Não contava corrt

tanta exactidão do motor e a sensibilidade:
dos commandos. A minha modificação do
motor foi pratica e de bom resultado. O meu
ajudante dc trabalho, o mecânico Albino, dc-
ve estar bastante satisfeito. O apparelho &
bom planador. Para mostrar a resistência do
motor c. o bom funecionamento do pronulsor,
também modificado, hasta dixcv-Ihc que o ap-
parclbo dccollou a 10 metros do -,q'o.

Continuando, Darioli, cheio de satisfação,
disse: — Este apparelho é magnífico, apre-
sentando ao piloto c ao passageiro perfçità
segurança em suas evoluções ¦
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Ecos e novidades
i * • ? ¦¦•»

Quem rjucr quo acompanho com eorlo In»lerewo u volnçiio dm> orçamentos no Si-nmlu
<m nu Ciiiiiniii iu .nu cilitUiiilii no vnr n i.iii.i«i**i escnipuloi — ii teiiiiu nflo pôde tor oulro
i— com qu.', 111081110 0111 11na iiiiuiiciilu C0II10 ti
juMiiiiI, ío fimom nu Hr.isll ns leia do melou.
NAu ho niiilii quo ilelenhn os iIoiMilnüoa O 80-
iiiiiluivs, mesmo aquellcs . i|iii'in in.ií • ilc
Jierlo Incumbo zelar peln Pnxoildll 1'iililirn e
i|iio -..i.i os in.¦iiiiiiu. dns oommlibOoR do II-
jiiiiici\s, uo prurido do nllumlor ti imlns us so-
JlicilnvôcH pnra largue/as o tloaponllolos, doa-
<lo quo ciMis i.ir.üi.va. o desperdícios vAo•ipniviiliir nus iiiiiW-iiiiln . e tílhules (los pode-

j rosns.
No mesmo illn om une npprovnvn o mon-

. flniiiso migincnto ilos Impostos nn AlfníHlo-
!gn, oiiniivivnilo assim n vida, lorimnilo-n
hnejinn Impossível pnrn niulln goiiU, o favo-
! •tctiiiI.i npciini a mola ihizlu (1c imliislrliiri
/isperton, a Cnmnrn npprovou Inmliom unia
tuiiciiiln du Sr. DuiirHoo do Alirniichos no or-
comento ihis relações oxlutioros, nuginciilnn-
<lo do !H5 pnrn UG0 conlos ouro u vorbn "ex-
Irnordiiinrliia no exterior".

Sabem qunl è csmi vorbn '! Ii' aquella porip ml o corrom ns despesas com os "meninos
liniilios" do quo o Itumnrnlj' lem enchido na
legnefios e cnnsulndoi nn Uiiropn, o quo npe-
«ar iL* nomeados "sem vencimentos" roce-
liem magníficas ".rnllflcricOes em ouro",
«pio vnlcm por um polpudo ordenado. Nflo

[linvondu nctunlmonlo empregos nqul pnrn os
filhotes dn sltunçflo, o Itnmnrnty os vno des-•piichuiido para a Europa, onde. nlóm du vida,
mesmo com n guerrn, ser mnis «logre, clles
nada lím u fnzor. Os Jornnos tèm clamado
conlrn o cscnndnlo, que já rcbonlou mesmo
iia Cnninrn, cm uni rcqucrlmcnlo do Infór-
inações do Sr. dcpulmlo Cosln Ileso; mus (le
nniín serviu n celeuma. A Cnmnra, hontem.
rão só mnnlcvo n Ini vorbn como nugmenlou-
lhe ji dolnçúo, com cerle/n porquo ó preciso«juc sc arranjem novos logares.

Kiimn roda do advogados c polilicos com.
nieiiliivn-sc liontciii o ultimo discurso tpio o
Sr. Epitacio Pcsson pronunciou no Senado.
Alguém do grupo, Iiomcni sisudo o Inlclligca-
le, disse, a um eerlo momento :— O Epitacio, como todn n gente snlio, é
limito injclllgcnto e subo como ns cousas se
fazem, filie aproveitou o nlnquc dc um .in.--
liai c foz n sua dofcsn geral. Sniliiim voc.S
quo o ministro dn Fazenda eslá pondo duvi-
das cm mondar pagnr ns aposentadorias c
reformas dos congressistas, porquo n ciimi-•nação da prohibicão, feitn pela emenda .loão
I.uiz, nflo está muilo clara. O Epitacio sonhe
disso e foi para n tribuna e do lá nrgumen-
tou, (lisciiliu e provou o seu direito dc roce-
licr os seus venci mentos do aposentado. Tnn-
to islo ó verdade que, nn discussão da leguli-
dnde ou não dessa nccurnulnçno de recebi-•menlos foi «mo o Epitacio sc demorou, eilnu-«Io leis; trazendo legislação estrangeira o fa-
landi) com calor.

Fiquem yocôs tnmbein sabendo dc mais
esta : o Epitacio náo faz parlo dos (|uc rc-
clamaram judicialmente dn União, por ser omnis sabido. Ganhando os oulros a acção, o
Epitacio será embolsado dns seus vciiciracn-tos, (nio. apenas, estão cm deposito no Tiie-
souro. Elie declnrnti categoricamente que-nao desiste dos "seus direitos". E no seu
discurso como que insinuou no João Luiz ocaminho quo deve seguir para ganhar a eau-sa no Supre ini ...

Na lei do orçamento vigente ha uma cir.cn-
ila mandando supprimir a disposição que
prohibin aos congressistas, quo são reforma-
tios, juliilailos ou aposentados de receberem
cumulativamente a pensão c o subsidio, Essa
emenda é da autoria do Sr. João Luiz Alvos
c tem o fim de favorecer os Srs. Pires For-
l*eira, Lauro Sodré, índio do llrasil e muitoi
plltros, que, no .•nino passado, ]ior lhes ler
lido negado o pagamento dos seus soldos
propuzerum uma acção contra a União, no
sentido dc receberem seus vencimentos como
officiaes do Exercito e dn Armada. Sabem os
senhores quem é. o advogado desses militares
pa aeoao contra a União V Pois, si não sabem,
fiquem sabendo : 6 o mesmissimo Sr. sena-
dor João Luiz Alves I...

Apresentando a emenda, na cauda do orça-
iiienlo c fazendo-a pnssar, o senador espirito-
santense não só favoreceu escandalosamente
os seus constituintes como ainda arranjou
um argumento de primeira ordem para a de-
íosn na acção que advoga. Cl Supremo Tri-
Limai, á vista do proceder do Congresso,
mandando eliminar nesio anno a prohiliição do
anno passado do recebimento accumulado do
vencimentos c subsidio, terá que reconhecer I dc fazer
quo o próprio Congresso, que votou a prohibi-çao, voltou atrás e climiuou-a, por julgal-a
inconstitucional,

Valerá a pena commentar mais esta do Sr.
João Luiz, que, ainda lia dias, desafiava os
seus "inimigos a citarem uma negociata ou
nm facto da sua vida que. pudesse desabo-
nal-o 1" Dc certo que não, O Sr. João Luiz
tem unia couraça que o torna intangível....;*

í *
j 

'A tributação do jogo cm Minas.
Escrevem-nos de S, João d'EI Hcy dizendo

que os talões que ha dias publicámos, como
sendo de pagamento de imposto sobre o jogo,cobrado pela Fazenda estadual e pela coíle-
cloria Sniinleipal dc Ouro Prelo, não consti-
ttieni — pelo menos para Minas — grande no-
vidade, vislo como varias Câmaras'ha muito
tiram vastos recursos da exploração officiál
do vicio. A Camnra de S. João d'El Rcy —
.affirma o informante — cobra um imposto
de oitenta mil réis mensaes sobre cada urnadas quatorze ou quinze casas de "bicho" aliexistentes, c que são os únicos "estabeleci-

¦mentos eommercines" quo florescem naquella
pequena e pobre cidade mineira.

pa
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A GUERRA

A Ruenania ainda indecisa
Do nosso correspondente

em Fayoum
D de Julho do 1010 l
Os nvlndore* Itiglczcs dencoliiTmlrt, nn ma-

nlià do dia ;i de julho iilllino, n UO Itiluinelro:;
de Doiicidar, uo deserto do Sinai, ahliliis sol-
lindos turcos, conduzindo 1115 eamellos carre-
giiilns do provisões, liiiiiieilialainoiilo, os
itvlndorofi descoram no seu ncampnnionto, dun-
do parlo do ovcorrldo n seus superiores, lis-
les provldunclnrnni, então, para o aprisiona-
iiienlo du tropa turca, enviando cm sua per-
sogllloAo uma força dc cnv.lllnrin aiislrnllana.
Os soldados turcos fnriiiii presos sem «pie
houvosse lula. Acredita-se «pio as provisões
que conduzi.uu uns sons eamellos iam ser cn-
terrndna nn areia, uló o novo ntnquo turco ás
forças inglezns.

() cherlf dn Mcc, na Mosopolnmln, com os
principaes ariibe:. sous ninlgos o seus vi si n lios,
rcvoHou-so contrn a Turquln ha já 15 dias.
O cherlf poudo abrir, assim, as oidados de
.Mcc, Medina, Taif e DJaddn c (lolina expul-
sar os batalhões do exercito turco que as
dominavam.

A nulorltlndo militar liirea na Syria, se-
líiimlo Informações colhidas em bon fonte,
mandou enforcar ate l" do junho ultimo 2',\
das mais altas personagens de Ueyroulh o Li-
liam), passando do duzentos o numero da-
qucllas coudcmnndhs n morto o do dous mil
o das exiladas. Lê-se a esse respeito, numa
caria dc 1'uii-S.iid pnrn o jornal "O Moltnt-
lau", que, ti 15 dc junho, foram enforcados,
em Doyroulh e Aley (Libano), Ires represou-
tantos das mais (Ilustres famílias clirlstãa c
mussumnnns dn Syria — Alimad Bey, Mokh-
lar Hailmin, SchcIItlt Earid cl Khaziii c PIll-
llppo Khazin.

Dous llhanezes dn aldeia de Gcdeidn, perlo
dc lieyroulh, acabam dc chegnr a l'ort Said,
e contam noticias tristíssimas dc sua terra.
0 que aqui dizem os naluiaes dc Gcdeidn faz
doer o coração e arrancar lagrimas. A fome
com Ioda sun força feroz devora sem piedadòos habitantes dn referida aldeia, .sobretudo
daqucllcs que inoiain a beira mar. Enlrc os
dias 15 c LS de junho, morreram 150 pessoas,sondo 11 naturaes de Djedoida. Esla aldeia ó
lambera aclualmenlc assolada por varias c_>i-
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.1 fronteira qrcco-scivia ate ao Slrtlina, onde as operações são mais impor-
/antes neste momento

NA FRENTE OCCIDENTAL,'
V_***N v*~V /V/V/N j

Um aspecío geral da siíuação
LONDRES, 27 (A NOITE) - O ullimo com*munlcado recebido do generalissimo Sir Dou*

Klas Ilnli*. diz que proseguo a luta com j-ran-dc intensidade em lorno du herdado de Mou-
uiiet. No resto dn linha brltnnnlca, entre oAncre c o Somme, apenas bombardeio.

Os aoronhinog inglezes fizeram um "raid"
imporlnnlissimo, durante o «jiinl Innçnram
cinco toneladas de altos explosivos, destruin-
do numerosas posições importantes do Inimi-
ro e pcrturbaiido*llio todo o seu dervlço dccommunicações. O bombardeio dos npparclhoa
Inglezes causou verdadeiro pânico entre osallemães. Alguns apparellios inimigos saíram
ao encontro dos inglezes, mas nada consegui-
ram. Um delles foi derrubado, e outro, ava-riadissimo, caiu sem governo nas linhas alie-
mus.

Na fronte fianceza do Somme não houve
nada de iniportante. Nn frenle de Verdun rc-
começou com grande intensidade o bombar-
deio das posições francezas pela artilharia ai-lema, principalmente entre Flcury 0 Thiau-
mont, o que faz prever novos assaltos emmassa as linhas dos heróicos defensores deVerdun.

Na frente franceza

«•»
O consultor jurídico da Prefeitura rc-

Clamou do Sr. prefeito contra a praxe, ago-ra ailoptada, de serem as consultas sobre
questões cm que entram interesses munici-¦pães dirigidas aos procuradores. E' com ef-feito essa uma praxe pelo menos muito sin-
guiar. No caso da linha dc Sanla Cruz,
como em Iodos os que o actual prefeito temresolvido, S. E*c. recorre aos procuradores,cuja fnneçno 6 inteiramente diversa, desti-nados, como são, a defender os interesses da¦municipalidade nas acções que contra cila
Se moverem e nunca ao mister de emillir
opiniões prévias sobre quaesquer assumplos.
Para isso ba o consultor jurídico. E lanlo
isso é verdade que ura ou dous procuradoressc_ recusam a attender ás consultas, o que3ião ha muitos dias deu causa a uma rccln-
inação desarrazoada. Não sc explica porisso, de ninilc.r,l_am, q..ca_diicta do actual
pBrfeittr.

ELIXIR DE NOGUEIRA — Grande Dcpurativo
do Sangue

Um guarda-freiosque
desapparece

 •—
Gir-ãme ou desastre?

nCüUlTVl!.\, 27 (A. A.) - A po_.:a _éI onta Grossa procura descobrir o paradeirotle iTíincisco Ricardo, guarda-freios da Es-trada de Ferro S. Paulo-Rio Grand-, cuc ane-zar dc doenle,_ teve ordem dc seguir com otrem do sul, nao mais regressando. O sen bon-net foi encontrado próximo ,.0 ri0 'Jifcgv
levando esse facto á supposição de um ..imêou desastre, lendo sua mulher pedido uma svn-dicancia a policia dc Ponta Grossa.

O general Djemal Pachá '"-~"

deniias. Não lia médicos que possam curardos enfermos. Us mortos são enterrados semuma oração, porque os padres não têm tempodo fazer seus deveres religiosos a cada umadas numerosas victimas de epidemias c dalome.

Resumimos o seguinte communieado offi-ciai dc Djcmal-Pachá, generalissimo do exer-cito. turco cm-serviço na Syria, e datado de1/ de maio ultimo :"O tribunal militar cm Aley, no Libano,
cpndemna a morte as pessoas abaixo men-cionadas, as quaes traíram o governo, icja
allribuindo ao governo a divulgação de noti-cias inacreditáveis, falsas, emfim, ou seja fa-cintando os meios dc que precisam a Syria ea_Palestina para se tornarem independentes.
Sao estes os condemnados : Chafik Ahmad eiAzm; cl Emir Ornar cl Gazaizi, Ornar MastafaIlamar, Rafilt Bizk Sallaum, Mahomar Hus-seis ei Clioeuli, Chancrl ei Asoli, Abdcl GhanieLEressi, Aref Moh. Saio ei Chehabi, TcmficAli. cl Bassat, Seif cl Dine cl Ehatif, AhniarT-Iussoin Tabbara, Abdcl Walial Ahmad, Sau
í, ,, Akl, Petra Paoli, Gaurgui Maussa eiJladilod, Selmi Mah, Sau cl Gazairi, Aly Jhagi
Rn}ar' A1Fh(í* B°y cl Chamar, Amiiie Latfi cGalai Seiimel Bakhari",

O eoiniminicado do generalissimo Djemal-1 acha coiidcmnou ainda pelo mesmo crime,varias outras pessoas a cinco annos dc pri-sao c a exilio por 10 annos.
As primeiras execuções tiveram logar a 1Gde maio, em Damasco, Beyrouth e AlcvDentre ellas, a que mais sensação causoufoi a de Abdcl Hamid ei Zachrari, membro

PARIS, 27 (Havas) — Communieado offi-
ciai:''No Somme as duas artilharias estiveram
em grande nclividade, particularmente aonorte dc Maurepas e na região ao oeste de
Clcry. Canhoneio inlermittentc no reslò dnfrente, excepto no sector de Thiaumòht eFlcury, onde o bombardeio foi violentíssimo
de parte a parte."
Na frente britannicj

LONDRES. 27 (Havas) (Officiál) — O ini-migo bombardeou o bosque dc Mametz c astrincheiras ao norte do bosque de Delville
O combate ein torno da herdade de Mouquci
continua. Capturámos sessenla prisioneiros crcpcllimos ao sul da estrada do Bétluime aLa Rassée duas tentativas inimigas dc as-salto.

Os nllemães .bombardearam as nossas posJ-çoes cm Rolincourt e La Coulure c as trincheiras a lóste de Zilebecke.
Os nossos aeroplanos atacaram vários poft-(os importantes, lançando cinco toneladas debombas.

Os francezes avançam
LONDRES, 27 (A. A.) -- Os francezes rca-

Iisaram ura novo avanço, conquistando algu-
mas trincheiras inimigas nas proximidadesda herdade de Mouquet e fazendo prisioneirosmuitos allcmães.
Os allemães repellidos em Het-

1 ¦" i -•* ¦ i 4

Sas i;,,

LONDRES, 27 (A. A.) •-- Os allemães, após
ura violento bombardeio, tentaram atravessar
o canal de Ilet-Sas, mas nada conseguiram,
sendo rechassados pelo fogo da artilharia e
das metralhadoras belgas.
Novo bombardeio de Namur

LONDRES, 27 (A. A.) — Uma esqliacíiníia
de hydroaeroplanos inglezes bombardeou no-
vãmente os depósitos militares dos allcmães
era Namur, causando-lhcs grandes damnos.

munlcndo do generalissimo Cndornn Informa
(luo os alpinos con li o uam u avançar, apezar
da resistência desesperada dos austríacos, na
direcção do monto Cnuriol, posição importai!-
tissiina, pela posse da qual sc combato lia
umn semana com grande cncarniçamcnlo.

Os italianos tomaram dc assalto as trin-
cheiras austríacas om Focclin.

No resto da fronte italiana nada mais liou-
ve de importante.

• A nclividade aorca da parle dos italianos
desenvolve-se dc dia pnrn dia.

Dos poucos nppnrellios austríacos que appa-
receram, um foi abalido nas proximidades de
Aisovizza.

A espionagem auslro-allemã,
PARIS, 27 (A NOITE) — Tolcgrapham dc

Roma:"Foi descoberta nn estação de Bonlóa uma
orgnnisnçilo de espiões que, segundo se opu-
eou, tinha por fim destruir as estações radio-
grapliicas e ns fabricas dc munições na Lom-
liardia e na Ligaria. Foram presos inuilos
implicados, lia indícios de que todos os con-
spirndorcs receberam importantes quantias dc
conhecidos agentes auslro-allemãcs"...
San Crisíoforo bombardeada

iiliiis íicrvhiM, iuiih o fogo da luniiiailii onvol*
voii-oii, caiii.iinilii-llics pcrdiiM eleviidlmilinns,
Sil defronte «le uniu trincheira foram encon*
trudos duzcntoH cadáveres.

Ao norte do Ostrovo an iiohhiim Ruardtin
nvnncndna progrediam!. Ao mil do hino ucçúci*
isiiliiilini fnvornvclH iiim Horvlos.

Oh prlslonolroa hulgnron contam «me as
perdnH soffrldna nn região do Ostrovo não
conaldcrarcls, devido principalmente ú arti-
lliailii serviu, que dominii por completo as li-
nlnis Inimigas."

L0ND1UÍS, 27 (Havas) — O coniinimleado
do excreiln dos llalkans niiniiiicla ipiu hniivo
soiiieiilu nclividade de artllhnria nas mni-
gemi do Slrmna e no •.eclor de Ooirnu, Os nc-
roplan.is Inglezes bombardciraiii os ncainp.i-mentos inimigos em Kul.-i, 'lopoloa c Pro-
seuili.

Anossaconstrucç(ioi!«ival
O primeiro vapor mov;da

a óleo que aqui sc fag
Effeetlviiineiile. A nossa conalruccflo naval

rcMirgu. Num qun.l movlinoiito Btiiuiliauoií
08 estaleiros reappiireeciii, deinonstraiiilu o
que podcnins fazer por essa importante |„.«Inslrlii, Em Niclheroy, na Ponln da Areia
no lado dos estaleiros do Sr. Manoel ['rniietil

PORTUGAL, NA GUERRA

LONDRES, 27 (A. A.) — Informam dc Ro-
ma que os aviadores militares italianos bom-
bardoaram San Crisíoforo.
Turcos na frente do Carso

LONDRES, 27 (A. A.) — Sabe-se aqui queforam incorporados ás tropas dos austríacos
que operam no Carso e a este de Gorizia, va-
rios contingentes dc soldados lurcos..
Fracassou um ataque a Udjne

LONDRES, 27 (A. A.) —Fracassou com-
plclamoiite um ataque á cidade de Udiuc, ten-
lado por uma esquadrilha de aeroplanos aus-
trincos, que foram postos em fuga pela arti-
Uniria dc dolosa aérea.

O presidente do ministério adia
uma viagem

LISBOA, 27 (Havas) — Afim de comparecer
a sessão do Congresso Nacional, marcada _.araIII do corrente, o presidente do ministério. Sr.
Antônio .losé de Almeida, adiou a sua partida
para o Gerez, >
O major-general da Armadi
*——--—————— —_y

reassume o seu cargo
LISBOA, 27 (A. A.) — Reassumiu o car-

go de major-general da Armada o almirante
Álvaro Ferreira.

'f #\
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11? A INCÓGNITA RUMAICA
«im»

Proseguem os preparativos
para a entrada na guerra
LONDRES, 27 (A NOITE) — Desunam

aqui grande Interesse as noticias vindas dc
Rucareut, pois acredita-se ler chegado j mo

<1 galera- que eslá sendo transformada
em vapor

co Quadros, vimos que noutras officinas cer-
irdorosa-ca de cem operários trabalhavam

A OFFENSIVA RUSSA

—- .-..V _¦ k HI I, J.IJWJ111J1 ucia (.amara dos nobres, em Constantinopla,condemnado em Aley e enforcado em Da-

Wadih JM. Schchab
masco.

SHORTHAND!
Piivate or class-lessohs; The Remin-
gton School. Rua Sete de Setembroii. 67.

Fallecimeutos em Míuíis
BELLO HORIZONTE, 27 (A. A ) — Fal-leceram, em Fortaleza, D. Claudia de Arau-

,10 Caldeira, que ali foi professora duranteJU annos; em Grão-Mogol, D. Cândida Mau-ro, sogra do deputado Pedro Laborne, e nes-ta capital, D. Justina dc Lima, esposa doSr. Joaquim dc Paula Lima.
—»» —

A ITÁLIA NA GUERRA

Ao longo da frente
LONDRES, .27 (A NOITE)' — O ultimo com-

Brussiloff vae atacar Kovel e
Lemberg
LONDRES, 27 (A. A.) — Sabe-se que o ge-neral russo Brussiloff estú reforçando as suas

tropas e prepara-se para atacar Lemberp; e
Kovel.

O general Brussiloff, além de possuir p-ran*des contingentes de tropas frescas, está arma-
do com poderosa artilharia pesada.
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A OFFENSIVA DOS ALLIADOS
NOS BALKANS

A situação ao longo de toda
a frente
PARIS, 27 (Havas) *- O estado-maior do

exercito do Oriento comniunica:"Na ala direita, na região de Jenikoi, sobre
a margem esquerda do Struma, acçõca inter-
mittcnlcs e reciprocas de artilharia. Os in-
giezes bombardearam as posições inimigas na
região do lago de Doiran.

Canhoneio moderado a oeste do Vardar;
violentíssimo na frente servia. A noroesto dc
Kukurus seis contra-ataques búlgaros fracas-
saram completamente. Os assaltantes soffre-
ram uma derrota sangrenta e continuam a cf-
fectuar a retirada, sob a pressão servia, ó
qual resistem tenazmente.

Na nossa ala esquerda, na região de Ostro-
vo, continuam os combates desesperados. Ao
norte da estrada de Ostrovo, os búlgaros cho-
garam até cento e cincoenta metros das li-

A' esquerdo o general Kaullchcr c á di-
rcilu o general Grainilcheanu

menjn decisivo da Rumania definir a ma ai-
ti I mie.

Os telegrammas de Bucnrest deixam pirce-
ber, com effeito, que a Rumania ç?.l:í actiyan-Io
os seus preparativos militrrcs.

Dá-se como certa a nomeação do general
Crainitcheanu para commnndante em chefe 1" :>
Exercito rumaico, O general Crainitcheanu já
oecupou o cargo de ministro da Guerra e é
actualmente commandanle da guarnição dc
Bucarcst. Também sc diz que o general J -ailt-
cher, coinmandanto da praça forte de Constan-
za, parliu para Odessa, de onda seguira p-ra
Moscou, afim de combinar com o Estado-Maior
russo a passagem das forças russas através da
Rumania para atacarem a Bulgária.

Os resultados dessas negociações são espe-
rados com grande anciedude.
Os turcos na fronteira rumaica

LONDRES, 27 (A. A.) - O governo da Ru-
mania protestou contra a considoravil ci-
contração de forças turcas na sua froateira.

1- «t*a* mm» .**_¦ ¦
EM TORNO DA GUERRA

Liebkneclit appellou mais uma
vez
BERLIM, 27 (Navas) (Via Nova York) — O

deputado socialista Karl Licbknccht appellou
da sentença proferida 110 dia 2-1 pelo tribu-
nal militar.

LONDRES, 27 (A. A.) — Annunciam de
Amstcrdam que o deputado socialista Liebk-
necbt appellou da ultima sentença do tribu-
uai militar de Berlim, quo lhe augmeiitoii a
pena a que fora condemnado, privando-o dosdireitos civis por seis annos.

mente num navio de bonita nppnrencln pro-ourando decerto dar-lhe nova fôrma. Indn-
gamos. A crabnrcaçno ora o "Cabo Voríic"uma galera que pertenceu á firma dela pn."
Ça Vieira Mattos „ C, e que acaba dc wr nd.
quirida pelo capitalista brasileiro Sr. ,lav-ine Nobre de Oliveira Cunha. Essa embarca-
ção eslá sendo agora transformada num va-
porá motor Dicsel-Suzel'. Será o primeiro va-
por movido a óleo combustível que se con-
stróo no llrasil. As obras de reforma do "Ca-
ho Verde" estão sondo feitas om dous esla-
loiros da Ponta d'Aroiii: no do Qlinrcsma Pi-
inenlel, as de madeira, e 110 de Isnins Igna-
cio, as de ferro. O novo vapor nacional ile\c
estar completamente prompto antes do ."im
do corrente anno. O ox-"Cal>o Verde" possuocapacidade para 7.01)11 toneladas de carga.
Sou proprietário, o Sr, Jnynie Nobre, vae
aproveitol-o no serviço de transporte do sal
enlrc os portos brasileiros. Dizia-se nas ro-das marítimas do 1'onla d!Areia que é pos-sivcl venha o "Cabo Verde" a chamar-se

Cruzeiro do Sul", commcmoração patrioli-ca bem escolhida, por caber ao primeirovio a óleo aqui construído.
ia-
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p» aíliada a publicação do
primeiro episódio

Communica-nos a Empreza de Romances1 opularcs que, por se ler dado um acciden-le na impressão do primeiro fasciculo dus
_ Aventuras de Cherlcquinho" e não de*--
jando olferecer ao publico uni trabalho cujaíacliira material não Seja irrepreiichslvel,(Icoidiu mandar fazernova impressão.

lor esse motivo, o 1° fasciculo já não seri(listiilnndo na próxima terça-feira, 29 docorrente, mas na terça-feira seguinte, 5 desetembro. Esse fasciculo, que encerrará in-tegralmenle o Io episódio — A eslréa dc um
pequeno policia amador — tem 14 illustra-
çoes internas e capa a coros, constituindouma leitura que muito agradará ás crcau-
ças e interessará também aos adullos.

Uma visita da poíscia aos
conventilhos baratos

0 edifício dos Correios
em S. Paulo

Mfr>
Dr. Hilário de Gouvêa-SJJ-0D"

triz e garganta. 2(1, Assembléa, das 2 ás 4. A's segun-ilas, quartas e sextas. "

Duas vezes criminoso
.—9-—

O aceusado depoz hoje' rroscsniu hoje, na delegacia do 13" distri-cio, o inquérito aberto pnra apurar o grave.caso; neeoi-r.do.na rua Santa Isabel n. 8l!Miguel Rodrigues, que d acc..sado do haverespancado sua amasla Vitalin.t da ConcSfazendo-a abortar, negou que o houvess _-lto, asseverando também que a creançaT cc-
en..^>rn- 

Esta>, c.om(! *•''' fí,í "otcindjf foraenterrada 110 quintal da e.-is»
í?inC'wí!','U;vendn scr e-lumuuli.«ia _D deste mex.,-,- - -

COLL YRIOcura ns inflnmmasõcs do*
MOURA BRASIL Rua Cuayan., 37

Naufrágio de um
yole

Da sedo do Internacional, fi" praia dc San-
m™ i1'-' ?;",u hoj.c um "J'ole" « d(>«s re-mos, ripolado pelos sócios daquelle clubManoel Gonçalves de Moraes, Marcellino deMiranda e Moacyr Guimarães. O mar estava
picado, mas os imprudentes tripolantes le-varam o barco até em frente da barraUuando contornavam o vaso dc guerra inglczMacedonia", duas vagas desencontradas vi-raram o "yole", despejando os seus tripu-lantes. Por felicidade a lancha "Sereia" domestre Antônio Jorge Henrique, estava pro-ximo, de modo a poder soecorrer os naufra-fios, que foram salvos e entregues no seu

<.(.
UliÍVAP<SíiAc':' cigarros especiaes para 200" > ^':saCi> réis com valiosos brindes.

Lopes Sá & C,
mm»

11 que reside
1 ás 7 liotu do

O Lyrico e Mme. Guimarães
rw- 

Gl?ndes ."atellers- de nlta costura,urençao dc modelos e execução rigorosa dasultimas creaçoes de Paris, cm "robes soi-rec, promenade", sahidas de llie.itro, etc.Secção especial em costumes tailleur. GrandPnx, Paris 1900 o Londres 1914. Rua SãoJosé 80, Ul. 4.69,4.* Próximo á. (avenida RioRranoo.:  " ""

Ameaça ruir è esmagar osempregados posíaès
S. PAULO, 27 (A. A.) - A propósito do

mao estado do edifício do Correio, que amea-
ça ruir, o "Eslado de. S. Paulo" publica asinformações que colheu a respeito. Diz que,ha dias, os empregados da 4* secção, notando
que as columnas que sustem a parte superior
do edifício se curvavam ao peso do ultimo
andar, c receiosos de ficar, de uma hora
para outra, esmagados sob os escombros do
prédio, puzeram-se a falar do caso, raanifes-
tando os seus receios sobro o perigo, que sclhes affigurava iniminente. O facto chegou aoconhecimento do administrador, Sr. Prado
Azambuja, que tratou logo dc tomar todas as
providencias necessárias, não só para evitar
o desastre, como para acalmar os ânimos rc-
ceiosos dos seus funecionarios. Assim, offi-
ciou á Prefeitura, pedindo a nomeação de uma
commissão de technicos que procedessem auma vistoria no prédio.

A Prefeitura nomeou para desempenhar es-
se encargo os Drs. Adelmar de Mello Franco
e Arthur Saboya, engenheiros que, depois deexaminarem o primeiro andar, sobre a partefreqüentada pelo publico e as columnas ver-
gadas, subiram ao segundo e ultimo andaronde estão inslallados a Contadoria, o Arcbi-
vo e o refugo da repartição. A primeira me-«tida de precaução aconselhada por elles, foi
a immcdiata transferencia do Archivo paraoutro logar, visto como a grande quantidadede material ali depositado pesava grande-mente e aggravava sobremodo o perigo.Como a remoção dos moveis c papeis exis-
tentesno Archivo despertaria naturalmente acuriosidade não só dos empregados comotambém do publico, a administração entendeu
de bom aviso fazer o serviço de noite, evi-
tando assim boatos alarmantes que sobre ocaso haviam de forçosamente correr. Feita aremoção liara o segundo andar dn casa Paivaondo funecionava a secção de "Colis Pos-
taux", foi para ali transportado o Archivo,
porque nao havia outro logar, nem abi o pre-dio offcrecia maior segurança, pois na 4' sc-cção as columnas que sustem a parle superior
do prcdio são muitas e ali são poucas.A casa, que pertence ao conde de Pratosestá alugada á razão de dez contos de róis
mensaes; a parte em que eslá agora o Archi-
vo pcrlence ao proprietário da casa Paiva, afjticm a administração paga mensalmente oaluguel dc 0008000.

O proprietário da casa Paiva, reccioso de
que o prcdio venha também a soffrer, vaemandar proceder a uma vistoria nelle onde foiínstallado o Archivo. Além das columnas do

» segundo andar se acharem vergadas, ouis«»,

signaes de perigo são as paredes radiadas de
varias salas da casa. Os pregos do assoalho
do Archivo eslão soltos, o que faz suppor queo edifício vae aos poucos cedendo ao peso da
Contadoria, onde ha cerca de dez toneladas
de papeis.

Perguntado sobre a mudança, o informante
do "Estado" respondeu que provavelmenteserá feita para o prcdio novo da rua de São
Bento, que visitara ha dias, com o Sr. Azam-
buja, e que parece cxcellenle para o funecio-
namento da repartição. Já foram entaboladas
negociações para o aluguel desse prcdio, dc-
pendendo do que a Direetoria Geral dos Cor-reios resolver nestes dias.

O administrador dos Correios partirá parao Rio de Janeiro afim de expor ao seu su-
perior a nossa verdadeira e triste situação. Oedifício da rua de S. Bento foi offerccido porla contos, preço que parece muilo razoável,
t«nto mais quo naquella casa poderão ficar,sem os sobresaltos cm que agora vivem e comtodas as coinmodidades, uns 30 nnnos, segu-ramente. Si houver mudança será nestes dousou tres dias.

—¦—* -tt* 

A fallencia dos Correios

Dr. Alfredo P inheiro - 0,)ac™f°*
doenças das senhoras, vias urinadas. Applica o 914 Vco-salvarsan. Cons. 75, Assombléá-I- andar. Teleph. Cont.J.G80. Resid. 844, N. S. Copacabana. Teleph. Sul 1.823

l6-
flores aantalantes!

Depois que o delegado do 24'' districlo deutao sobejas provas de sua incompetência, 110caso da tragédia dc Jacarépaguá, aquella lo-calidade entrou num periodo de azar.
Na mesma rua Barão, onde se deu a tra-

gedia, houve agora um furto de jóias. Foi nacasa de D. Gilda Baptista, 110 11. 187. Indo aliuma vendedora ambulante de quinquilharias,«le nome Margarida, esteve cm trato cora adona da casa, até que esta, precisando ir &cozinha, deixou-a só. Quando voltou, nãomais encontrou a Margarida. lioras depois,D*r,GlJ.d.?,dava por falla de algumas jóias.D. Gilda apresentou queixa íi policia do 24°districto. Si o delegado se mcller em dili<">n-cias, esta tudo perdido. ^

Na casa n. 41 da rua Condcssa de Relmon-
P»«- aIV1 °? emP^Bndos no commercio JosóPaes c Alfredo Ribeiro. Hoje, o primeiro exa-
adTmJT 

MVÔ1tfr ° com "•» »-fc-i°dadoagiu que a arma disparou e a bala foi ferir amao direita dc Ribeiro. a
A policia do 19- districlo apurou a cama-

' istencia. recolheu-se á sua residência.

_B@» íSS^s '~if*ã'.'Ss

¦©iB^UI.EíêíiEli^t-ííí»
Continuaram Loje, apezar de ser domingo,os trabalhos da commissão que está exãminan-(lo a eseripturação das agencias dos Correiosaifecla a Sub-Dirccloria dc Contabilidade. Pelo«iuc se vae apurando a maior responsabilidade

dos alcances caLe ao officiál Arllndo EmilioRodrigues. Efleclivamentc houve desvio dedinheiros em que o exlinclo r.ão tem respou-
sabilidadc, mas isso só se v.,e apmaiidi comrelação as agentes da Avenida e Salvadorde Sá.

Quanto ás outras, parece que a m"aior'i dei-Ias nao tem culpa, pois, entregaram o dinhei-ro ao officiál, em virtude de mia circular íforevogada. Algumas demonstram isso con osbalancetes antigos, como fez a agente do Altoda Boa Vista. Nos balanceies nutige eii.i nãoteve alcance algum.
Sóm-iite depois da in^.-V.^ia do officiálArllndo, foi que se verificou o desfalque, pouelie, segundo o que eslá apurado, dava a Cl-ferença do dinheiro iia Contabilidade cenioexistindo em sellos de deposito nas respecti-vas agencias. l
Em algumas agencias elie selazer os balancetes.
Foi isso o que se soube da agente ac Trn

SVr* nlÍáS' ó Uma das PoueàTqe %
ci'mmr?fn°;nA CSSa ngente Arli**d° -'«ífc-tf.cm para fazer os balancetes; cila, porem • •recusou sempre a acecitar o offor^eimcntomandando sempre dinheiro o Cilltà ^xk
5^._Í?:._«toí!-? tlc Contabilidade. Esso sen

as
r-
or

,:i'õ:-; '.ificava a

cio" A 
an:,;CUr,a/,.a C-ntablUdádj. dos Coleios. As outras deixaram-se embair ., -uso ficaram alcançadas. ' "

Drs. Moara Brasil e Gabriel de Andrade*Oculistas. Largo da Carioca S, sobrado.

Entrou um navio de guerrainglez
•—

Os marinheir-os em folga
Mais uma vez entrou no nosso porto o

Nffn'S 
<le, K"errí\.-"«lcz "Macedonia".

Nffo sendo contado o dia de hoje, por ser do-niingo, no praso concedido para estarem fun-dcados em porto neutro, navios de guerra ocommandanle do "Macedonia" 
deu folga a

m cr,-n,0n 
"T ™tí»M™, Quo descorara'"< l'UT« e andaram em passeio, pela cidade,

EL4XLR DE NOGUEIRA Z c. syõhil^'1 òs^pontoa fe^aUt°m0Ve1' 
I'"correndo 

|

Houve hoje grande reboliço nas casas ba-ralas de tolerância das iinnicdiaçõcs da pia-
ça firadentcs.

Naquella zona essas casas estavam augmen-laudo consideravelmente de nui >-o e sc alas-lavam por completo dos limites dados pelaslicenças da Prefeitura ás casas de comraodosdessa ordem, Além de algumas decaídas esta-bclcccrem residência nesses verdadeiros eou-
ventilhos da mais baixa espécie, as suas pro-pnetanas e proprietários exerciam um verda-deiro lenocmio. A policia sabia que as pobresínlelizcs eram obrigadas a sair ã rua e nãovoltavam, não tinham permissão para o des-canso nocturno sem que estivesse paga a dii-ria exorbitante exigida pela dona da casa.Sobre as condições de hygiene c oulros re-
quisitos necessários, esses convciililhos con-stituiam uma verdadeira calamidade, sendo,entre outras cousas, os quartos c salas dascasas, em todas ellas, quasi sem luz, subdivi-
didos ainda com tabiques dc madeira.

O Dr. Pereira Guimarães, delegado do dis-
tricto, organisou uma caravana policial, per-correndo todos esses antros, conseguindo em
seis dos mais ordinários provas para fia-
grante, autuando os seus proprietários c pro*
pnelarias e prendendo cerca de trinta mulhc-res desoecupadas, na maioria pretas e mula-Ias, assíduas freqüentadoras dos xadrezes, as
quaes vão ser convenientemente processadas
por vadiagem e, uma vez condcmnndas, mau-
dadas para a Colônia Correccionnl.

Foram presas c autuadas entre as donas de
casa Carolina Fernandes, com coiivenlilho á
rua Buenos Aires n. 240; Martinha Maria da
Conceição, á rua S. Pedro, 33G; Dolorcs Pc-
reira, a rua General Câmara 11. 2,'!0: Armin-da Gomes Lobão, á rua Tobias Barreto n 48,
e Joaquim Alves o Álvaro Cruz, aquelle com
casa /i rua S. Redro n. SOI c este ó rua José
Maurício n. 18,

O Dr. Pereira Guimarães officiou lambema 1 rcfcitnra, solicitando a multa convenientados proprietários e proprietárias dos conven-
tillios, conforme è de lei.

Todos os autuados em flagrante prestaramfiança para se defender sollos, exceptuando-
sc a hespanhola Carolina Fernandes, da rua
Buenos Aires, 2-10, que resistiu ã prisão, ten-
tando aggrcdir o commissario de dia e sendo
por isso também autuada por desacato,

Em poder de Carolina Fernandes foram en-
contrados diversos cartões, nos quaes elia la-
zia a reclame da sua casa de tolerância.

V.

Julga-se do gosto artístico
de uma pessoa pela forma
por que tem mobilada a
sua casa.

Leandro Martins &
OURIVES, 39-41-43

OUVIDOR, 93-95.

Um maestro é victima de um
accitíente

Em Anchieta, o maestro Eurico Costa, d.i*
vajun passeio om "charrette", hoje pela ma*-
nhã, quando aconteceu virar o vehiculo, nti*
rando-o ao chão. O maestro recebeu algumas
cxcoriaçõos, pelo que foi medicado polo Dr,
Antenor Cosia, seu irmão.
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% experiências dos in-|fl 26" anniversario da k\
ventos Cândido Costa

— ? ¦¦

To ilo 3 deram bons resultados
Itoallsoii-io o lurdc, nn praia do Botafogo,

k oxporloncla do apnarellios salva-vidas d.i
[invenção do Sr. Cândido Cosln, do que já no..
temos occupndo.

Todas essas experiências tiveram bom rc-
Hilliido, inustriiiulo o Sr. Costa, (llio apenas
eyin tuna pequena qunulldndo do algodão,

í

ssS»*tíSi? % w.r,Í^.'*í->v',iWZ i-j?!)¦I
st.»***!: S^P*
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MíÉ§ÉralÉÉi
i O cruzeiro, a miniatura ilo S. Paulo
; t a mala salva- vidas, boiando na praia

dc botafogo

produclo das terras do Amazonas, eslá resol-
vido o problema de salvação na água, queí
Üe pessoas, quer do cousas.

Muitos foram os nppttrélnos experimenta-
«los. Primeiramente, mostrou o inventor eo-
mo uni cofre lodo de ferro, envolvido cm 40
ürammas de algodão níío vae ao fundo, um se-
guidn, varias espécie- d.- roupas, tacs como
capotes, calções, aeòlcnoodos, todos cheios dc
algodão do Amazonas, foram apresentado?
tomo salva-vidas, excellerites salva-vidas, se-
'mi ros e fortes.

O Sr. Cândido Costa fez outras experiências
com malas, berços e oulros moveis, com
idêntico fim c dando resultado cglial no das
outras experiências. Por fim, o inventor lan-
con á água o (frnrídc ernzeiro com o dístico
"Pax", cm honra a A NOITE, e lendo ao h-
do uma miniatura do "dreadnoughi ' 'Sao
Paulo", laslrcado dc grande quantidade dc
ferro c possuindo depósitos para penetração
cie água, mostrando assim que, relativamente
no sen grande peso, uma pequena quantidade
de algodão do Amazonas, envolvendo tu-
Los de alumínio (pie ctrcumdavam o "drc.-ul-
Inought", era o sufficienle para (pie aquelle
Vaso dc guerra não fosse an fundo.

O Sr. Cândido Costa fez. depois, demonstra-'ção experimental de uma lielicc, de seu in-
vcnlo, de uma só pa, demonstração (pie loi
feita em unia pequena embarcação de folha,
feirando por meio dc um machlnlsmo de reio-
logio.

Estiveram presentes a essas demonstrações
muitas pessoas convidadas, civis c militares.

Prestaram concurso a todas as experiências
diversos barcos das sociedades dc remo dçs-
ta capital.

A policia apprehende
um furto!

:' Conseguiu a policia dò '/« dis.-ido npm.vlien-'der 
quasi todo o furto de materi.il e Ut. isi-

lios para automóveis, da garage Elite, ;i ru",
Voluntários da Pátria, prendendo o irnpio
Manoel Gonçalves Moita, empregado .la','.r-"a
fenrage, (pie, disso se aproveitando, ia aos pou-
eos carregando os petrcehos.

dação do Asylo Gonçalves
de Araújo

As solenuildudes ile liojo
Aqnello» nulomovcU, cnfllclrndoit, Aquella

gente punida a contemplar o edifício, algumaij
foiullins sentada» nos bancos íronlelrosdi• lln-
dn praça Marechal Doodoro, o 08 sons ci.cr-
gicíis, folies, da "Aída", vllldOH lá de dentro,
denotavam qne o Asylo estava cm lesta, (pio
lill so cmiimi murava a festa mutual, annlvcr-
Miriu d>\ 8110 lundaçâu.

I-: í-, no anno, o tmlco din om mie o povo do
liuirro, parece, conleiuphi o edifício do Asylo
(ionealvcs do Araújo, Ifio elegante, tão myai -
rlOKo, lão sombrio, lã» Bocogoilo, d.lsnnl vçr,
ntrnvís da larga porta cenlrol, lã ao findo,
nn iilriu dn capclln, unia lu/.inhn elerna, a ar-
der aos pis do Christo (|ue doniína o áítrir.

Nos outros dias, iiiissiiiii hoiídos, carros, nu-
lomovcls, iiplnhados dc passageiros c transcuu-
les, e nluguoni o olha, iiingiiv.u o contempla
ciiiiin devera contcmplal-o, enui cnvlulio c res-
peito, porquo í- um asylo (pie abriga centenas
de creanças pobres, <iue se ...-liam ali rc-
cebendo Inslrucção, educação, elementos Iudls«
pensaveis para o Iriumplin na luta pela \idu.

A solcmnldadc commomorallvn tlu ib" an-
nivcrsiiriu da fundação do Asylo Araújo, quo
ho.ie passa, principiou pela missa solemnoj
bastante concorrida, ús 11 llil horas. DcpJs
houve a sessão magna ás 11 horas c HO r.iinu-
los.

O pequeno salão nobre do Asylo eslava rc-
plcto dc famílias, muitas familiar-. Houve mes-
mo nli.nmn dlfflculdadc era hccommodar-so
ali todos os convidados.

Num palanque, acima do nível da sala, to-
nm.um nssenlo o tenente Dodsworlh Mnvlins,
representante do presidente di Republica, o
nu-iiihi-os dn ndinlnlslração da Irmaudi.l-, da
Candelária,

Accominod.-.dos todos, na sala contígua, um
órgão começou u desferir compassadas t.Mas,
accclerando-se após, enchendo o salão oilctl.
cioso dc musica sagrada, mysllcn e triste.

Vozes, cm todos os dlapasões, romperam
um bymiio. Eram us nsyladas, (jue entoavam
o llynino Gonçalves de Araújo.

Cá, no salão, tio vem cm quando so conseguia
ouvir uma pltrasc do hyiruio - asy-lô üónça
ves dc A-r.-i.-u-jo.

_ Acabou o hynino, O director, Ur, Kamlz
Cairão, usou da palavra, c leu um discurse liu
rilado, com empbase, com ucnV.mcr.lj.

Pulou dc [Ionealvcs dc Araújo, o benenicri-
lo portuguez citic, moço ainda, vciu |...j-.e de
Portugal, c pela pcrtinnncla, pela constância,
pela força de vontade, venceu todas ..s diffi-
euldades, c eslaliclcct-u-sc no cominercid, ven-
cc-ndo, finalmintc, fazendo fortuna r,uc j.;.iii
á Irmandade da Candelária paru u fundação
do Asylo, onde pc- desse educação e instri!'.'ção
Í-S crçaiicas pobres. Falou dei' vs do prcuuadòinestimável (jue representava a inslrucção.
Pulou ila ingratidão dos que st- tornam fratos
uos_ que os instruem, e da ingratidão .liridaj
maior dos que ncoimam o Asylo do não ser
sc uma casa dc liistrucção, mas também de
trabalho obrigatório,—Mas esle lábio, senhores, exclama o Sr.
llamiz, batendo forlc no peito com o ptmlioCerrado, esse lábio é o nosso padrão de glo-ria!

Ejlcce um hymno ao trabalho. Em competi-sação, diz, ha os que reconhecem os benefi-
cios da instituição c proclamam publicamenteo seu reconhecimento, como fez, o armo pas-sado, uma senhora, hoje professora publica,
que recebeu a primeira instriTcção naquella
casa. E terminou o orador, dirigindo as ul-
limas palavras, ardentes, apaixonadas, á. me-
moria do fundador do Asylo, o finado Coneal-
ves dc Araújo.

Houve palmas, muitas e demoradas palmas.Seguiu-se o concerto, bastante apreciado, cm
que tomaram parte I). Clarice Martin, Sr.Newton Padua, I). Lydia Salgado, D. Panlinadc Ambrosio, tendo os acompanhamentos sidofeitos pelo Sr. L. Gallet.

Logo após terminaram os festeios com uma.'•llocucão dc agradecimento pela altimna Mariaue Assumpção Rodrigues,
No saguão, tocou durante o festival, umabanda de musica de marinheiros nacionaes,
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Os estivadores elegeram hoje a
sua nova directoria

PRESIDIU A SESSÃO O SR. CHEFE
DE POLICIA

Os estivadores reiinirom-so bojo om ns-
scinblíii geral para eleger a sua direeloria
que deverá tomar posse no dia 17 dc selem-
bro proxtmo,

Como sempre succcdc, os nssnrtudos dlvl-
dlram.sc ein varias corronlfls, figurando na
eleição de bojo tres chapas: a "btloln lar-
ga", que era a officlnl. u "bltollnlia", oppo-
ílclonlsta, c a *'vcrmelba", que suffragava
alguns dos nomes contidos naqiicllas duas
outras.

A voliiçâo, iniciada pela manha, terminou
depois dns 15 horas, quando, na presença do
Sr. chefe de policia, o seu ajudante do Or«
dcns.Or. ltaul dc Magalhães, delegado do 81
districto, foi aberta a sessão, sendo lida e
approvada a ocla da reunião anterior. O
presidente deu explicações á casa relativas
u uma questão Judicial com nm OX-asSocla-
do, passando-se depois á apuração das co-
(lulas, verificando-se o seguinte resultado:

Presidente — l.uiz de Oliveira, 471 votos;
vice — joÃo Baplistn do Santa ltosa. 5l!i; l'1
secretario — Manoel Francisco dos Santos
Penedo, filH (opposlctonlstn); 2" — João
Vieira da Silva. 510; Ibesoureiro — I.eopol-
do Bernardino do Carmo, 510 (opposicionis-
In); procurador — Jnymo llomei do Pai-
mas, «IGO (uppnsicionlsla.).

Conselho — Manoel Ferreira Pagode, 1)11
volos; Antônio André, ' OUt; Sylvestre de
Oliveira. 510; José Carvalho, .M7; Prancis-
co L, Rodrigues da Silva, 510; Francisco
liaptisla, 51»; Miguel Moreno. 518; Francisco
José Estritmbo, u 10; l.uiz .losé Gomes Fer-
reira, 518; Franklin Rodrigues, 513; Júlio
Ileiirique, 518, c Manoel Benicio, 513.

O presidente, da chapa vencedora obteve
sobre o candidato da chapa opposicionisla a
maioria dc cinco volos apenas. A opposição
conseguiu eleger o 1° secretario, o thesourci-
ro c o procurador.

Na votação para o conselho houve o pro-
posíto dc harmonia, entrando candidatos dos
dous grupos.

No correr dos trabalhos, nas proximidades
da sédc sociol, por motivo dc desnecordn
quanto ás chapas» foram registados pequenos
incidentes, logo abafados pela policia. O es-
livador "Chinlnlia" desfechou um tiro cou-
tr.-i um seu collega, que não foi nttingido.

CorritBai

a, rata é cada vez
mais intensa

«M»>
Os lavradores mineiros

cuidam dos seus interesses

Uma reunião em Carmo da
Matta

CARMO DA 
'MÁT-TA. '27 

(A NOITE) —
Acham-se reunidos aqui numerosos lavrado-
res, que eslão tratando dc nssumptos QUCi,
dizeni respeito á agricultura mineira.

Entre os velhos
•—
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0 Sr. Nlo Peçanha vista em
ifieiis !« falinea

graphil
" A convite da população de Engenheiro Nel-

va, no município de Iguassú', visitou ho.ie
aquella localidade o Sr; Nilo Peçanha, presi-
dente do Estado do IUo. S. Ex., que rc .ez
acompanhar do Dr. Manoel lieis, chegou
'áquella estação cerca de 9 horas. Aguarda-
¦vnm-n'o enorme massa popular, c is compo-
lienlos do Dloco Progresso de S. Malhem,
agremiação de capitalistas e industriaes, que
aos poucos eslá transformando aqucllc qua-
*i subúrbio do T.io em verdadeira cidade.'Após ligeiro descanso, o presidente do Estado
yisitou ns installacôes de uma fabrica de pro-
tluctos de plombagina que, sob a direção uo
engciiheiro Guilherme Oats, está sendo mon-
lada. O seu proprietário, Sr. Luiz Wòlliseh,
conla poder, dentro de duas semanas, cousu-
mii- no fabrico dc lápis, óleos, lubrificantes c
tintas pura pintura dt- metaes, cerca, dc duas
toneladas dc graphlte, diariamente.

Essa industria, que é inteiramente, nova ao
Estado do Hio, prometté tomar grande incre-
süento, dada a facilidade de obter ll matéria
prima c o fácil consumo dos produetos. As-
sim é que o Sr. Luiz Wcllisch esta importai*-
do a plombagina do:« municípios dc São li-
ílelis, e Valença, no Estado do Rio, o lambem
tio Espirito Santos c Minas. E\ como sc vê,
dc toda importância a exploração daquelle
¦mineral, até hn pouco por completo abando-
nado entre nós.

Informou-nos o Sr. Weíliscb. ler encami-
nliado negociações para a próxima exportação
de seus produetos para os listados Unidos, ou-
dc ha absoluta carência de plombagina.'

O Sr. Nilo visitou ainda uma exposição dc
produetos da pequena lavoura local, assim
como uma grande variedade de artigos cera-
micos. Após visitar os vários recantos dc São
jVIathcits, foi a S. Ex. offereeido um banque-
te-, em que foi satfdádo pelo Dr. Adolpho Go-
«mes dc Albuquerque-, que cm nome da popu-
ijação local solicitou ao presidente do Estado
•providencias para o abastecimento de_ água
jpolavel á população, assim como a rectificação
ilo rio Iguassú' e a creação dc uma escola
publica. Quanto a esla, S. Ex. comjromet-
icii-se a attender promptamonte, não o fa-
zendo com relação aos outros melhoramentos
solicitados que, disse, são da alçada do gover-
HO federal.

O Sr. Nilo. no seu discurso dc ngradccimen-
io, álludiu ás terras devolutns do Estado, que,
incha, devem ser penalisadas, não porque seja
contrario ás grandes propriedades, mas por
comprchender pouco razoável que capitnlls-
Ias cm grande número e que vivem dos ju-
Tos dc suas apólices, conservem grandes ex-

, tensões de terras completamente incultas, rc-
cusando-se obstinadamente, a planlal-as ou a

i jvendcl-as. Disse mais S. Ex., combatendo os
desertos, que povoar e cultivar o Eslado é ad-
ministral-o. Era com grande satisfação, pois,
que via surgir daquelles latifúndios uma ver-
{ladeira cidade, com o concurso apenas da ini-
ciativa particular.

A' tardo regressaram do Engenheiro Neiva
o Sr. Nilo Peçanha c comitiva.

cog^apaíDliãa de esco-
teiros em iSapfoaceaia

-BARBACENA, 27 (A NOITE) — Por inicia-
tiva de. vários jornaes acaba de ser orgunisa-da nesta cidade uma companhia de escoteiros,~t+a-•ageaia da rua

ãVc

Um artista do Circo Euro-
peu é vietima de um

accidejvte
#uando fazia exercícios gymuasticos, de

ensaio, no Circo Europeu, onde trabalha,actualmeute instailado á rua São FranciscoXavier, o nrtisía Carlos Champlain foi victi-ma de iim accidente, fraeturando um braço.immediatamente lhe foram prestado» os•oceorros d« Assistenc-i*. - 

E' gravíssimo o esíàdó deD.'ZiIah Valle
Nada dc importante foi feito hoic nn de-legaeia do 2-1° districto relativamente á tra-

gediuda rua Barão, perdendo assim ns suasautoridades um ensejo de mostrar as suashabilidades cm matéria de segredo de itis-ttçn.,.
O estado de D. Zilab Valle, uma das pro-tagomstas, continua gravíssimo, soffrendoella de intensas dysprtdas consérvnudo-se a fe-bro alia e as pulsações violentas. Consida-ram mesmo os médicos o seu eslado quasidesesperado!-.

£ü@£Í@i>r®§; e £yüsusgu©a*£giiie
chega na «^uapia-fein*a

Em tclegramma para sua familia, nesta
capital, hoje recebido da Bahia, do bordo do
paquete '.*Ligér", o nosso illuslrc collabóra-
dor Medeiros e Albuquerque communi-
ca clieghr ao Rio na próxima quarta-feira,
durante o dia.

¦ <n« ¦

O Asylo S. Luiz da Velhice Desamparada, í\
rua General Gurjão, no Cájú, festejou boje, n
posse dc sua nova directoria, eleita cm ns-
sembléa geral dc 20 do corrente.

Desde ns 12 horas, começaram afíluir, ein
grande numero, os convidados, dc sorte que, ás
14 horas, já era avúltndlssimn a assistência,
dc cavalheiros e senhoras.

A sessão de posse teve logar no paleo dc cn-
trada do Asylo, ao ar livre, tendo a ella ussis-
lido, além do representante do prefeito c o bis-
po D. Xisto Albano, os reverendos padres I-ran-
cisco Solano dc Paria c Francisco Silva. A
direeloria empossada foi a seguinte: presi-
dente, Dr. Carlos Ferreira de Almeida; vice-
presidente, conde de Avcllar; lliesoureirò, Pen-
jamin Torres de Carvalho; Io òccrcturb, Dr.
Luiz Felippe de Souza Leão, õ 2o secretario,
João Dale.

Durante a cerimonia da posse, oraram os
Srs. Drs. Francisco Ferreira dc Almeida, pre-
sidente, cujo mandato expirou, e Carlos Fer-
reira de Almeida, presidente empossado, ^ que
produziu breve oração sobre os intuitos HA] tão
ulil c humanitária instituição.

Após a sessão, foi inaugurado um monuiiien-
to de mármore, representando dous fnllecidos
asylados sob o auspício de S. Luiz dc Frnn
ça. Esses asylados eram Angélica Lapa de
Mello, descendente da familia do marquez de
Pombal, c José 'Victorino Martins, sondj que
aquella era brasileira c este pòi'lugti;z.

O monumento foi òffercciiZo ao Asylo por
um grupo de bemfeitoros.

O bispo D, Xisto benzeu o ii.^numcnlu, ten-
do tainbem S. Ex. produzido, na capclli!, um
sermão análogo no neto.

Durante a festa, a directori.. empossai V.o
Asylo recebeu as csportulas sigttintes: Mme.
Antonino Ferrari, uma apólice do empréstimo
do Eslado do Rio, sob o n. 129.274;' Carlos
do Carmo Ribeiro, 200!?; Frederico Fróci, '....
1:000?, e por intermédio do conde Avell.n-,
4008. prtfdúéto de uma subscripção outra ami-
gos seus.

Aos presentes foram franqueadas í- !.is ns
dependências do Asylo, sendo digno de espe-
ciai menção o asseio e a ordem que ali rei-
nnm. O Asylo mantém, neste momento, 180
\clhos, sendo 50 do sexo masculino c 130 do
sexo feminino, entre nncionaes c èslratigci-
ros.

Jockcy-Club
Por tnpa ngriiiliiblllsslma tarde, íornin ef-

fcctundiis as corridas dc IlOjP, uo «loebey-
Club. Fo{ este o rcsnltudo do prngrmninii:

1" «oréo —¦ 1.(100 metros—Correram: Trun-
fo (T. KocluO, Mcrry llay (E. Freitas), Mnlie
Money (H. Bins), David (A, Vaz), Miss Linda
(L. do Souza), Monte Cbrlslu (J. 1'Ncobar),
Itívc (rAnioiir (11. Coelho).

Venceu Monte Christo; em 2' Milhe, Money
c em 8'tMlss Linda.

Tempo, 102" líú.'Poulcs: 2:i?(IOO; duplas, 8U$UütU
Excèllenlo partida, pnlando na ponla Mer-

ry Day, seguido dc Miss Linda c Trunfo, No
melo da recta diagonal Monte Christo bateu
Trunfo e, no final, Miss Linda, para ntncar
Mcrry Day. No inicio da rccla de chegada
Monte Christo dominou Mcrry Day c, unia
vez senhor da posição principal, não mnls a
perdeu, puro vencer facilmente por quatro
corpos. Malta Money, corrido de alcance,
conseguiu n segunda collocação nos últimos
momentos, derrotando Miss Linda, quo foi
terceiro, por melo corpo.

2" parco — ÍVlfiO metros — Correram: San-
ta Rosa (IV Rodrigucz), Caslilla (Miehaels),
Espanador (F. Barroso), Palia (A. Silva),
Monl Rouge (I). Ferreira) c Duque (A, Alou-
so).

Venceu Monl Rougc; cm 2 Santa Rosa c
cm 8° Caslilla.

Tempo, «li" 415. I
Poulcs: 10*700; duplas, 22?I00. /
Pulou na ponla Espanador, que foi logo

batido por Santa Rosa e esla, pouco depois,
por Monl Rougc, que uma vez senhor da pon-
ta não mais a perdeu, para triumpbar fncll-
menle por corpo e meio de Santa Rosa, que
conservou a segunda posição a dous corpos
de Caslilla, que foi terceira,

íl° parco — 2.:000 mel ros—Correram: Mis-
tclla (.1. Coulinho), Medusa (Miehaels), Dio-
néa (L. Araya), Vesuvicutic (Ü. Ferreira) c
Image (IV Barroso). '

Venceu Medusa; cm 2' Vcsuvlcnnc c em ii"
Mistella.

Tempo, 185" l!â.
Poulcs; 765000; duplas, 38>ifi00.
Con. uma optima partida, pulou na ponta

Medusa, seguida de Image e Vcsuvienne. Logo
na primeira curva, porém, Dionéa necionou
c, de passagem, conquistou a principal posi-
ção, abrindo luz de tres corpos. No antigo
areai Vesuvicnnc derrotou Image o Medusa
e atacou Dionéa, para balcl-a no meio da re-
ela final c ser, por sua vez, balida por Me-
dnsn, que venceu firme por meio corpo. Mis-
tclla conseguiu a terceira collocação a dous
corpos da segunda.

4o parco — 1.000 metros — Correram: Al-
liado (J). Vaz), Maipu' (E. Rodrigucz), Pnra-
ná (J. Coutinho), Monte Christo (D, Ferrei-
rn), Hrlios (Le Mencr) e Multe Monny (A.
Olmos).

Venceu Paraná; em 2' Monte Christo e em
3° Alliado.

Tempo, 102" 815. .._.„
Poulcs: 8-1ÇO0O;" duplas, 55§70u;
Outra cxcellenlc partida, pulando Parai..1-

na ponta, pnra ser logo balido por Mnipu'.
Este sustentou n posição principal até o nn-
ligo arcai, onde foi novamente batido por
Paraná, que venceu firme por dous corpos.
Monte Christo reagiu nos últimos momentos,
obtendo a scgnuda collocação a quatro cor-,
pos dc Alliado, que foi terceiro.

5o Jiarco — 2.000 metros — Correram: Fi-
dalgoAE Rodrigucz), Goytacaz (Cláudio),
Mont Bianc (D. Ferreira), Lord Cannlng (IV
Barroso), Atlas (J. (Vutinho) c Fantomas
(D. Suarez).

Venceu Fidalgo; cm 2° Monl Blanc e cm
S° Alias.

Tempo, 132" 113.
Poulcs: 019600; duplas, 4GS700.
Ao excellcnte grilo dc partida pulou Alia*

na ponta, seguido dc Mont Blanc c Fidalgo.
Na rccla fronteira ás tircbibancadas, Lord
Canniiig necionou e bateu Fidalgo c Mont
Blanc, não conseguindo npproximar-sc do
"leader". No mitigo areai Mont Blanc rc-
conquistou a segunda posição, para dominar
Atlas no começo dn grande recta. Quasi no
final. Fidalgo, bem instigado, balou Mont
Blanc, vencendo por meio corpo. Atlas foi
terceiro a dous corpos.

C° pareô — Clássico America do Sul *-»
1.450 metros—Correram: Arauto (L. Araya),
Favorito (E. Rodrigucz), Porto Alegre (A.
Olmos), Ilygêa (F. Barroso), Hortencia (13.
Freitas), Hclvetia (Miehaels), Ilurrnh (D.
Ferreira), Flecha (J. Baptisut) e Fngulliu (J.
Coutinho).

Venceu Favorilo; em 2o Hurrali e em 3o
Ilygéa.

Tempo, ÍKi" 115.
Poulcs: 275500; i duplas, 3GS000. - r"
7" pareô — Venceu Enérgica; em 2" frilíT'-

vicw c em 3o Mystcriõso.
Poulcs: 100?700; duplas, 28?800.
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O "Boqueirão" nau-
rogou

¦aa

1,11 ma '

Duas horas aentro a água
Além do naufrágio do pcqtiMio "yole" do

Internacional, deu-se boje outro naufrágio,
o do "yole" "Boqueirão", pertencente no
club de regatas du mesmo nome, O mitifrn-
gio_ do "Boqueirão", ia sendo um caso mais
serio, pois os seus tripolantes, em numero
do oilo, estiveram dentro d'agua durante]
cerca dc duas horas, até que foram salvos
pela barca "Commendador Lago", dn Cnn-
lareira, quç passava por,acaso a pouca dis-
tancia. Foi assim, graças a esse acaso, queo naufrágio não assumiu as proporções de
um grande desastre.

O "Boqueirão", que havia tomado rumo
a ilha de Itapncy, virou n uma onda balida,
cerca das 11 1|2 horas.

Os seus tripolantes conservaram calma,
pegando-sc no barco virado e ali esperando,
á merefi dns ondas, o salvamento que o nca-
so lhes levasse, Foi só depois de duas lioras
que dn "Commendador Lagc", que passava
pouco distante, os viu o mestre.

Salvos os náufragos c o barco, foram todos
conduzidos pnrn a Policia Marítima e dali
para a sede do club.

Os náufragos foram os Srs. João Lopes,
patrão, e tripolantes: Guilherme Geislcr, C.
Nolding, Guilherme Bopccmuter, Carlos Jo-
nau, Roberto Surchbcng, Rubcn Palmcr,
Gentil dc Souza e Flavio Lima Rosa.*

<*> *

Uma violenta aggressão
JUIZ DE FORA, 27 (A NOITE) — Hon-

tem, ás 21 horas, o negociante turco Jorge
Miguel, estabelecido á avenida Costa Car-
valho, foi cggrõtlldo por um indivíduo des-
conhecido, que lhe desfechou uma forte ca-
cetada, produzindo frnetura no craneo. A
vietima está ein estado «ave f_«.crimiao50i acha-se foragido.; ; 

'

O P. R. C. do Sacramento
quer evitar a fraude nas

próximas eleições
Sob a presidência do Sr. coronel TIamil-

car Nelson Machado, rcuniu-so boje, ás
10 lioras, ua rua General Câmara, o
directorio do Partido Republicano Conserva-
dor da pnrochla do Sacramento, pnra resol-
ver sobre os trabalhos eleiloraes dns ciei-
ções de íl dc setembro próximo futuro, nas
quaes são .apresentados pelo partido os Srs.
Dr, Vieira Souto, candidato á scnntorin, e co-
ronel Figueiredo Rocha, para dcputndo pelo
1° districto.

Presentes grnndc numero de eleitores c va-
rios mesnrios da referida pnrochia, ficou ns-
sentado quo o partido empregaria todos os
meios paru evitar a fraude, compromcllen-
do-sc o.s prescnlcs qne só agiriam dentro da
lei c das normas compatíveis com a cultura
desta capital.

-

PRIMEIRA DIVISÃO
Flamengo x America

resultado do raid
a da

Escola Militar
A' tardo nos communicarnm o resultado do"rnid" dos aiumnos da Escola Militar.
Chegou em primeiro logar ..o alumno Ivan

Cnrpenler, que gastou no percurso Ires lioras
c quatro minutos; 2°, Honorato Bradell, 3 hs.
41 ms.; 3o, Djalma Ribeiro, 4 lis, e 1 m.; 4o.
Francisco Lacerda, 4 lis. 10 ms,; 5', Lysias
Rodrigues, 4 lis. 10 ms. 35 s.; 0o, João Baplis-
Ia Pinto Júnior, 4 lis., 12 ms.; 7°, Asdrubal
Escobar, 4 lis. 17 ms.; 8", Fernando Chaves,
4 hs, 19 ms.; 9o, Antônio Diniz, 4 lis., 19 ms.
21 s.; 10», Alcio Souto, 4 hs. 21 ms.; 11", Jor-
ge Duarte, 4 lis. 82 ms.; 12°, Abilio Cavnlcau-
te, 4 hs. 37 ms.; 13°, Mario Perdigão, 4'hs,
38 ms.; 11°, Júlio Miguel, 4 lis. 89 ms.; 15°,
Benjamin Almeida, 4 lis, 41 ms.; 16°, Oloteelo
Dacmon, 4 lis. 41 ms,; 17°, Lincoln Cnldas,
4 hs. 51 ms.; 18°, Josí Calheiros, 5 hs. G ms.;
19°, Francisco Pereira dn'Silva, Ghs. 11 m3,
Os outros foram desclassificados.

Diirnnto o percurso abandonaram essa pro-
vn, por se sentirem indispostos, dez concor-
rentes, enlre os quae3 os Srs, Roberval Menc-
zes, Ângelo Moraes, Roberto Mendonça, JDs-. .„.,— —,- --..-- ,,,.,,.

i Wsthenes {"^i» a Artliuç Mcu«r..- * O campo, íoi o do Bot«fo««, oitdeWêscido

O espaçoso c lindo groinul da rua Pay-
snndú cnchcu-sc boje de uma selceta c ani-
madn multidão, que ali fora apreciar a luta
enlre esses dous fortes adversários.

A peleja desenvolvida foi brilhante, no-
tando-se de parte a parte um jogo leve o
combinado.

Em primeiro logar lutaram os segundos
lenms, verificniido-sc o segunde resultado :

Flamengo — 8,
America — 1.
A lula entre os primeiros teams foi ainda

mais entbusiaslica que a dos segundos c, de-
pois de lindas peripécias, terminou com este
resnllado i

Flamengo — IV '
America — 2. ' ^

Andnraliy ir Botafogo
Foi tim excellent; jogo o realisado csln

tarde no cnmpo da rua Prefeito Scrzcdello,
cnlrc esses dous clubs.

Grande numero dc pessoas compareceu no
ground' do Andarahy, npplaudindo faria-
menle os bcllas lances.

O match entre os segundos lenms lermí-
nou desta fôrma:

Andnr.iby — 1.- /
Botafogo — 4. *
Teve' inicio cm seguido 'ti luta entre os

primeiros teams. Ambos os contenflores pc-
lejaram com animação, proporcionando á
numerosa assistência uma forle luta, quo
terminou desta maneira : AAndarahy — 8. .

Botafogo — 2.  '
SEGUNDA DIVISÃO ';

Villa Isalicl x Cattete1 -._ . _>,
- O campo onde se feriu estn peleja foi o
do Jardim Zoológico, affluindo ali grande
numero de pessons. .

O jogo desenvolvido pelos adversários foi
forte e bastante animado, terminando com
O seguinte resultado j

Primeiros teams :
Villa Isabel —- 5
Çattele — 0.-

Guanabara x Boqueirão
Foram esles os dous outros eomlialcnles

dn segunda divisão, estn tarde. O local da
peleja foi a excellcnte praça de sports do
Fluminense, para onde acorreu grande nu-
mero de pessoas.

Quer no match dos ¦"segundos teams, ipier
no dos primeiros, npreciou-se uma linda ne-
lejn, cujo final foi eslo.' I

Primeiros teams :
Guanabara — !.*•
Boqueirão — 2.-
Segundos teams :
Guanabara — 0.;
Boqueirão — 5,

à ITERCEIIU' DIVISÃO
;'-'.--- ' Icaraby sc S. C/Brasil

Foi esle o iinico match determinado pela
tnbclln desta série

Os grandes prejuízos causados
pela guerra na frança
PARIS. '21 (A NOITE) — Segundo uma es-

lotlltlca boje publicada, as operaçíios inllllu-
res destruíram complctaincnte ou domnilica-
ram gravemenlc 753 cidades c aldeias no ter-
rltorlo francez.
A grande importância da oc-

cupação dc Porlo-Palcrnto |
pelos italianos
NOVA YOItK, 27 (A NOITE) — Em Roma

expllcu-sc quo a oecupação do Porlo Palermo
c (Io cume dc Kalarat, pelas tropas italianas
(lesombureadus na Albânia meridional, tem
por fim pcrmiltir nos iluliunos vigiar a costa
no norle do cabo Kephnli, que fica 60 milhas
a sudeste de Valona c onde se acredita que
csislt uma base de submarinos austro-alle-
mães.

O terrilorio agora occupndo pelas Iropas ila-
lianas í- habitado somente por gregos.

Este facto tem, no que so diz, umn grande
iniporluncia, porque, si O rol Constantino, da
Grécia, protestar, como parece cpto & sun in-
lençiio, contra essa oecupação, é evidente que
elle é eunipllec da invasão do terrilorio grego
pelas tropas búlgaras dirigidas por òfficlncs
allemães, visto que aló agora não protestou
contra tal eousa.
Mais russos em Salonica ^ K5«fl F

PARIS, 27 (A NOITE; ~ Desembarcaram
em Salonica novos coutlllgontos russos, estan-
do agora no frente dn Mncodonia uma divi-
são moscovita completa.
O fuzilamento dc Felice Pfait

não sc parece cm nada com
o assassinato de miss Cavcll
PARIS, 27 (A NOITE) — Os jornaes nlle-

mães fazem grande escarcío com o fu/ilanicn-
to da espiã Felico Pfaat, cm Marselha, e (li-
zcni que depois do fuzilamento dessa mulher
os francezes e, cm conjunto, os alliados, não
podem móis protestar contra o fuzilamento
dc miss Edith Cavcll.

Em primeiro logar í- necessário declarar
mais uma vez que Felico Pfaat ern franceza
de nascimento, embora descendente de nlle-
mães. Depois, conformo ficou averiguado no
conselho de guerra, Felice fez durante muito
tempo espionagem por conta dn Allemanha li
esse crime ella o confessou sem redundan-
cias. (

O cnso dc Felice Pfaat não lem, pois, ne-
nlitinia analogia com o assassinato do miss
Edith Cavcll, levado á prática pelos nlle-
mães. , ¦•

Von Hindenburg vae visitar a
frente austríaca
LONDRES, 27 (A NOITE) — Os jornaes,

suissos dizem que, segundo noticias que cor-
rem nos círculos militares de Vienna, o mnre-
chal von Hindenburg visitará em breve n
frcnlc -austríaca nos Alpes c no Carso.

Ò palácio de Veiie?^ ÍOÍ con-
fiscado pelo governo iia-
liano
PARIS, 27 (A NOITE) —- O governo itnlia-

no confiscou, por acto dc bontem, o chamado
palácio dc Veneza, era Roma, nas visiiibançns
do Vaticano, propriedade do governo austria-
co, o que era sede dn embaixada dn Áustria-
Hungria. Foi concedido o praso até 31 de ou-
tubro pnrn que o governo austríaco faça rc-
tirar dali os archivos e os moveis c.uc guar-
necem o palácio.
As informações búlgaras

NOVA YORK, 27 (A NOITE) — O estado-j
maior búlgaro diz que nos dias 23 e 26 ns tro-
pas búlgaras rcpelliram dezoito formidáveis
ataques dos servios, nos sectores de Kurlcuzuz
c expulsaram os destacamentos inglezcs ua
direcção dc Goge c dc Orfani. Os búlgaros, se-
gundo essa mesma fonte, occuparnm Krcta-
parmnrdngh, Dzravik-e Prnvista c ainda toda
a planície dc Serishabon. Negam os búlgaros
que os francezes tivessem occupndo Paimisch.
Os inglezes continuam a pro-

gredir
LONDRES, 27 (Havas) (Official) — Hon-

tem á noite capturámos (luzentas jardas de
trincheirns ao norte dc Bazcnlln-Ic-I'ctit.

A artilharia inimiga esteve multo activa en-
tre o Somme e o Ancro c também nas pro-
ximiilailes de Bethune. As nossas baterias
responderam, bombardeando ns estações e
aquartelamenlos inimigos.

—«o»» —~—

â polida slssa si© ífi0Ms

Eram tres os marotos. Domingo, sem bi-
clio, sem rifas c sem lotos, como haviam dc sc
divertir ? Tomaram um pnpèl e escreveram n
carvão: "Club Tendlnhn'.'. Pregaram o letrei-
ro á porta da tendihha, á rua General Câmara
n. 171, abriram o baralho e entraram n fun-
ccionnr com n "vomclhinha". Os nickcis co-
mcçarauí a chover no balcão. Foram contar
á policia que o jogo já estava nas tendinhas.
Partiu uma "cauôa" do 3" districto.E o "Club
Tcndinbn" foi exlincto e presos os seus "dire-
clorcs" e "associados".

A "directoria" do "Club Tcndinha" dccln-
rou que vae mudar-se para o largo de São
Francisco. i «ao», —

O sport em Mina s
Uma corrida enlre Campanha

c Canibuqtiira
CAMPANHA, 27 (A NOITE) -- O Sport

Club t::inip,iiihi-n-i- ncaliii de rcnlbur ulli-
oialmonlo tim conourio do carreira cnlru
Oambuqulra c esta clduilc, quo dlsln daqui
17 üllomcjros. vencendo as provas icspecli-
vai os "spurtmeu" Saturnino, ora primeiro •
logar, e AlcMinilre, cm BOgundo.
wwii— ¦ijiiiiw.i ii—iw inm

COMMUNICADOS
—¦¦———«^——i^—¦ i ——— ii gammm a

VíOIlSl I UCÇUCS C|V|S rm0J ongcnboiros
Muno Qzorlo i!o Almeida e

Sorzedello Benltcs MgriIcq
iJjrnal do Urnjll, 6' ninlnr

Ln í^mmAo • VoilulinliM paia inoninni,
ci i «uiij^i-^ Knxuvuoí para uantiiniloj, -

MoíIiis pnra wuliorai. Itua ila Aílombicn u. 1U,|

A INDEPENDÊNCIA
Moveis artísticos
Moveis do luxo
Moveis para todos os preços

RUA DO THEATRO N. 1

MOV I£I SS"
.Voadas n dinheiro o u prestações. — 9, litreo il

('iiriuca, !', (junto no porlfio ila oiilcni; SÜV/..1 BAVTIü
TA i COMI».

Assassinato frio
"Exino. Sr. redactor da A NOITE.

Saudações. Em meu communicado inserto
ante-hontciu ora seu popular jornal, iilcni
de algumas virgulns, escapou ú composição
e revisão, ao fim delle, uni sem precedente,
que sc não comprclieiidc, quando é certo qua
escrevi surprcntlcnlc: "crime premeditado I
surprendentu''. Muilo penliorará V. S., cort
n publicação boje desta rectificação, ao lei*
lor constante — lleruelilo Dias, advogado
—mio, 27 — 8 — lülü".

Vae ser subvencionado õ
Instituto Pasteur Juiz-

deforano
JUIZ DE FOT1A, 27 (A NOITE) — Devi-

do ás reclamações da imprensa, o Congressa
estadual resolveu subvencionar o Instituto
Pasteur daqui, o qual estava ameaçado de
desnppnrcccr por falta dc recursos.

« ^.¦¦*-< '¦'

Morre repentinamente o
contador da Garantia

da Amazônia
Quando hoje, pnra adenntnr o serviço, tra-

bnthavn no escriptorio da Companhia de Se-
guros "Garnntia dn Amazônia" o contndor
dessa empreza, Sr. José Victor Mncic-1, bran-
co, solteiro, com 52 annos, residente ú rua
Cândido Benicio n. 268, foi ncommcttido
de uma syncope, fallcccndo momentos de-
pois. A policia do 2" districto, sabendo do
oceorrido, fez remover o cadáver para o ne-
croterio..

—at»

í) psvo proclama,
Proclama em alta roda;
Fidalga da Brahma,
Cerveja da |oà
siacia Teixeira ^á23sSa

José Maria Villclo c familia c J,
Villela & Irmão agradecem
prolundamenle penltoraclos o to*
das as pessons dc amisade que

compartilharam da sua immensa dor.
enviando pezumes e acompanhando á
ullima moràílü SUÜ idolatrado «*sposa,^ fi-
lha, cunhada, tia e màdrinka IGNAGIA
TEIXEIRA VILLELA. c de novo eaS53^
dam a assistir ã missa do sétimo Cia
que por sua alma serò re3ada na egreja
dc São José ás 9 horas da manhã,
segunda-feira. 28 do corrente, pelo que
sc confessam immensamcnle gratos.

D. Cacílda Betanços Tavares
José Maria Tavares, Álvaro Tnvn-

-nÇ res, sua esposa e filha, Maria Alves
W^t Tavares, seu esposo e filhos, Alber-

tina Tavares Macedo e filhos, Zulini-
ra Tavares Coelho, seu esposo e fi-
lho, Margarida Tavares, Alfredo Ta-

vares c Manoel Tavares convidam seus pa-
rentes c- amigos parn assistir n missa de tri-
gesimo dia que por nlma de sua extremosa
esposa, mãe, sogra e avó D. CACÍLDA BE-
TANÇOS TAVARES, mandam celebrar ama-
tihã, segunda-feira, 28 do corrente, ás 9 ho-
rns na egreja dc S. Francisco de Paula (ai-
tnr-tnor) c por esse neto dc religião c enri-
dade se confessam eternamente agradecidos..

João Luiz da Costa Antunes
fl» ANNlVEnSAIUO)

Maria C. da Costa Antunes, filhas
e irmã. Iguncio Pnuln Antunes c sc-
nhora, Dr. 'Enrico Jacy Monteiro e
senhora, Dr. Emilio Júlio Itens, so-
nhora c filhos, coronel João F. Cos-
ta Ferreira c fillins, convidam as

pessoas dc sua amizade para assistir ú mis-
sa por alma de seu saudoso filho, irmão, so-
briuho, cnnhiido, lio e primo JOÃO LUIZ
DÁ i COSTA ANTUNES, amanhã, 'segunda-
feira, 28 do corrente, ás ü 1|2 lioras, na egre-

aja de São Francisco de Paula. --
Francisco Arrigoni

üeolindn Ribeiro Arrigoni, filho;.,
genro' e netos, participam o fallcci-
inciilo de seu extremoso esposo, pae,
sogro e avô, FRANCISCO ARRIÜO-
Nl, e convidam os seus parentes e

Si amigos a acompanhar os seus restos
..._rtacs a 16 o eeniiterio de Inhaúma. O fe-
retro sairá amanhã, ás 4 horas dn tarde, do
sua residência, á run 25 dc Março 2l!í, A-.ii-
genho dc Dentro. Por este neto dc caridade
antecipadamente agradecem.

Foi preso em Juiz de Fora
um criminoso de varias

mortes
JUIZ DE FORA, 27 (A NOITE) — A po-

licia local conseguiu prender o indivíduo de
nome Manoel Alexandre, autor de vários as-
sassinatos.;

Dr. J. Chardinal
Gnstão üuiinnrãcs, .'«.- jtu'-'S .u..i^

ná Filho, Gilberto Goulart c Ilc-.iriqua
de Ijiilo e Cunha, ceinuicmoi..:v> a
passagem do primeiro anniversario do
fnllecimcnto dc seu saudoso mestre e
amigo Dr. J. CHARDINAL, fazem ei*

Icbrar uma missa, amanhã, segunda-!^.ra, ^8
do eorrenle, ás 9 horas, na egreja dc S. V u-
cisco dc Paula,

Américo Pereira da Silva
Porto

Gcorgcanna de Oliveira Porto e
filhos mandam resar amanhã, ás 9
horas, na egreja do Senhor do Bomfim

(praça Scrzcdello Corrêa) umn mis-' 
sa pelo trigesimo dia do passamento"
de seu saudoso esposo e pnc AME

RICO PORTO, ^

Eurydice Barbosa de Oliveira
e Silva

Os filhos , genros e nora dc EURY-
DICE BARBOSA DE OLIVEIRA E SIL-
VA communienm nos seus parentes o
amigos o seu fnllecimcnto, saindo-o
enterro da rua dc Santo Amaro n. iv,
amanhã, .ás 9 heras da mauha.

•«*»>
Eleição cie juiz de paz em

Soledade
SOLEDADE, 27 (A NOITE) — Procede-se

agora A npurnção da eleição para juiz de paz
deste districto.

numero de pessoas spplaudiu ©8 adversários
[ A luta foi sempre boa, terminando com o.

i seguinte resultado :
Primeiros teams :

i Icaraby — 1.
S. C. Brasil — 2.
Segundos teams :
S. C. Brasil — fe
Icaraby ¦— .0..*._,A

Maria Canada Vieira Azeredo
Coutinho

Falleceu hoje. ás lie 50 nn cnsu
a run do Senado n. .100, sobrado. O
enterramento sairá amanha, us 11
horas para o que são convidados os
parentes e amigos. ^

JL

liDr. Luiz P. do Amaral Gurgel
A viuva, filhos c mais parentes

mandam celebrar uma missa por sua
nlma, amanhã, segunda-feira, 2«S do
corrente, ás 9 1J2 horas, na egreja de
S, Francisco do Paula, dia do seu au-
v.ersurio nataUclp ¦

i
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Isadora Duncan
A NOITE — Dooilnffd, 27 de Acosto do 1916

No Municipal
tlu Muni-
depoh dn

MM «Tv/i-s fui i-hiiiniiila il KtDflripai, hiiiiicni, Undorn Duncnn, e .. .celebre il.in-.unim jii haver içntldo, num"liis", t.l o qul/crciii, 11 "llaccliiiiial" qüe rn-cerrava essa noito dc seiisncflos puríssimas,Ou músicos dn orciicjtrn, doioladoi, liiívrr,(•nin n deficiência dr sua Interpretação dr(iludi, mnls, por eorlo, devido a falia dc pre-puro du conjunto, mui su dcixiirnin ficar em
seus ini;.ni-., ili-rdc que os .ippiiiii',11, de nn-vo estruturam ile Iodou o.» cantou dn thea-tro, '.andando Isndora pela verdade nlnolu-ta dc 60118 gostos, im guso pleno dn iltllclahi-i-iilcii mio aquella pagina gluclicann ovo-ca cm "Iphlgeulo cn Taurlde", E fora Iauni i'11-.iu ncominodar-so a orcliontrn pnrn arepetição du "Ihii-cliiiiiiil".,, Mus, era prr-cími mie Inodora dausasso aluda. Exigiam-li u delln quniilns foram nn Municipal vcl-n

c iidinlral-o, o que, dc pé. ua plutéo, nn* frl-mis, nn.. cniniiroli-s, nos hulcòcs c nas "lur
tinhas , continuavam hntciuli) us palmas,tini/lira a dnnsnrina, umn. duns, Ires, quatro.cinco, sei;., sele, uiln, nove e dc/. ve/cs, vies-sc 11 si-cnii o ludo agradecesse cnni o cornçilonos mãos, diga-se, Como, porém, (Inusiirisiidorn ? Diciillu-H', num promplo: um ve-im piano fui arrastada ate* o palco, o mnes-tro Duiiii-Miil locou Cliopin e Isndurn dnn-sou... i-.i-n niiiru a iliiusiirina: romântica,
nao linha a oxprossuo dc dor eterna, crvstn-
usando .1 alma, purificando n arlej mas de-via dc ser aquella iiiOHmn a musa do in-insciniuv sensível, do sempre seiiliineiilal-plc-
gns musico polaco — perdoem-nos o arrojo,a Imponilenclu e a rebeldia ns .senhorilns ens senhoras c os senhores ainda victlnias do"chopinlsmo". a "Orando Valsa", dc
pin, rematou, afinal, o segundo e.ipeclueulo
de Isndora uo Itio, o <iu., I Unha por pro-
jframma dnusns dc duas obras de (iludi:

Ipnlgcnio cn AulIdo" c "Iphigcnie cn Tau-ride , nrogrnmma esse que foi satisfeito amaravilha, executando Isndora aquellas dan-sas com rnra comprehcnsüo estheticn, dvu.nisiacii, apollinen, ourypedettlin, Vi-se, cre-mo», dessas nossas ultimas palavras, queachámos de mais as paginas ehoplnc.tnasijnnsiiilns pela cxcclsn Inlerprotc do "Miguel
Ângelo ila musica" (Uni-iu-vl. logo depois dchaver ella mesma sentido a obra deste, eradous dc seus melhores trabalhos, -- oquelles
que levaram o I*. Martini, nn Itália, a dcsl-
guar claramente (iludi como o único mu.i-co capaz "dc fairc rennilre, á 1'iniitntion des
grees. Ia veriüiblc et juste mnnlére iPcmou-vo"'. :„.'¦""¦ inteiro propósito, repetimosaqui ricrsot, ao tratar das cinco obras pri-nias francezas do "gênio 

poderoso do cava-lheiro Gluek, graças au qual a musica re-cuperou todos us seus direitos" (Wieland):"ce sont, les elassiques par oxccllence, et ilseroit mal seanl. en plein vlngltémc slécle,d nvoir I mr de les découvi-ir". Dc feito, queJi.-i mais a dizer, conscientemente, dc "Iphl-
gênio en Aulide" e "Iphigenlc cn T.iuri-de , quando mesmo se nos desse essas tra-
gedias-Iyrieas, lal qual ns escreveu e as fezteprosentar (iluelt ? .Vão pensam ussim, temosn certeza, os insaciáveis fosseis da criticaesses critico- que ainda bllbujnm historiae critica de Irivialissimas partituras, inclusl-ve as veristas" e outras, "cjusdcm farina*"...b pois, mi dizermos dc Isadora, dansandoiituek. o evoeador dos coros dc Êurypedcs oevoendordesse coro de uma belleza perfeita,ao uma harmonia plástica, tanto quanto ]y-rica, que se desloca como um grupo de Pra-xitclcs a borda do mar, "celui des empa-mies d Iphigcnie cn Tnuride, rcgreltant Iapai rie perdue (Soint-Vietor). E Isadora éscnii-diviiia. é heróica, é humana; ella "lo-1'iln-a a alma contemporânea, na exaltaçãoda arte pura, que é a sun, rcsuscitnndo adansa — a dansa dyonisinca, a dansa anolli-nea, a dansa eurypcdeann; Isadora solhe ivida, lem, dahi, o encantamento da alegria e

afíJLi•,0Vul-r*-"*« geradora da Belleza eu.1 Artcj — h. De M.
-~s*^ »—

Cs bairros
clamam!

O ODE E» PKECISO QUE SE
FAÇA COM UKUENCIA

SANTA TÜEREZA
•— terminar o cabimento il* rua ilo i-nral-

mi ou, pdo monos, retirar o entulho oin* lá
está nn jiarle que uelxou por culynr a iVcfel-
tura.

CIINTRO DA CIIMDE
ilnr que fazer aos vagaliiindos que fazem

pouso nos terrenos do niiligo morro do Sc-
lindo.

sanear a rua 1). Geraldo, onde existemvarias posas d'agua estagnadas, verdadeiros
focos dc iiiolcsiins,

VILLA ISABEL
calçar a rua Felippe Camnrao

min cm completo abandono, inuilo
hu.jn um dispositivo do Conselho
miiiiihuidii que se lhe di- aquellamento;

ncnbnr cnm o footlml! nn rua limão dcS. Francisco Filho.
S. ClIltISTOVAO

policiar todo esse bairro, »•¦ ruas d.i Ale-gria e s. l.uiz Gonzaga e o largo da CanccÜa,Uiç~ | noliiilaniciilf, que nclle, parece, fizeram seu' quartel-general todos os vagabundos e Indrôosdo llio,
LINS DE VASCONCELLOS

prohiblr que um chacarciro do Cibussúfoco, diariamente, á larde, exercícios de tiro,com grande perigo dc vida das famílias resi-üenlcs nas proximidades e dos transeuntes,

que coilll-
ciubiiiii júMunicipal,

melhora-

"¦*• «"¦•«' * —do Solembro n.•2 As 1.
Cntlcle,

Resid.: rua Machado dc

rua Solo
llti,

sis n. 33.

gf Ofílcinade n M.uJi
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DIABÉTICOS feéAço0
« mam ¦Pelas associações

ser
elinuffcur" cn-

r>, <|uc será gra-

PER EU-SE
íJ,n i°.89oíc,do i,,-0,,tl'n- ''»• um taxi. no tra-
U-d„;v,,'0'S;""l1!'1,ü' Mariannn, ,í,„ guar-

.. • t03!* ('abo dü 01,,'°- Por ser objeeto
fí. tsiiniaçao. pede-se ao
iregar á rua Meiinii Ilarreto
Olie ndo.

¦ «*•«» »¦

As Orchideas
—«—

A ptljaille Hora brasileira não sc cansa destentar tantas maravilhas e bcllezas aosJhos atloniios do ousado explorador, verda-
giras preciosidades dc sua flora cliphvta \inlurezu, smpre previdente, procura oecuítarüas preciosidades e admiráveis joias — asrchideas — nos antros das mais alcantila-Ias montanhas, como o argenlario as suas ri-¦uezas em pesados c resistentes cofres. l-'lo-tes de um colorido estranho c dc feições fi-({algas, precisam dc ser conhecidas c admira-üas em seu conjunto como um produeto ge-muno de uma natureza pródigaA senhorita que leva no rcfiiiço flores deorchideas caminha orgulhosa de sua dádiva.lUlas, que representam a poesia das flores-tas devem ter seu logar dc honra, ou emcustosas estufas ou em vasos de poreellana.A calllcya lablata Warneri, considerada animba das florestas, floresce dc outubro anovembro.
Percorrer as matias nessa época é o maior

prazer que sc pode gosar, para quem amans tlores, admirando a catlleya Warneri emplena florescência, com suas admiráveis pe-talas rosadas e labello rubro. E' a flor que-¦ida dos parisienses; e por isso a espécie maisprocurada pelos horticultores francezes, quepagavam l.> libras por cento de plantasA ealtleyo Scliilleriana, a princeza das sd-vas, è tao bella cm seu conjunto que nos as-sombra.
Procurada como unia join florestal, é bemescassa a sua zona vegetativa. O mez de agos-to e n época de sua inflorescencia, que marcaft data festiva para os collbris, que sC deli-ciam, oseulando o seu labello dc um vivocarmim, como ardentes lábios.
A la-lia grandis tenebrosa, oíitra deidndenatural, que floresce de novembro a dezem-Dro, vive nos altos das montanhas, sobro ospalmitos, os ipês c cedros.
A cattleya Autumnnlis, de Pernambuco, quedesabroclia em março, a cattleya Aeklandite,Ua Ualiia, que. se. encontra no sertão árido Foutras muitas eatlleyas, como: Dieolor, 

'de
Minas; Forbesi, de Nictlieroy; Intermedia, doParaná e Snnln Cnlharina; Loddigesü, dè S.Paulo; Snperba c Eldorado, do Amazonas,ele, etc.

As Loílias, Oncidium, Zlgopetnluin, Epiden-(Irnm, Sophronilis Stniihopens, Miltonias Co-ryantlies, 
Çyjtopedium, Catnselum, Gongorn,¦Yonousis, Leptotis, Mnxillnria, Burlingtoninflitntlievn, Bolen, Wnsscewiczcllu, Lycaste.Sehumburekin, etc., ele. Seria necessário" umlivro volumoso para comportar as orchideasdo. Brasil que possuc 1.059 espécies!; Co-lombia (11; Peru», 52G; México, 504; Venc-zueln, .181; Goyanas, 210; Equador, 253Gozando de fama mundial de paiz das fio-res, brancas como o marfim e de belleza des-eommimal, o estrangeiro procura em vão umacollecção ou mesmo um exemplar de orchidene nao encontra.

No entanto, na própria Europa, em c
Brasil P0 "''' a ílora *&»*&*

Em vez do jogo, que corrompe n nlma éPreferível, cuidar dc plantas que nos trais-ttiittem virtudes lão necessárias á pureza deaossos sentimentos. i-u'«._.t at
Um homem maligno tornar-se-ii mais cor-leiro no lado de-flores tão mimosas. Amo

liiteu Ões°S 
a" Cm Ml's I,cmf«eJa»

O sen nectar, o seu perfume inebriaule ali-inauí innumeros coleopteros o colibris queong-; são allrnhidos pela sua fraganéia
Ao lado ¦ • «¦

íampo, as
o prazer,

Para os iiitellectuaes seria o melhor ali-
imento para o espirito, o verdadeiro phosplio-ro liara a "sntinenagc".

E' admirável como no Rio de Janeiro, de
população culta e amiga das flores, não seencontrem collecções dc orchideas nos horti-"ultores e nem nos parques o iardins mi-Wlcos. *

No entanto no Trapielieiro, no Sylvestre cIneoslas da lijuea poder-se-iam cultivar c-m
grande escala as orchideas do Brasil, dns In-(lias e de toda a America, o que daria immen-Sa fortuna somente nn venda de flores cor-tndas.

X»r. J. R, Mo.-iteiro ds Silv». ,

V**'1
bscrevem-nos :
"Em nome dos syudícalistas-cooperaüvis.

m CoòSífv,? 1° SP^S -Pr-ofisiSoiia] Sa Coopcratlw d8-Con»umo dos Operários'U\ueiites na Gávea, temos a subida honrade rogar vossa presença na assembléa geralordinária, que se rcalisará segunda-feira, 28do corrente, us 19 horas, para a "publica 
pré-staçao de contas" das directorias que termi-nani seus mandatos c.prineipalnienle, para quepossamos patentear aos directores da opi-nino popular e orientadores dos governantesos bons resultados que vamos obtendo coma pratica da organisação econômica, moral esocial ensinada ás classes produetorns pelonosso organisador e orientador, o Sr. C. V.dc Sarandy Raposo.

Itio de Janeiro, 27 dc agosto de 1016. —
O presidente do SyndVato Profissionali
brancisco Gomes de Carvalho. O presidente du Cooperativa dc Consumo : André MarUns de Oliveira."

Guaranesia .-
maravilhosa combinação de GVA-
RAN A E MAGNESI A FLUI O A.-PODEROSO ANT1ACWO —

Drs.Leal Júnior e Leal Neto
lispecialistas ^m doenças dos olhos, ouvidosnariz e garganta. Consultas de 1 ás 6— Ai-t-embica n. 60.

Pila i íiciiii ilo
raio

Stll-
ilo

r
da
ore

agricultura, dos trabalhos doIndeas representam o goso e

E' lypitfò o caso que nos conta o Sr. Hen-•rique Silva:
"Sr. redactor da A NOITE — Respeito-sas saudações. Leitor assidno desse brilhamte vespertino, que eom tanta capacidade di-rigis, venho pedir agasalho no vosso jornal,liara que chameis a attenção de quem de di-rei to para o meu caso.
Km 1012, um amigo meu requereu ao mi-instro da Fazenda n restituição de impôs-tos pagos a maior, na importância de .t37,<$.

Pois bem: quasi diariamente ia elle sabernoticias, no Thesouro, do andamento do seurequerimento. Após muito tempo, em 1914,soube que os papeis inlicrcntcs ao caso es-tavam em mão do lançador Amorim, paraíntonnar. De então para cá era uma luta
para que o tal funecionario desse solução
para o caso. Em 1916 foi o papel infor-tnado. O senhor verá que essa informação
foi dada no curto período dc quatro annos.
Em 10 de maio do corrente publicava o

Diano Othcial" o seguinte despacho: "De
accordo eom o parecer, restitun-se o impor-
landa dc 437$, solicitando-se credito pelaverba Re posições e restituições". Agoratrata-se cie receber o dinheiro. Eu própriotenho ido ao Thesouro, e já ha tres mezes
que não hn credito. Isso é humanamente
impossível, meu caro redactor. E' um di-nheiro qne o Thesouro vne restituir. E'uma importância recebida a maior, que ha
quatro annos c mezes está pnra ser entregue
ao seu dono. E como a imprensa sã, na
plirase dc Rodrigues Alves, i um oplimo
advogado e auxiliar indispensável, o ellarecorro presentemente. È como A NOITE
caminha na vanguarda da boa imprensa de
meu paiz, espero que, com o vosso auxilio,
os senhores encarregados do lal pagamentodóni uma providencia immediata, que jánão é sem tempo.

Desde já antecipo os meus agradecimentos
c subscrevo-me, etc. — Henrique Silva, rua
dos Inválidos n. 118."

pelo Pneuniotliorax - Run S José 106 ás 2 lioras.
•—«*«»»-« -—_____

Chamados médicos á noite
com urgência

Dr. Lacerda Guimarães

SAÚDE PDKIilCA

Vallas infeccionadas no
subúrbio e typho em

Cascadura
Ai nguns M-rvIdits o putrofnelai. que cor-iem 11.1-i vallas nu «01111 do subúrbio, nlrn-miMm o< qulnlnes, chiqueiros 0 bosDüíeíde vario osoj o ,i, lubereulososi os morado'ros do Mndiirem, D, Clnrn, llio da» '«dra",vllla* Proletário o Mlllinr. icrvem"ie de"inimm- pnra lavagem dn louça ilo coxlnlin oporo haulio dn corpol «"¦'uiiu i
Homens leulindoros o cnrvoelros, destrui'dores dns matias virgens das plnn -lis cni.mlaiiii.is onnadoi de foices «machados,derrubam ns arvores o soberbos roncos(juulmnm-n-ns com o fog... devnslarnín'asDura « exIrncçAo de inllMcs d,V\„ .'c )s 1«cnrvfio. O logo na mi.it,, P „ \\\B* 0».pniilani os mosquItosi os dlploros fugitivosc. nuvens prodigiosas, fogeai iL mut ts fivêm fazer nova habltaçilo nas casas o mi In.tnes do subúrbio, Desfnrte, o presente dosmosquitos, arremessados pelos IcnlíScTires ocnryoe ros, ó questAo dc poucas semanas pnrnas nmlheres c ercnuças adquirirem moléstias
o typho d umn dns moléstias muls gra-tes, tnnto pelo numero de pessoas que ata-cn, como nelo numero das que mala II1exemplo» do ter o typho dizimado oxcrellos,cidades sitiadas, matando a motade, o mes.mo dons lercos dos doentes.Nu epidemia de febre amarolln. que dl/i-mou n pçnulnçao de Santos e Campinas, ai-guns médicos. 110 começo dn peste; clnssl-iii-aruin-n a de t.vpho oxanthómallcOi Numacidade commercial, n ImportnnUssImn nonu-laciio adiiptavn a cloucn e a cisterna. Os mos-quitos o as moscas encontraram o solo pro-piem o desenvolveram-so assombrosainenLe.reproduzinilo eslns moléstias.

Em Villa Isabel os hyglcnlstas necusam oPlantio das hortaliças (plantas legumlnosaseiimcstivcis), regadas com águas polluldas,
cultivadas com o estrume cru, adubo não es-icrilisado como n origem do typhoNo dlslr cto dc Irojá, um viajante, hospede
n ,.,"',' 

"os, chamo!' -" run Sanatório,
para 

indagar onde ern o legitimo deposito doprodueto vegetal - A tauba de Sabyrn -
purilu-ndor do sangue, approvado pda Acn-dcinin, pnrn altender um pedido desse medi-comento, que gosa naquellns paragens de
uffmSnttf0' d0Vld° *S Mlí,s Vil'l"d« n-

Aproveitámos^ viagem c visitámos o mer-cnilo de Gnscndura, os terrenos e o calca-monto dns mas, e n eonalIsaçSo parcial das¦nll.is do subúrbio, onde escoam as inale-
dns3 

'v rifí's,,-,";'u.a? s»sl>c»?-' e Infecciona-
uk n°, \i 

(l,slnLl°, l,S Intaumo percorremos a celebro rua dc Ilaqualy, cm Casca-dura o iinmcd nçoes dn estrada Ilenl de SantaU-uz O lixo da vasta zona do subúrbio, apan ...do pelos carroceiros, compõe-se de tropossujos, cascos de frutas, restos de comidadetritos, papeis gordurosos, gallinhas, gatos
d,'íi^0S„'-"O,'.0S- r'n.la,tí U'U ÍÒC0 de '"-'»«»(lieies, niio ilcsinfectadns; n empresa dn lim-pçza publica dns carroças manda despejai- eaterrar n zona baixia e os terrenos de Itaquaty. Que aterro azedo e horrível I
. Nao seria melhor e mais racional fazer a
Í.!xo"peslo"o?C 

Ccntennres t,e toneladas desse
Os moradores daquella paragem de Haquatj allirm.-ini que o logar era muito salubrcdepois do incthodo novo e perigoso. >S

LimiiezaP ft% 
cdÍ1ÍÍ'aí,C' °" «rícttfdS

os carrocS os M1' 
'r'!Í0/,isam * consentem

lhido - ,í,íuT:ir. °-sól° com 0 lixo CO-' I» .ns vastas estações dos subúrbios,Klucilo local e um deposito assombroso dêmuitos milhões de .moscas,
Efrniin, 11111 menino, de edade de 12 anuso, natural dc S. Paulo, intelligenlc c sym-pati, co, ha cerca de 27 annos, vimol-o rcsiiliruo» marco dc meta legua, ponto distante domercado dous a tres kilometros, fazendo atravessia pela vargem do Carmo. O Efiíaimveui de casa a pé até o mercado e foi mortopela mosca domestica.

..vilílí1." qtl2 ° .TI*"0 chcfe'ou ao mercado
r,'"^11 ,Vt taboleiro, descoberto, deficssura (frixura), conjunto das víscerasmais grossas de alguns animaes (pulmões,coração, fígado c baço). Cobiçou a fressurae comeu-a. Nestas carnes, cm taboleiro des-coberto a mosca depositou o óvulo, a larva,uiiieouies, e o maroiin e o carapanã. O mos-quito do Brasil é o borraehudo; este insectot.abundante a margem dos grandes rios,nos banhados e bosques.

Pium (Similluiii) — £• o mosquito do Riode Janeiro, de Minas e de S. Paulo, quevive. e desenvolve-se assombrosamente emgrandes nuvens, muito próximo da larva damosca domestica. Efraim, naturalmente, foipicado pelo piuni na sua estada no mercado,depois que ingeriu alguns fragmentos dctressura, retirou-se para sua casa. Lá che-gan.do, quoi.xou-se á sua mãe de vômitos,dor 110 baixo ventre e dores de cabeça Cha-marani médicos, medicou-se e suecumbiu deum typho fulminante 110 período de seteuins._ E um facto claro e positivo da trans-missão do typho pela larva da mosca, depo-sitada na fressura, ingerida peln creançaLanna —- E' uma graminea de haste Ocanos entrenos. Caule de varias plantas gra-miiiens. No Rio de Janeiro, o povo gostamui o de caldo de eanna; cm S. Paulo usainmuito de garupa (caldo de canna). Na'ma-china de moer a canna, próximo da níoen-da, pulliilani ns moscas, nttrahidas p.'l0 bn-gaço c o caldo. O Dr. Manoel Victorinomorreu envenenado pelas larvas das moscasdepois que ingeriu um ou dous copos docaldo de canna!
Na rua de Itaqualy, em Cascadura. osmoradores sao victimados pela terrível' epbdem.a do typho que matou á vontade mui-tos habitantes de Villa Isabel e de outros

Entre a^aado 0 pro- Q qUe se pagsa
0 Dr. Honorio Coimbra osoreve-uos sobre

uma iiuiiel.i honlem publicada o seguinte:"Saudnçflfis — Sou forçado a pedir um pe*
qiicno espaço cm vosso conceituado Jornal
afim dc restabelecer n verdade inteiramente
.ululiiTiiil.i o iiublii-.iil.i nn edição de lionlcm,
llofere.se ao Inquérito que oorre pela 2' dc-
Icgncia .iiiMli.ir, vm quo se me aceusn de pur-ei.illil.nl.', dl/eiido-üo ler eu falsificado um tv-
írgramnia e e»tar o facto sendo apurado nu
referida delegacia. E' um caso serio, ruja vrr-
dinlc precisa ser restabelecida c mio possa so-
bre mim pairar tílo ..b urda quilo insólita ac-
cuiaollOi

0 caso i- esle.
Km um processo qne corre pch) Juízo dn'i' vnrn Criminal, tendo deminlndn iciisn

IMiirli. pur apropriação iudebitn de Umn can-
leia dc Joias que eram dc propriedade de Kl-
le Jacob, o Advogado desta, que c aii.xiliur dn
iiceusnçâo, juntou um trlcgraiumii com u us-
sifiusturn dn nccusildn eni que estn dizia
"pretender ausuilar-sô desta copllnl e mnr-
cava um ponto dc encontro para fn/cr um
accordo coln a prejudicada". A nceusudn, leu-
do conhecimento desse tcle.gniiiimii, protestou
ein pdiçliii, por intermédio dc seu defensor,

?(firmando 
it falsidade de lal documento. Em

are de sundliuiitc affirmalivn, como ern dc
meu rigoroso dever, requer! qo Dr. juiz du
2* Vara Criminal se oftlciasse ao Dr. chefe
dc policia 110 sentido de ser aberto nm in-

3uerlto 
Pjirn o effeito de ser apurada a ver-

ndo, A iniciativa do Inquérito foi minha e
hontem, lio chegar ás Kl horas uo Tribunal,
recebi um chamado do Dr. 2o delegado auxl-
liar, prcvenlndo-nic (pie aguardava a minha
presença pnrn u inquirição de testemunhas;
Immcdliitiimente me dirigi ú delegacia, onde
prestou suas declarações o advogado de Kitc,
a prejudicada, explicando a maneira pela qua
lhe fora punir ús mãos o tclegramma
zciiilu ignorar a sua authcuticidadc,
delie uso cm hon ic.

Os Drs. delegado 0 advogado eslraiiharào,
como eu. a inversão do facto publicado, in-
tdramente contrario á verdade.

A prisão preventiva contra a aceusada nfto
foi nem podia ser concedida pelas razões de
direito e documentos constantes dos autos e
isso poderá ser verificado por V. S. Apurar

verdade não constituo parcialidade:

em Minas
Informações dos coircspoii-

dentes especiaes
dvA NOI1E

&Em mm
No iiittlBiloiiro dn Snnln Crua

VERA "

tios liojai 511 rezes, 58 pareôs, üü ..&'•; ilfl vitellu», í1
lanlosi Cândido IV de Mello, n; r .

, A. Mendes, it-i ti,
e U v,| |''riiiiu.iu V'.

HÜDHICO SILVA (MAMAI.
I'HET0J

DE UÜI10

e dl-
fazendo

unia
acto comcsinlio por parte do ministério publi-
co, Tudo quanto disse o advogado foi escrlpto
e o assumpto só sc referiu ao tclegramma e o
nobre redacfor lambem poderá isso verificar
110 cartório da 2a auxiliar, onde se encontra
o inquérito.

li', pois, o restabelecimento da verdade que
desejo, c para isso peço n publicação desta,
afim de não pairar duvida alguma sobre o
meu procedimento, agradcccudo-lhc a acolhi
da em vosso
leitor e etc.
publico."

mam

conceituado jornal. Do constante
— Honorio Coimbra, promotor

AVATAR
:lli€í')

Troc-* de almas
(Da novella de T. Gauth

Interprete":
Soava Gallone

A celebre artista russa
André Habav

O interprete de «Falena»
Am leio Novelll

Mastripietrl
E a bella Nohra em seus deslutn-

- brantes bailados
Amanhã no «ODEON»

A exlracçflo do mangunc/. nos arredores
desla localidade eslá tomando considera-
vols proporções. Alem du empreza Joso
Abdo, hn pouco constituída e que do pro-
ximó me/, cm dlunte pretende fazer nina ex-
pnrtnção diuriu de 88.000 liilos desse pro-
dueto, outras ciiipi-czas e firmas tendem u
organlsar-sc, dndo o continuo movimento dc
explornçôes que iiltimnmeiilc se lèm verifi-
cado.

Espra-se que dentro cm breve sc iniciem
os Irnbnllios dc exlracçflo em mnls Ires jn-
z.idns pertencentes u Itodolpho Jacob Bohror,
Mansur Ilhnmc e Alfredo 131 Ias.

li' sensível 1. falia de braços nessas mine-
rações, não obstante lerem elevado a 28800
diários o ordenado de simples trabalhadores.

MARIA DA FE»
llealisoii-se 110 dia .1 desle nicz o consórcio

dn Exma. Sra. D. Olilin Leal, professora pu-
blicu 110 bairro de S. João deste município,
com o Sr. Avelino Gomes.

A passeio esteve neslã villa o Rcvmo.
padre .losé Augusto da Silva, que paroehiou
durante quatro annos.

Festejaram os seus nntallclos a 12 c
15 do mez corrente ns meninas Victoria c Chi-
quiln, filhinhas do collcctor federal Sr. Ura/.
Maria .limbo.

 O Inr do Sr. Adeodnto Monteiro de
Barros e do sua virtuoso esposa, D. Rosaria
do Barros foi enriquecido com o nascimento
de mais um lilhinho.

 1'nra coninicmorar o seu 2" annivcr-
sario o Ublrnjara Football Club promoveu
110 dia 15 uni "mutch" inler sócios organlsan-
do dous "combinados", que foram Inlituin-
dos: — "Joaquim Franquclra" e "15 de
Agosto". Depois de umn pugna cheia de
lances emocionantes, verificou-se o seguinte
resultado : "15 dc Agosto", 1 "goul" c "Jon-
quim Franquclra", 0 "goul". Em seguida ao
jogo, debaixo de calorosos vivus ú ''equipe"
vietoriosn, fez-sc uma passeata pelas ruas
destn villa, acompanhada sempre por um
grande numero de pessoas gradas.

A' noite serviu-se Inutu mesa dc chá 110
club recreativo, terminando com uma peque-
na "soirce" dnnsunlc.

LAMBARY
O Sr. Orestes Muilo, co-proprictario do

Hotel Mdlo, de Latnbnry, procurou-nos hoje,
dizendo-nos, a respeito do que nesta secção
se publicou, que jamais houve naquelln cs-
laçílo de águas epidemia alguma de febres
de máo caracter, nem siquer casos isolados,
c_ qim ora não se trata dc esgotar o lago
lá existente e sim dc limpar-se o mesmo,
o que se faz nnnu.ilmculc, para seu cnibel-
Iczanieiilo,

S. JOÃO NEPOMUCENÒ

Olivi
« II P.,
. u 7 v
i'.. I i)

Ia

n

au;
'¦> 

c.

Di!.

Almllil
nojroB o

Marcha
«*i p.| Durr-icli íi C, M 1
ünui & Filhos, 80 n, 7 p,
Goulart, 0-1 r., 21 p. o 10 v.; Jo/ln Plmènl
Abreu, 20 r.i Oliveira Irnifins d C. 115 ,o, c 11 v.j liosllli* Tavares, 0 r., !i p, c ?i('astro & (V, 18 p.-| G. «los Itolulhlstas, lt.1 ,Porlüiho & O,, 12 r.j Eijgur do Ãseveilo vr.i Norberto Ilortf, 5 r.; i'\ 1'. Ollvnlr, .«.' A
11 r.; Foninndos & Marcondei
guslo M. dn Motta, 51 tv, '.!» (

Foram rejeitados! 12 J •! 1 8
e I v.

Foram vendidas: 55 .TI r."Stock": Cândido IV do Mdlo, 218 1rilOII il li., 257; A. Mendes .fi C, Ulli; 1& Filhos, 78; Francisco V. Goulart, 202; c,dos Rotalhlstits, 27; João Plmoiilii de AUrtíf.88; Olivclro Irmãos & (,'., i.T.l; Üi.sili., Vavsírrs, 55; Gaslro íc C, 71; Porlinho & {',., n;;uEdgar da Asovcdo,'02j Norberto Horti, í;í \.,í8P^dS,aiiü,'a,*oP'.p;0,lwta*"4
No entreposto de 9. Ologo

O Irem chegou á hora.
Vendidos! I»2 5,1 18 r„ 51 p..Os preços foram os seguintes:

u 81150; porcos, du 1$ n IWOOj19800, e vítellos, de íiiUD n WOOV
No matadouro da Penha
" " "¦¦¦"¦¦, amaaaaam 1 ¦«

Abatidas hoje: 21 rezes.
Exportação

Caldeira & Filhos abateram honlem, .1
zcs, sondo que em Santa Cruz n commi

17 c. e .'17 vt¦czes, de míikj
eariielros J

medica rejeitou umn. SMlO

Dooncas do apparelho dlíjos-
jlvo e do svsíema nervoso. —
Kalos X. — Dp. Renafo de SouzaLopes; rua S. José, 39, de 2 ás

mam*

menino
de sua

~" ¦ ¦ mam ¦, „ ¦„.

Falleceu, no dia 20 do corrente, o
Peiinn, liiho do Sr. Francisco Senna
Exma. esposa, ü. Nicia Costa Senna. Vela-
ram o corpo do menor, durante a noite, as
seguintes pessoas : I). Neleina Pacheco, Eu-
clydcs Freitas, Aristides Cerqucira, D. Ignacia
Senna Lobão, D. Maria Senna, Alexandrino Lo-
hão Filho, Antônio Lobão, Gilberto Moreira,
Ovidio Silva, D. Joaquina Garcia Costa, Sylvio
Costa, D. Maria Lúcia, 1). Leonor Gomes, D.
Dorvalina Ignacia dc Souza e João Rodrigues
Moreira. Seu enterro rcalisou-se no dia se-
guiiile, com grande acompanhamento, va .do-
se, além de innumeros "bouquets" de flores
naturaés, as seguintes coroas : "Ao Rcnan,
saudades dc seus pães"; "Ao Itenan. de seus
avós"; "Saudades de sua tia IgnaciaV; "A Re-nau, Hercilia coeZnith" e uma de flores íiatu-
taes. Acampaiihou o fere tro a banda musical

Memória a Daniel Sarmento".¦ ma*

CKIÕ FlffiÉ
aiiss.vs

Genebra typo Hollandez
da Usina Süu Gonçalo-é a melhor :

Rua da Assembléa, 21

Rcsam-se amanha as seguintes:
José Marques Pereira, as 9, nn mníl-iz flõSnnt-Anna; Josí1 Aló, ás !>, na mesma; PraSí

pisco .José Rodrigues, ás !) 1,2, na mcsníilj
D. riicudorn Maria de Oliveira, ás 0 1 2, ná
ogrejn dc Nossa Senhora do Amparo, ein Caí?
enduraj Antônio Jorge, ás 8, na .matriz dáNossa Senhora du Sallcte, em Calumbv; donfi
Alnydc Mendonça Júnior, ás !), na egreja diS. Gonçalo Garcia; D. Maria Dutra TavarcS
ás 9, na capella de Nossa Senhora do Doma
sucesso; D. Hilda Braga, ás 9, nu ogreja «ci
Carmo; ü. Maria Leilão Leite, ás 9, nn e-:ctò
ju de S. Francisco de Paula; I). Cnolldi líffii
tanços Tavares, ás 0, nn mesma; D. Idnliiil
1'ontoura Sobral Pinto, ás 9 1|2, no mesma*
Dr. José Chardinal, ás 9, na mesma: Joãil
Luiz dn Cosln Antunes, ás 9 112, na uv-sm.i«
Euclydes de Oliveira, ás 9 12, nn mesma]
D. tmilin Tavares, ás 9, nn mesma; Dr. LuizP. do Amaral Gurgel, ás 9 l|2, na mesma?D. Julia /nimi, ás 9 13, na mesma; Domiift
gos Souza Monteiro, ás 9, nn egreja d.i Lu?,a rua D. Anna Noryj Custodio José dos SaiKlos Coimbra, ás 9, na Candelária; Dr. Iinéiis
Marcondes Ferraz, ás í) 1|2, nn matriz da Cio-
na; D. Stcllu I.ciíe Netto dos Ilevs, ás ft!na Cathcdral de Nicthcroy,

ENTrRKOS

I

Consulforio Medico

que o typho é tão

Telephone 5.935 Contrai
RUA DA CONSTITUIÇÃO N. ©

SOEL
anemias em g«ratTemVo ííta rh'*l na-

bairros. Pensamos mie o typiio 6 tão gravecomo o cholera e a febre amnrella. Islãsduas ultimas moléstias matam rapidamente.O typho lambem mata; mas faz a viclimapadecer durante algumas semanas dores ehorrores. A grande epidemia dc cholera
que, no espaço de alguns annos, semeouo terror e a morte em muitos povos da terraparece ter principiado em Jessora. no Deltado Ganges, em 1817.

_ Os anligos povos atiravam os cadáveres norio. Os cemitérios insinuados nos lugaresbaixos sao perigosos pnra os habitantes das
populações. Na rua do Itaquaty não enter-iam cadáveres, mns fazem o aterro do lixo eas vezes, acompanhado dos esqueletos dnsaves, gaios c ralos pútridosIü typho é uma febre continua, coníagíosae epidêmica, cujo caracter mais saliente dum eslado de estopor.

O doente suecumbo no meio dc umn so-mnoleneia profunda. A morte é. ás \fA
preeodidn de hemorrlwgias abundantes, deuniu extensão mui grande, das pintas, e ciarormaçao de nodons gangrenosas.Nas grandes epidemias, os mosquitos - ospiolhos visitam os doentes. Pela observação
que tizemos, no terreno de lama dos chi-
queiros, onde sp criam suínos, e no terronoaterrado com lixo, conduzido pela LimpezaPublica, na rua do Itaquaty, podemos asse-verar que o vector principal do typho é amosca domestica, secundada pela vehicula-
ção do pium. A mosca, insecto dlptcro", oli
pode-se colher aos milhões, á qualquer hora'tal e a abundância das moscas que ali vi-mos esvonçnndo em todas as direcções, dis-Inbuindo de seu corpo c de suas nalas 0veneno maldito.

Solicitamos da imprensa popular e liberalespnço para chamar a atlenção da Snudô Pu-blica, lendo por objectivo visitar Csse 
"fò.-o

deposito eterno de lixo o moscas. "-'
¦TOÂO DH ESCOBAR.—— i—«í.»~

Café Cam pista
aoIpovo

Serafim Gomes do Oliveira, proprietário(leste eale, vem demonstrar ao povo que, porser multado pela jnuta hygienien c-m 508por achar esta que seu café continha elemen-tos desconhecidos, fará provar por mdo etcum exame que vae requerer perante f mes-ma junta, fazendo «-.sim desapparecer o ou-giino dc que seu estabelecimento foi a'vouma vez provada a pureza do seu cafeV quesempre foi um dos melhores desta nracn"

a cartas itssignadas com

— E* preciso cônsul lar o

alcoólica-.

uns seus amigosacha-se ao inteiro disporfreguezes, promplo para attendeÍ-os"cSü'í mesma atUuglto <T* s«mpr<e.

(Sd se responde
Inieiaes.)

I. N. S.;~ O "fcnoval" ?— Contém bro-mo„ valeriana e plienacctüna. fluaíto aoenvenenamento é uma questão de' dose.
mitiiVn V,,,;•- 

~ Gai'8*ai'cJar com: meiithol,quin/o eentigrnramos; chlorydruto denn, 1 gr.; álcool a 9ü", i!0 gr.; glycerina 70
uú\dTnd: lzyccÀh> ™ * SS d;-

H k n íí" 
~r,,lI1.l°. odiado.ii. a. u. jí. — Elcctricidude, isso rm e.i<-nde se i,ao tratar de alguma lesão das capsu-Ias supra-i-cnaes. i^j-sn-

D. O. M. A. — Deve .suspender o traia-mento por ora. U,UJ
iJ1:, r Si •]?uvcri»n Principio de atrophiano nervo óptico, nto sc deve usar o tra -i
mento mereurial, por ter este medicame.acçao deletéria sobre o mesmo nervo. Is oque aqui dizemos não 6 nenhuma novidadeIodos os especialistas sabem disso,
escarro.' Gouví*') 

- iTondo examinar o

siF;>, w^V"" Xn°i se»1"-1'- E nem sabemossi ja Jin im mercado
O. R. M.

medico.

i,.?/' S',G* ~ Si estiver fazendo algumhatameu o arsenlcal deve sttspendcl-o. Encaso contrnno, deve (ralar dos nlcslinoscausa presumível desse mal. "icsunos,
S. A, M. — Duchas escossezas
Abster-se de fumo e dc bebidasPasseios matinaes. Dormir cedo.
ri ir a' 

~ Exame medico.
fi' ¥' TT Exiimc de sangue,

i \ \ 
~ ífttguesia fluidn, 250bonato de sódio, 4 gr.; tintura deca, doze gotas; xarope de ce. detomar umn colher, das de sopa,duas horas.

.i.X* ?• X« ~ Resorelna, 30 ccnligrammos:ácido bonco, 3 gr.; vaseliiia, 30 gr. Annii-que essa pomadn antes de deitar-se.
i n ,t • — Muitíssimo grato.

ÍT n A' 
— Idem.

B. O. O. Z. _ i.;s.S(, i um symploma pre-
essa ?r-,l1'a,11"eZÍ- 

amf-a m;li* «01'al ''« fl"eessa. Mas nno o motivo pnra sc assustar
\hZdtTT' ?m pníte ll" scu ^lho
n «,.i 1 tem' - ?lsumn Pi-eoccnpaçãómoral, toitjnr uma série dc duchas e evitarsttuaçoes qtte o possam excitar.

«. O. P. A. — Não se pode dizer aquiisso que o senhor diz na caria. Em todo Òcaso, promire ler um pouco de geographia! 
°

zor 
',;.i,;.il 

lAw • °' R' - Mamlem fa-

M v Jí 
"*" •\{uUissi»1-> obrigado.

,ai. -^. U. — Suspender o uso do café dnvinho e de todos os excitantes '
DR NICOLAU CIANCIO.

para serem m0,!1!"!08 
aos noàsos «onsulentes

n.vi.K ais *íJS.ves Cln s»ils consultas.Divido á enorme afflucucia de correpondim-eia^nno temos tempo de lerCu-las uH -
líSffLteí: 

As co^lllt'" breves pre te-4 ma 4» long*9 nRt respostas,! -

gr.; bicar-
íiox-vomi-

1-1., 30 gr.
dc duas em

Importado da Bahia para
ser delegado no Rio...

Que eousa poderá haver por ahi dc mais
grave e ininioral que as arbitrariedades e osdesatinos dc um delegado de policia, o homem
que directamcnte é protegido pelo escudo for-te da lei e da autoridade exerce sobre o povo o
poder coercitivo que lhe delegou o governo?b que se poderá dizer, então, si esse delegado
que nao cumpre o scu dever, é energúmeno
sem preparo moral e intellectual para o exer-cicio do cargo, exerce sun jurisdieção em dis-meto onde campeã o jogo, prolifera a «irosti-
luiçao, e, ao enves de oonscicneiosainente, le-
galinentc, racionalmente, tomar providencias
para a extirpação dc um desses males, e rc-trear outro, entra o favonear a sua figura
pimpona o a bradar que é delegado, que c
policia e... que é parente do chefe, fazendo-se temer, antes que respeitar, dando no publi-
ço tristíssima idéa do que é a policia cm nossaterra e a que homens está ella entregue?1 ms e precisamente isto que se esta pas-

cocai-1 fl*ul° »° 13,° districto, onde exerce actualmcn-..„ ™'lc as luiicçôes dc delegado o supplente Sove-io Boiiilim! E' preciso suffocar n gargalhadaque, meontida, quer explodir ao escrever-seeste iionie.
A ncção do Sr. Severo, como todo inundosabe, tem sido cômica. Mas, o peor é quo estehomeiiizinho, que n cada passo sc diz inviola-vet porque e parente do chefe, que o encoin-mondou expressamente á Bahia para seu* aquidelegado, deu para, em nome deste parentes-

ço, commetter desatinos. Para o Sr. Severo
sun causa, sem motivo e envidar esforços par;que a entrada dessas pessoas na delegacia sei
Sn?B8t&idn i'le 

"i'1 m?,uei,,íl f,uc "Hiulvolha poruma nota dc culpa. Emquanto isto, deixa que
vi, f0l. f 

"S- tle ú)!l zom funecione™ sem
ÜTo r 

«slc---?^amei.te, c a prostituição pas-scie a sua miséria pelas ruas do districto of-
^oCveí,isto0o,Sr,li,ií, 

U'ÍSUSSÍM0 «Pedalo.a.io m, i.sto o Sr. Severo porque anda t nercorrer varias casas, de lá arrancando em oecalao inconveniente o contribuinte, para e nl-„ao xadrez do seu districto. Si o iitu o do SrSevero e matar pela falta de concon-enen estas casas, porque do alto da sua ai-b rá i ,uJT.

HmãsITrinarias 1Syphilis. Moléstias das senhoras

c osnermnlopi-í,An i- ' * • s' '""-oíeneui,

I-iirgo da Carioca lo, sobrado 
'

DR.

Foram sepultados hoje:
No cemitério de S. Francisco Xavier: Div.-i,lillia dc Antônio Leal Pinto, rua Torres Ifò-mem n. 2-14; Guilherme Armando Isenseêtravessa da Luz n. 26; Anna Carreira, rua dAlcântara n. 225; Maneei Joaquim Fernandet,nia i>. Christovão n. (137; Jesuinn Valle daLantuarin, rua S. Francisco Xavier n. 706j'Alexandre Tavares Pinto Porto, rua S. (Jluislova.° »• 6-jí! Antônio da Silva Ramos, Ho$pitai S; Sebastião; Gertrudes Augusta Lopes,Santa Casa da Misericórdia; José, filho di. Maínoel Antônio da Costa, rua liarão dc McsquL-'ta ii 1.117; Rosa Valente, rua Joaquim Silvau.. 10», casa MI; Ignacia Felippa, rua S. Franlcisco da Prainha n. -13.
No cemitério dc S. João Baptista: rU-lhutf

yS™v ?nnfn,I>«-;f Santa Casa da Mi,i, i<cordia; bolando, filho do Clolilde F-.n-reiniGonçalves, rua das Laranjeiras n. 3; Carmeríí-erreira Pinto, Maternidade do Itio de Junciio; Joanna Ranaut, rua Central n. 1, villa Ru«JBarbosaj Raul, filho de José Augusto Nas-iímento rua Senador Pompeu n. 25; FrancíscciUso, Hospital de S. João Baptista Franc.foBapüste da Silve ra, rua Bittencourt da Siívni. 18; Pedro filho de Gabriel Francisco de
DP Á^lnUar.i1,Cl',,?"dís G«»».'.rãcs ... 57, cal
•iV' ,f' 

nl,!u- t!c AnB* Gomes do Carvalho,tua das Laranjeiras n, 13.¦ —Da run Conde de Bomfim, n. 648, saiu hoic
soio Tn,0, 

<1C •" c,nsse- lie D* AiiwsiHs GoinciS
noí,v, T*' 

CU''° «-twamento foi feito em ear-ueiro, na neçropote dc S. João Baptista. _**--òerao ínhuniados amanhã*
No cemitério de S. Francisco Xavier: .\nlo-mo Ferreira, saindo o corpo, ás 10 112 hora-

mento samdo o atamle ás 10 horas dn riiiiDr Aristides Lobo „. 83, e Euryd ce' Bi rbo fde Oliveira e Silva, saindo o esquife, ás 9 ho!ras, da rua D. Carlos 1 n. 20. ¦"

DK. ALCÂNTARA Gí}MES.~T^be7c7we
ItodrigoSilvMK De .'! ás 5 - «ca. (ele,. 700 Sul 

'
"""" " —a mam* i— ..—,

0 audacioso assafo do
largo de Catumby

Está íjoasi on n^p-rado
o Imquer to

,,Nenhuma leslemunha mais serii ouvida n.<
li 

VS,.ai°Sr 
)1".',1lltI'if0 '»1C corre pela ddcfí.-i

MUnS 
d",p-,lct,<? f1''A apurar o assalto sói-;indo pelo capitalista Fortes

doAir,',lhf; • °- tk'lu,,'ild0 Dr- 
'Syivoslre 

Macl.a-
sin- ¦? 

il° "-«torJo, devendo os autos
ojuizo? U'° tle 1,oucos diu P«™

ilem-iot A 
"q1 cniilim foi óoüciadb q.ic o Sr.

mnl- n1v, 
die S°"fa' 

!"¦••* ,!',,s testemunhas, era
àiln, In 

díl 
!',°da ,!e "Moleqiw Marinho", o

moco ^"n"'0' tIUa,u!o ™ verdade é uni
iadn ntrtlb«]h.<"lor, que por vezes tem nuxi-iniuo a policia,

VernícíMfii tjm Tu ;im
O melhor ê o da Usina

Gonçalo
8 Rua da Assembléa n.

sat»
21.

—«S3«ÍH!»

recepção sies depis>
Mips

Tres desordeiros pro-
movem grande escan

Em assembléa geral renlisada hoje, a co-
MÍ . »rSf 

rat°nl da ""PS*0 <ios deputados
M»í>flKl e- Dllyssc' quc devem *«« aesta capital pelo vapor "üriua", esperado a-v do corrente.

Nessa assembléa foi eleita a seguinte com-
rlii1?- p-n'a Trcccbei" aquclles parlamenta-es. Camille Janssc-i, Eugéno Mahieu, Faus-
in^i 

Havilange, Julien dc Baere, Rcné Bat-tard, Hemi Malerme e llcnri Bragard,

Tabelilão NüEMIO Oft SILVEIRA* 1WA DA AltFANPEQA «a.-LVeUoJjoiK (ua

No posto central da Assistência apreseit-taram-se pehr manhã os desordeiros ,1o é
oc n'„ ?a° ,d°.s Santos Ramalho c laú

íJ'™"!s, '-<.',i:"-.* este recentementaíchegado da Colônia Corrcccional. üs ires'queriam café. Por um» excessiva delicadezade plantão, foi attendido o seu

disse um dei
que não Ih'ò

do medico
pedido.

-— Agora queremos pâ*'Fizeram-n^s seientes dediani dar.
Tanto bastou pari que todos prorompe -

sem cm insultos, tentando «gí-redir os em-
pregados que acorreram pura pol-os na run.Atinai vem o guarda civil 441 que, porcites loi aggredido, ficando com o uniformerasgado.

Pedido o soccorro dn Brigada Policial, fo-ram os desordeiros levados para a delegacia(lo l«l" dislrielo, onde a custo foram mcltr-
dos no xadrez.

1*

- .'¦.V-Vv A'.'a-*-**¦'-"*".
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A NOITE —Uomíngô, 2? do Agosto del{M<_

Ba plaléa AMAMHÃ AMANHA\
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1916 [

SPÜHTS

AS PRIMEIRAS
Tiirn ile pollcln", nn Apollo

(lom duiu casas rapul-rei, " eompmihln do
IPolj-llieiima de l.Mnm levou hontom, om
prlinviru, ii" Apollo, o "I'ni'o do pollcln, Ivn-
iliii..-'i.i ile ilnri-ldo,

(..ilio o i.H-ll prever, polo Ivmluclor, a poçn
. liou, eom miijíiiifleoi "Iru-s' i» oxoollontus
..cenas, o ili-H-iii|ii-nlii» correu iimls ou m.--
iins fc in, lendo Iodo* os orlIitiiA se esforça-
«In pm- ngrixIiiPi o <|u>'. purt-t-i', cniisi-wilrnui.

I-, i-ssii .1 iillluiji poçn fine 11 CO__.pnt.liln rc-
jii-i-senln 110 Ilio a quoni niniln não cnnlicyo
,-i "li-uiipe" ili-ve nprovcltnr pítrn Ir vel-n un
represenin.i.o dns Ir.-s netos do "Furo dc
policia", qne fn_ ili- o agrada.

NOTICIAS
Duque volta a i.ui-i

Duque, o iifiimndo hnllnrlno patrício, volln
;i Paris, onde M- fl. o nrlisla (|llü é luiji-, co-
nheelilii lia. prjneipnes cnplínos do mundo.
Com elle, regi-essn, lambem, A Cldndo Lu/ n
sua Inseparável eoinpnnlielrn, a galante o in-
Iclllgeutc (i.ili.v. () festejada pnr do dniisiii-iiius
já lem passagens loinndna no "Frlsia", t|iit-
fl.iqui partirá, destino no Velho .Mundo, n 110
<ln i-orivnli-, O Duque, seiupiv cavalheiro, uno
quiz deixar o Ilio tom dar umn tk-spi-iliila pu-
llllctl, 1-1' assim, que elle, nillllllllíl, ivnlis.-irú no
Palace Theatre a .sim ultima recita nesta ca-
pilai. Será um cspectnctllo iirilli.-intissiuio tle-
certo, o |iro}íi'nmiiin compõe-se dn roprosonln-
vão do engraçado "vaudcvllle" "O micróbio
,ilu amor", de llnslos Tigre; dum acto varia-
du, em (j 110 loinnrnn parle tlistiiu-tos artistas,
lilernlos c cnrlcnturlstns, como [.ntlinllun Ser-
ri, Fllolliciin I.im:i, Carlos l.cnl, Còrlo lteal,
J-.uil.i Itiirrclo, Luiz Edmundo, Olcgnrio Ma-
riano, lluiil Pederneiras, Calixto Cordeiro c
{.11 iz Peixoto, e duma parle cliorcoflrnphicn,
cm que Duque c tl.ihy dansaríío as suas mnl-i
nfuiiunlns produeções.
A nova ni-ça do S. José

A compnnhin Moínsso deu hontom nn pulill-
to mnis mini intcrcssníito pniilomlmn, Foi"Mim-. X nu China Tu.vn", original do (i. Mo-
lass.,. o entrecho dessa peça desenyolvc-se no
linirro clinicz dc Novn York, o que é motivo
pnrn o |)uh'{cn conhecer os costumes dos chi-
nezes c nn mesmo tempo assistir a interessai!-
tes e origina... bailados, "Mine. X cm China
To.vn" rendeu á i-ompanliia Molasso inuilos c
justos applausos, Hoje, essn rcpctc-sc em se-
tímida sessão 110 S. José, qne nas primeira c
terceira lem uo earlaz. respectivamente, as
peças "A lilli.t do mandarim'' e "Sonho de
íllli-t.l".

O beneficio de amanhã no Apollo
Fazem amanhã seu beneficio 110 Apollo os

artistas dn companhia do Polythenmn dc Lis-
bon, lilvirii Bastos e Ribeiro Lopes. 0 espe-
ctaculo dedicam _csr.es sympnlhicos arlislas á
classe ni-.-iilumicn, que terá, mediante cartão
dc identidade, o abatimento de 5(1 °|° nos prc-
çô> dos "faiiteuils". A companhia do Poly-
lhenmn dc Lisboa representará a celebre peca"Romance dum moco pobre''.
A rt -.:*.<:. rição da companhia do S. José

lias nesln capital, dc regresso

NO

Gl-NE P AL AIS
UM FILM AUTHENTICO

Da heróica defesa de Ver dure
EM DUAS PARTES TH.il os fio sous prlii(..|>aos quadros

1» PARTE
Movimento dc tropas c nbftstccimento

preparativo. — Uni acampanicnlo pio-
visorió nas proximidades cia cidade dc
Verdun. — CJoni unia rapidez c unia or-
dem perfeita procede-se ao transporte dc
uma divisão. — Sem interrupção os ca-
nliões sillcaiu as estradas. — Üs canhões
são encaminhados para os postos dc com-
bate. — Abastecimento de viveres, mu-
nições etc. •-¦• J_em interrupção alguma
chegam innumcros caminhões com obtl-
ZCS de todos os calibres. — A despeito
do enorme consumo de munições, os
depósitos regorgitam dc obuzes de to-
dos os calibres, renovados constaiitémcn-
le. — Os caixões que conduzem as mu-
nições para a linha dc frente. — O cam-
po de avia vão. — Os aviadores partem
para voar sobre as linhas inimigas.

2^ parti:
Verdun, Abril dc 1916. —. As um-

ralhás, — Entrada da Cidadella. —
Em Verdun. — Margem do Mosa.

A praça forte. — O hospital não
foi poupado pelos obiizes allemâes.

Os quartéis nada soffreram... — Os,
soldados que tiauquillameutc trabalham
na cidade fortificada. — Contra os obu-
zes hicendiarios funeciona um extraordi-'
nario serviço permanente de bombeiros.

Os bombeiros dc Paris prestam os
seus auxílios a seus camaradas dc Ver1
dun. — O Presidente da Republica C o
príncipe Alexandre da Servia chegam para
saudar os heróicos defensores da cidade.

Sobre os degráos de entrada de seu
quartel-general, o general Petairi despe-
dc-se cie seus visitantes. — Como os
allemâes «entram» em Verdun,

E =

.in

S@üieifiança Sinistra
OU

EâBâT- O B AMPIDO

sia nn
dc sua recente "lounice" no sul, 11 rmti^..»
eompanhin tlc revistas, operelas e burlctas do
S. .losé, A reapparição dessa "troupe'' ao pu-
blico do popular, llicntro dn praça Tirndentes
deve ser nos primeiros dias do inc/ vindouro.
A estré» .seca ou com a "reprise" do "Forro-
bodo", n burlelá nacional tle Luiz Peixoto c
Cnrlos Ditleneourt, ou com n primeira repre-
sentuçno dn opercln de costumes sertanejos,"A niangeronu,",' do Sr. Virhito Corrêa.
Ü Theatro Pequeno, 110 Pheni;:

Não pode haver mnis duvida: o Theatro
Pequeno, venceu, uo Phenix. O elegante llica-•Irinho da rua liarão dc S. Gonçalo tem sido'muito .rer|iiç!ilado, pela "elite" carioca que
yí ncli. unv bom. Jflgiir para passar duas agra-
dnvêts bons, •• • :¦. 1

A peça "Telhadas de vidro" tem agradado
em cheio, nfio só por ser- boa, como tambeiu
pela montagem luxuosa e magnífico -dosem-
penho,
A despedida de Alberto Chita

Alberto (íliira. o netor portuguez que per-
inaiiceeu entre ns sympothias do nosso puhli-
ru por espaço dc cinco annos consecutivos,
regressa agora .10 seu paiz. Amanhã o distin-
cio cômico realisa 110 Recreio a sua "recita"
dc tk:,pedida. 0 cspeetaculo será completo. A
companhia Alexandre Azevedo representará a
magnífica comedia "A Ticãosinlio". Haverá
tambem depois 11111 grande neto de variedades,
feios cinemas

Giiunabarci-Fihn — .Tá se aiinuncia pnra
ilitla próxima a cxhibição do primeiro "film"
tia nova fabrica nacional de cincinalogr.-
phin denominada "Gununbni-i-Filin". Gha-
mçi-se "Perdida I" essa fila de estréa, que,
sem duvida, marcará o nome da empreza
brasileira que acaba dc ser fundada.

—Coiii u 111 progrnmmn novo _ nttrnhcnte'despede-sc lioje do Republica o transformista
Silva Lisboa.

—A companhia do l.dcn Theatro, de Lisboa,
dará hoje e amanhã ns ultimas representa-
ções da i-evisln de costumes portuguezes: "No
paiz do sol". Terça-feira próxima o Carlos
Gomes terá 110 cartaz nova peça — a revista"Dominó",

—]¦'.' bem provável que tenhamos 110 Apol-
lo, nos primeiros dias do mcz vindouro, uma
conhecida c festejada companhia nacional tle
comédias c "vnudevillcs", que ali dará espe-
ctneulos por sessões.

-—l.spçclaculos para hoje: Recreio, "A Ti-
çüosiiiho"; Apollo, "Faro tle poljcia"; Repu-
blica, variado: Phenix, "Telhados de vidro";
Palace, "Os olhos" c "Micróbio tio amor";
Carlos Gomes, "No pniz do sol"; S. .Tose, "A
filha tio mandarim"; "Mine. X cm China
Tojvn" e "Sonho dc artista".

__— ¦ ¦___¦—•

Genebra ty:io Hollandez

mm

.Extraordi nario e
empolgantis-
simo photo-

drama, em ura
prólogo c quatro
actos, desenro-
lados durante a
primeira restau-
ração da reale/.a
em França e
terminados no
correr dos fa-
mosos cem dias
do império na-

poleonico

Verdadeiro
«cheí-d'oQuvre»
da applaudida
marca «D'Lu__o»

Mise-en-scène
hors-ligne, obe-
decendo, como

1 11. .1 ,0 min

football
CAMPEONATO 00B TEUCRIRÜ» TEAMS

Vilhi 1 -----1»«-1 vc 1 .us Iluminei)»-
No campo do Jardim S.oolog._- hilnimu hoje

us leivelriis oloroni (loiiteg lloilí i-liihs em con-
linuiiçno th. cuiipioiuilo deito i-1.i-.--c

A Inlii nau foi dfi-tltuldn do lntoros-0, c«o_«
çniidÒ-KO o VIII.* Isnlu-I ein eoiilrnpnr 11H iiviiii-
endilR conlliiiifis do seu iidvrrsnílo, t111.it (lofo.n
lieitiien.

F.m iiiii-te eoii-Cgulil Isso o VIlUl Isabel, nâo
podoildo linpcdli-, ciilrelinilo, line o l-liiuiiueii-
se o voucobío pulo sçoro de fi X 8,

Spnrt Club LnfoyeH*
iiriilHoii-si- liimiein, nn sido do Sporl Club

I.iifn.velte. 11 tlcli.úo pnrn os enrgos du novn dl-
rí-clnrlii. qm- deu o üi-giiiule rosullndn:

Pri-shli-iitt-, Anlonio llortlnlhi; vii-e-presldeu-
le, l.ui- Porto linrro-o; I" çecrotnrlo, .Tonqujni
dil Cruz Secco- •.!• sucrelnrio, l.ludolpbo Xu-
viev 1'Jllio! 1" tliO-Oiirelro; Joio lloileux:
si-ismido liiosoureli'-, Amadeu Policio dos
Snnlos; cnplnln. Carlos de ArnuJo l\-lo; vice-
enplnln. 1'nulo do Araújo Fclo; liscnl de cnin-
t>ò, Clovi.. Pcdrosn.

Ryron F. C...
No cxccllcnle flold deslc club, serú effeclun-

ili em .'1 tle setembro próximo umn proinelle-
tlnra festa sjíorllvn. cujo prqffrninmn, jú em
pivpnro, niimiiiein bellos ntnncrps,

Saiu-mos que n esln fcslo cÒJicórrcrSo o Sporl
Club l-'luniiiiiiisi-, o Navarro AlbU-lie Club, o
Yplrnn1.11 1'. G. e o Ouvidor.

Tijuca I'. C.
Duas oncnnlndorns festas tem esse Jqycn

club cm preparo, l°uin pnrn o tlia _! e outra
pnra o dia 5 do próximo mcz.•A primeira será nn próprio sede, offcrccldn
nos sócios c constará de umn "soirée" e n sc-
Êffindn, nó cinema Velo, lambem bastante in-
to.-cssnnlc.

üoficiario
Uma iiolynnthí-n sobre o football

Segundo cslnmos Infonnndos, qulntn-felrn
próxima será posta á venda nos pontos lc jor-
lihes desta cnpitiil. a polyanlli.n sobre os jn-
.-íos iíilernnclòiincs, que têm lido os scratches
patrícios. Principalmente na parle referente
(10 torneio tle Tiicunian, os ri-tlaclori-s desla
l.ol.vanlhca esmeram-se num trabalho cuidado
0 valioso para n historia do football nacio-
nal.

Sen preço será de G00 réis, ..penas, e a lira-
gem de lll mil exemplares, o que quer dizer
que não chegará parti todos.

Ismael Cavalcante — Na noticia acima acha-
rá as inforniaci.es pedidas.

.TOS..' JUSTO.
« _____ ________

DUQUE E GABY
dç-pedem-se do Brasil cm 28 deste mcz
no Palace Theatre.
Festa artística de DUOUE

PARISIENSE
rv<_'''v<_'v,«_' fWWVA/N^V. *WV»

Bilhetes no Palace Theatre.

máximo rigor, á época em que se desenvolvem os emocio-
nantes episódios do film

_»i sf e
A' praia do Retiro Saudoso n, 181 resi-

dem André Craciusquc e sua mulher, Evn
Craciusquc. Os dous, hoje, tiveram uma
rixa, terminando por se ngfíredirem a sopa-
lios e dentadas, A policia acudiu. cffeclunn-
do n prisão tle ambos, que apresentavam li-
geiros ferimentos.

¦ -<_»• » ¦¦" ' ¦ ¦¦

Pr-nfpccm* MARIO REZENDE, dr I U1C-.5.. I Escola Normal e da Ei

da Usina São Gonçalo= é a melhor =
Risa da J._setnb!éa, 2. g

da
s-

cola dc Aperfeiçoamento, prepara para
exames parcellados no Collegio Pedro I!,
vestibulares nas Academias, concursos,
admissão ao Pedro II, Collegio Militar,
Escola Militar, Escola Naval, etc. — «As-
sembíéa n. 12.I.»—De 12ás4. Telephone
2.Ò55, Central.
¦¦¦ "¦- ' ¦ '» __B_|<M>->—? ' ' ' ¦' '¦ ¦»¦*¦*

QUE^I PERDEU ?
O Sr. Anlonio Fontoura trouxe-nos um

molhe de
Passagem,

Um exemplo...
__¦__, 1—0,. _¦ —

Um pobre homem, embría-
gado, fére«=se gravemente"Koite alia c .losé Fernandes Guerra, um po-

bre trabalhador, após multas lihações, subia
a ladeira do l.i-nie, onde reside, no cimo, em
um casebre. Perturbado pela embriaguez, re-
ciando um ataipic no logar, ermo c escarpa-
.do, Guerra armou-se com um canivcle-pu-
.nlial,- que levou, abei-lo na mão. Já ao chegar
.á casa, falseando o pé, caiu e, eom tanta in-
.'felicidade, que ;i arma se '.loi cravar 110 ma-
melão esquerdo, ferindo, o grnvcniente. A po-
licia do 30° districto, pelo commissnrio Tolc-
do, syiitlictiu do facio, como vimos de narrar,
o. que foi confirmado pelas próprias declara-
cges da victima. Guerra, que é viuvo, porlu-
guèz, de 41 annos, foi enviado, em estado
g,ravc, para n Santa Casa.

, ^o»_ I

Prensa de encadernação

chaves que encontrou ua rua da

-«_-__¦

Poderoso forlificnnte do sangue, e regulado)
de todas as funeções orgânicas: Coração, Fi-
gado, Rins, Estômago, Intestinos e enfrsicj_c-
cimento dos Órgãos Genitaes. Pão, -$500. De-
positnrios no Ilio — CHAIIUTARIA PARA' -
Ouvidor. 120.

0 monumento a Ruy
Barbosa

Conimiinicam-no.s :
"Com o fim tle convidar os alumnos das

escolas superiores de S. Paulo c Bello Ho-
ri-onte a tomar par c' concorrer liara o
maior brilhantismo da futura homenagem n
Ruy Barbosa, partirá 110 dia G do próximo
mcz uma commissão de acadêmicos, lendo á
frente o Sr. Theophilo Pessoa, convocado,
da comniissão central.

Grande tem sido o numero tle ndhesõcí.'
que it commissão central lem recebido de
todas, as classes.-sociacs. J.olavcl tem sido o'
numei'0 tle telegrammas c cartas recebidos
na sede da commissão, principalmente dòs
listados de S. Paulo, Bahia, Minas, Rio, Es-
pirilo Santo, Sergipe e Alagoas." .

•—¦ «aca» ¦ ¦

MODISTA
Coiileccionam-se vostiilos sobre os lillimos modelos

dc Paris, r.iiíi 1'cilro Américo 11, .0, casa ti.
* ""^PBr 

•¦¦ Compra-se uma, qne esteja cm bom eslndo.
Propostas á rua do Carmo n. 15, com o Sr.
Braz Vianna.

1 . i .—a»- 1

(24) FOLHETIM

(¦__«_

Emocionante romance da actua-
• Sidade, de Gaston Leroux •

¦ _>«>

Ia PARTE

l-H
Esse auxilio, Knniosky ia exigil-o inunedia-

Inmeiile, e logo ú sua chegada á hospedaria,
fora disso que se occiipnra, antes mesmo dc
.e interessar pelo cadáver que acabavam de
fazer us fieis servidores da undecima secção,
tin pleno paiz inimigo!

— Vou Frilz! disse elle ao fiscal movei, sei
do que é capaz, e deve recordar-se de que
fizemos bons negócios juntos em Naney, por
oceasião do retrato do imperador! Hoje, prc-
íiso tle pouca cousa, c nada que lhe possa
idar grandes Irados á imaginação, Preciso
simplesmente dc um homem que esteja, do
tnoilo o mais natural do mundo, 110 vnlle ás
onze limas tia noite, pelos lados do espigno
Sittiil-Jcnn, na oceasião cm que, por nccidcu-
te, um auto contendo duas pessoas, saltará o
parapeito paro vir se esmagar na planície.
Esla pessoa aelidirá ao local do accitlenlc
¦tomo qtic parn levai- soecorro, c immediata-
inenle cortará ns ligaduras de uma das vi-
climas, c, lanlo quanto possivel, sc arranjará
pnra que haja incêndio do atilo, si já o fogo
não tiver concluído a sua obra. Comprehcn-
deu?

r— A's suas ordens, senhor conselheiro! O
(meu homem terá tpie fazer desapparccer todo
_ qunjqucr vestígio de identidade?

í—Não! Temos necessidade tle que sejam re-
tonlicíiilos Iodos os destroços, os das victl-

mas e os do carro I Apenas, as ligaduras têm
que desapparccer. "£' preciso que haja ac-
cidente", percebe?A's suas ordens! Mas, será preiso Iam-
bem cortar as ligaduras da segunda victima?

Inútil! esla já está morta!
¦ _\s suas ordens!Z f _ m o homem dc que preciso?
Tenho-o. Si quizer tapar o seu rosto de

novo com a mascara, senhor conselheiro, vcl-o-
á immediataniente,

E levantou-se, abriu a porta tpie dava para
o armazém, e chamou o tio Founrc. O ve-
lho pastor tornou a nppareccr. O senhor fis-
cal movei fel-o atravessar a sala, abriu a por-
\a que dava para o palco, e ahi teve uma
troca de palavras rápidas com o tio Fouarc,
cujo. passos pesados na estrada não se tar-
dou a ouvir.

— O homem segue para o sen posto; Iíi
estará á hora combinada, pronunciou o senhor
inspector movei, ao regressar á cosinbn.

—• Agora, pronunciou Kaniosl.y, tornando
a encher um copo dágua, preciso de Ires les-
tcniunlins. E* necesario que na estrada de
Lunéville no bosque Saiut-.Ienn, tenha sido
vista a limousiiie do senhor Hanezenu, guinda
pelo próprio senhor Hanezeau, entre dez ho-
rns e meia e onze horas -da noite de hoje!

ir- Peço cinco minutos pari. 9reparar-lh* CSh

A', policia do 9a districto queixou-se Ma-
noel Marques Gonçalves, proprietário de
uma tinturaria n rua Presidente Barroso
n. IlG, de que o seu eic-emprcgadò José
Pinto, com um talão que levara do eslabo-,
lecimcnlo, tem cffeclundo illicitamcnlc va-
rias cobranças.

Foi aberto inquérito,
B-BBB BBW- P-H-___8___l!

testemunhas I Dá-me licença, senhor eoii-
sclheiro de policia?-Faça!

—Permilta-mc perguntar-lhes si, para c ac-
cidente, não precisa dc alguém, senhor con-
selheiro de policia?Não, obrigado. "Ha serviços que a gente
deve fazer só", si se deseja que o serviço dc
Sua Majestade satisfaça por completo,

Von Fritz, voltou ao armazém e, depois de
ler conversado á parte com esle e com aquelle,
a todos despediu. Quando voltou á cozinha,
encontrou o senhor conselheiro examinando
o cadáver dc Thessein.

¦— Que é isso, von Fritz?
Isso, senhor conselheiro, é o cadáver dc

um guarda-cancella que hesitou em nos con-
ceder o accidcnle de estrada de ferro dc que
Íamos precisar, na passagem de nivcl de Bré-
tilly-la-Côtcl Elle conhecia os nossos proje-
ctos! Era, pois, um perigo deixal-o viver 1

Meus cumprimentos! senhor fiscal mo-
vel! Mas, o que vae fazer do cadáver? E'
uma cousa de que teremos ainda que nos pre-;
oecupar durante alguns dins...

Von Frilz chamou Roscbeim, a Sra. Ro-
senheim e Thasie.

O senhor conselheiro de policia pergnn-
Ia o que vão fazer desse cadáver?

Si o senhor fiscal movei não achar nis-
so inconveniente, vamos descel-o á adega c
dar ordem a Tobias dc ahi enterral-o.

Roscnheim chamou Tobias. Este chegou e
tomou immediataniente a attitude do militar
em armas, em face do seu superior.

De onde vens? indagou Kaniosky.-.
Da garage! A's suas ordens!...
Nada de novo?

_A.ixia.xxliã.

SACRIFÍCIO DA IRMÃ CECÍLIA
-S«f-

Drama em
quatro

actos de ri
quissima
montagem

Deslumbrante
destile

d d comitiva
nupcial de

Cecília
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Orchestra au-
gmenlada

PARA
adaptação

DE

Cânticos

acro
.0 terceiro o

quanto-.-C.oíjj executa-
dos

iOor um corpo
tle

coros de 16
friyur__s !...

•j*-.-

Prirtieâro film no gênero s_ que assiofi_*á n g. 
'Inv.éa

do Rio"_¦¦¦

A Empresa chama a at-enção para o efíeito dos p3a_mos
religiosos na ca.hedraB

3fc©

reGos oommuns
ilA Noite Mundana
1VNIVERSARIQS

Fazem nnnos amanhã:
Os Srs. almirante Gustavo Anlonio Gninier,

Dr. Hnymundo Merguilmo Lobo, Dr. Joaquim
Francisco Barroso Xiines, Dr. .losé Pacheco
Dantas, marechal .lulio Fernandes Bnrhosn, co-
ronel Tnsso Fragoso, o poeta Hermes 1-dn-
tes.

—Fazem annos hoje:
Os Srs, Dr. J. de Sá Conto, coronel Ernnni

de Mendonça.
BANQUE7ES

No "OSutltra. te Assyrio realisa-se na proxi-
ma tcrçn-fcirn, ás" 20 !"n-as, o banquete que
um grupo dc--amigos offerece tio 7:. Hnto c
Cunha, por mólivo da sua recente nonu-aeti..
para o logar dc medico do Hospital Maiional
tle. Alienados,
BODAS DÊ PRATA

llistll", que consistiu em provar com nrgumeil-
los seienficos t- históricos, e depois de longo
debate sobre n tliese opposla, que, cm vista
da complexa orgnnisnçno scoial tios exércitos
c a conseqüente mentalidade especifica dr. mi-
lilnr, ha iicccsidndc da niiinuteiifão da ji-sti.;..
militar.
MISSAS

Goinmcnjornm hoje suas bodas tle pinta o
negociante desta praça coinmend.idtir Emilio
llanriot e D. .Inliela Hauriot. Por esse moli-
vo, haverá uma festa intima cm sua residen-
cia, cm Madureira, onde receberão as imuime-
ras pessoas dc suas relações.
RECEPÇÕES

O Sr. Dr. Paulo de Lacerda vae reunir 110
dia 80 do corrente, á noile, 110 seu palacete de
residência, ú rua Marquez de Abrantes, em
Botafogo, os jiirisconsullos patrícios que com
S. S. vão collaborar num commcutario lobre
o Código Civil. Para homenagcal-os o Sr. e
Mme. Dr. Paulo de Lncci-da eslão organisan-
do uma festa n que comparecerá o alto num-
do polilico e social.

Após a recepção terá logar um concerto em
que tomarão parle n .ssénhori.nhns Isabel de
Vcrney Campello, professora de canto do In.
stitiilo Nacional tlc Musica, e Maria (Marieta)
de Yei-ney Campelto, Mme. Brnsilinn Bor-
mann c scnhorinlia Doninha Urbano Santos,
tpie se farão ouvir, respectivamente, ao e.-mlo,
violonccllo c piano. Haverá dnnsns,

O Sr. e Mme. Dr. Paulo de Lacerda expe-
diram muitos convites.
CONCERTOS

ltesa-se nin.nilin, iis 0 12 horas, nn egreja
do S. Francisco de Paula, a missa de anui-
versnrio do passamento do Sr. João Luh: dn
Costa Antunes, irmão do Sr. Ignacio de Pau-
In Antunes, Ihesourciro dn Policia.
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Temporada Lyrica
A SORVETERIA ALVEAR pnrticlpna sim Exiiiii. freguezia que o seu luxuoso estalu-loei-

incuto funccioiin tlini-iaincntc at. I I101-.1 dn munlili,
t-.tiíii llli! usincrmlo sei.ioú ile (,ll.\', (_llíti.0l...ll_, SOU-
VETES e (ii-an.iG Vrífiêllnilç ein PAT1SSEHIE lliin.

Concerto lotias ns lioitos 5tí l-,:l"-
AVENIDA RIO BRÀXCÇ), 'iff

(JUNTO AO PATUE') xv
•_>»3>

Em beneficio do Instituto de' Protecção c
Assistência á Infância, realisará cm brcv.i nes-
ta-capital, um concerto, o tenor brasilc-ho li.
Heis e Silva, que será acompanhado de t alio-
sos elementos nrtisticos.
VIAJANTES

A's siíns ordens, nada de novo, "herr
polizeirath"!...Vaes enterrar esse cadáver na adégn.

A's suas ordensI...
Hns de te recordar, no enlerr.il-o, que

haverá outros tantos cndnvcrcs como este,
tnntos quantos forem os máos servidores
de Sun Majestade I Estno Iodos ouvindo? Não
se trata de comer pão de Sua Mnjestndo du-
rnnto a paz e recuar durante n guerra l Ora,
saibam, que a partir do_ta noite, "aos nossoi
olhos, somente" aos nossos oíUO-"» _.._Mno-3
em estado de guerraj

Fumar Semilla de Havana
é ter sensação das Libras

' — "Deulschlnnd uher alies! ousou pronun-
ciar a corpulenta Thasie''.

Todos repetiram: "Deulscliland liher ai-
les!" c abaixaram para apanhar o cadáver
de Thessein e carregal-o.

Entretanto, Roscnheim, ouvindo bater dez
lioras nn sua pêndula, fez signal que largas-
sem o cadáver: "E' a hora de Ayiçourt",
pronunciou elle. I.aniòslcy comprelieiidera.

Bom, vou primeiro descer á adega para
tclcphonar... Dá-me licença,senhor fiscal inovei.

—Irei depois, senhor conselheiro de pdicia \
. Mas o senhor conselheiro subiu quasi im-

mcdiíilaniente:
Y- Herr .director manda dizer-nos que só

poderá vir ao telephone, ás duas horas da
madrugada!... Essa demora é deplorável,
senhor fiscal movei!... Comludo, voltarei,
mas, é neccssnrio que me venham buscar
para çonduzir-mc depois a Naney.Roscnheim irá pessoalmente buscal-o
com a sua baratinha, 110 logar aprazndo e á
hora que lhe for designada, senhor conse-
lheiro de policia".
_— Que fique então á minha espera, a par-

tir de onze horas e um quarto, na praça cir-
cular da Bcrgcrie!A's suas ordens, senhor conselheiro!...

Esse .Kaniosl.y de nada se esquecia! E, pe-
Ins onze lioras, no guiar a limousinc de Ha-
íiczeau para o parapeilo fatal, no grande si-
lencio lunar da floresta c das estradas então
desertas, não podia deixar de felicitar a si
próprio. Elle achava que a policia de Sua
Majestade era realmente bem feita, que para
ella nunca havia falta dc recursos e que com
semelhante instrumento um homem inlelli-
gente, como elle, tudo podia ousar.

Ao chegar no fim do percurso, fez dar sem
a minima hesitação, desta vez, nma meia
volta das mais hnbeis no carro, fel-o subir
recuando o taludc fronteiro no pnrnpeito,
desceu da almofádn, foi deitar umn vista
d'olhos por cima do pnrnpeito, avistou no
fundo vallc o vulto <lo tio Fouarc, não duvi-
dou do que elle ahi estivesse para terminar
o serviço a que ia dar lão perfeito inicio,
deu volta ao carro, e ficou muito surpreso
encontrando a portlnhóla aberta...

ilvanioslty blnsphemou e ftbai-aado-se,

Partiu hontem, pnra S. Paulo, pelo noctur-
no dc luxo, o Sr. Dr. Alcântara Comes, cli-nico nesta capital, que foi a S. Paulo visitar
o Instituto Clemente Ferreira, onde eslá sen-
do empregado o seu preparado, a lyseo-vacci-
na. S. S. estará de vonla dentro de alguns
dias.

—Dc Cantagallo, onde se achava já ha ai-
guns dias, a serviço de sim profissão, regres-
sou hontem, á noite, a esta capital, o Sr." Dr.
Roberto Trompowsky Júnior, advogado 110
nosso foro c 110 do Eslado do Rio de Já-
nciro.
CONFERÊNCIAS

Foi roubado mas não quiz
queixar-se á policia

Arrombando umn porta, os ladrões pí-ne-traram na casa 11. 1211 da rua Barão de Ubá,
residência do Sr. José dos Snnlos Barbosa,
penetrando cautelosamente no prédio, [.ahi
roubaram vários quadros, estatuetas, jóias o
oulros objeetos de valor, revolvendo malns,
etc.

O roubo foi levado a effeito pela inadni-
gada, emquaiito o guarda uocturno dormia
o somiio tios justos.

Pela manhã, o lesado, descobrindo qn-;fora a sua_ residência assaltada, não se ani-
mou a ir á policia, por julgar — e com ra-
záo — que perderia o seu tempo.

—*»«=—
PALA<_ ..-HOTEL

CAni-no S»rande---ote2)

O mais importante de Caxambú e um
dos maiores hotéis brasileiros. Diárias 7$
e 8$. — Proprietário: Dr. João Ribeiro'
medico.—Caxambú —Minas.

l--.l_._ll_ l-.-M I ¦-¦. _-_fl<MfP»-

Muilo ébrin, foi presa quando vagava pclnrua Visconde de Iliunin, Esmeralda Virgi-
nia Nogueira, preta, de 30 annos de idade,
solteira, moratlora á rua do Eslacio 11. 89.
Levada liara a delegacia do 11" districto, no
ser conduzida para o xadrez Caiu rolau-
do a escada. Na queda recebeu ligeiros fe-
rimentos, de que foi soccorricln pela Assis-
tencia. •

_ I olhou pw 9 interior do cnf-.o.;

Realisou-se hontem, na Bibliotheca Nacio-
nal, a conferência scienlifica do advogado Dr.Mario Carneiro "De especialisação do direito
penal militar perante a philosophin eviincio-

Quasi logo soltou um clamor de raiva im-
potente.

Ao mesmo tempo que verificava a ausen-
cia do volume, humano que hli depositara,
duas mãos que um furor cego impellia. se
haviam agarrado á sua garganta, alirando-o
sobre o talude.

Um homem 0 uma mulher arremessavam-
sc sobre elle, suffoeando-o, eslrangulando-o:Mala! Mata! soprava a mulher.

O torninho formado pelas mãos do homem
apertava-se.

.A mulher segurava Knniosky, preso no
solo pelos seus longos cnbellos, que ítgar-
rara aos punhados.

Kaniosl.y cslerlorava.
Teve horríveis sobresaltos.
O homem, cm cima de Knniosky, não pro-niinciava palavra. Apertava sempre. Houve

um espernear lerrivel.
Em seguida, sobresaltos mais fracos, e o

estertor se extinguiu, e depois mais nada.
Kaniosky já não se movia.
0_ homem ergeu-se. A mulher ajoelhou-se

então, c revistou o morto com avidez.
Quando recuperou o seu thesouro roubadoa papelada formidável que era n causa

dessa luta mysteriosa, complicada c ferozdeu um suspiro feliz, ergueu os olhos ao
céo e fez um grande signal da cruz.

Depois:
Agora que já eslá morto, disse cila com

unia voz estranhamente suave, si você fosse
muito honizinho, meu velho Frnnçois, iria
collocíil-o "no lado do outro".Era o que ia propor á patroa, raspou-
deu François, que já soerguia o cadáver de
Kaniosky.

E sentou-se ao Indo de Hanezeau, no nulo.
Os dous cadáveres pareciam, assim sentados
110 carro, dous excellcntes c tranquillos com-
panheiros de jornada.

François tornou a fechar a p.ortinhpla, dese-
jnndo-llics boa viagem.

Moniquc já se oecupava em fazcl-os che-
gar a bom porlo. Abaixondo-se sobre os pc-
daes, entregava-se a um serviço, que foi
logo comprchendido pelo digno François

qne, obedecendo a suas indicações, passava-
lhe umas pedras.

B não tardou a qus, num salto . um "pa-

-•—,«_«*_¦

Vepmou.h .ypo Tor.no

qu.

O melhor é o da Usina São
Gonçalo

RITA. DA ASSEMBLÉA- N. 21.
q KxufXiM.vxtÊKJitasEsxiwsK; -n _anw.^ & le^ossiEi^siZívcwisz^stsir^í^

Bga»BggeiSBaaiBt_»33EBS»«l'S«CT-_r»_t
íiíieiie" gigantesco, a limousinc transpitzess.
com os seus dous fuucbres viajantes, o pnra<
jieilo do espigão Sniht-Jcau c viesse estraça»
lhar-se na plnhicie.

E, assim, "morrera 111 por accidcnle" o Sr.
Hanezenu, da famosa casa Hanezeau c Ç„ aseu amigo o pintor Knniosky, tão em vógn
em Paris e em Berlim, official da Legião da
Honra, presidente ou vice-presidente dc va-
rios grupos artísticos frnncezes, celebre potter ousado expor, num salão em voga, o re-
Irato do sen querido imperador AYilhclin,
com um fato verde gaio e lendo na cabeça
um chapéosinho tyrolinno vertlc eòr da
maçã, tão ridiculameníc ornado, com unia
pluma frisada,

XIX
STIEBER II

Nada ha de mais forte no mundo douma fraca mulher.
Passar sem transição da agradável doçurado tempo de paz aos horrores physicos c 1110-raes da mnis lerrivel, pela sua* simulação,das guerras, viver cm algumas horas temero-sas aventuras c ns que pareciam as maisimpossíveis, viver eom olhos bem abertosscenas de pcsadello, matar á noite um homemde quem, pela manhã, recebia os beijos, pi-sar cadáveres, depois de ter sitio quasi um

cadáver, terminar um passo dc tango num
charco de sangue, aperceber-se de súbito
do verdadeiro aspecto das pessoas, vôr cair
cm um minuto Iodas as mascaras da galan-
teria, substituídas por faces dc assassinos...
as faces de assassinos dc tempo dc guerra;
descobrir de repente o hediondo reverso doi
baile, escorregar por um alçapão insusptt-
todo, 110 subterrâneo infernal dn espiona-
gem allemã, nelle ler sitio maltratada .-orno
um animal e rolada como um ohjcclo, li-
vrar-se, finalmente com a roupa em liras c
a carne em lanhos d as unhas rubras, eis
evidentemente, mais do que o necessário
para esgotar um,, energia, mesmo excepcio-
nal, prostrar uni corpo sadio, obrignl-o á
cama com. uma febre violenta c. talvez
mesmo, candemnal-o a s.r internado num
hospício; pois bem. nada tlisso conseguiu
abater Monique, que era apenas uma fr.u-.
mulher t

j(Con.'in..-..)
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EXTERNATO MAURELL
FUNOADo EM 1906'

Director e proprietário: - DR. OSWALDO BOAVENTURA
Aula» diurnas e itooturuas

CUnOO. DC PREPARATÓRIOS CCUR800 INTERMCDIARIO
C PRIMÁRIO

Bier li SSjT -ITell's

CORPO DOCENTE
!)r. J0,\0 niDBinO. lento do Collu-ilo Pedro II, poi llfgUM Dr. ARTHUR TIIMB',

lenta IoCollraio iWro 11, malbímallca. br. gamao iiij.li, IcnledoColMO
Pc"» ll. Sna- bbinrir. uuivormi. Dr. mi-mus m: AGUIAR, lento do Colloglo
Mi.. II. Iiilhn. Ilr. JOSi: MASIIUMIIOI.I, niâdlcu u*.|»l(.'n o d. UCUldttdO HO
Iciliii',.. ruiui'1'i. br MaNOR- PRRRIRA DA CUNHA, conheildo profoiioiyphyilffl

Bclilmlcn Piuroiiur CUIDO MOSPORTB, dn Untverildíde de Ponniílvenl», geo*
iraiiliin e Inglês. OSWALDO UOAVR.NTURA, medico e director do Extcrnnlo,
•uutlieiiititl.a ii limluiia natural.

Rua Sete de Setembro, 170

PiTfVB-ifli

MANEQUINS iinMAMCüS
AMERICANOS

Indispensáveis cm uma familia ou atelicr
Adaptam-se a qualquer corpo e ieitio

Sólidos, cler/antcs o dc taoil manejo

Em prestações de loSooo mensaes
Entrcga-sc na pnmeirn prestação

corte de Mme. Zambelll
ensina-se a cort.tr por

Escola de
Em _s lições

qualquer figurino pelo systema
pratico ou geométrico -

Moldes sob medida. — Vustldos meio
cqn.etíclonados

MME- ZAMBELLI & C-
Prcdio Odcon-Av. Rio Branco 137,2-andar.elevador

A cerveja preferiria pelai So-
nliorai (levo o taudavelj.

Inlroilii/iiln no Brasil drade
1865. Premiada na Exposição
Univeranl dc Paris em 1889
con» MEDALHA DB OURO.

Rua RlacLuielo 92
antigo Cervejaria Logos
TELEPHONB 236I

Trinoz
>STHErT>

Tomico
DOS NERVOS

_ N_URASTH_.,
«mo **lito

JoNicooo Estômago
DYSPCPSIA
iNHAQCtCA®̂címc'*

Tônico
00 intestino
CriTERITE _
£M UltiiCULO CALMANTt

OtAtSUSSAÍANU

VENDE-SE

Evitne ns imitnçOes de ro-
tulngcm clc produçtos si-
milnrcs estrangeiros que se
apresentam com fit» ««ul
e papel prateado, afim

dc illudir o pu-
blico c vender
caro.

EM

ORANADO t C.V~l «t «•'«». M

Fabricas de Mdssas Alimentícias Reunidas
Fabrica :

'nua hon. 75
ci. 1930*1580 &

Armazcrt i
11. Uíradio I8--20

Tel. *J75ü C.

Importadores de gêneros italianos

Espcciülidude em vinhos: Barbem, Ncbiolo, Grignolino c
Capri branco. Vinho CliLnli em caixa, diversas marcos

_______ ¦*—*-¦¦¦ —"/*rs.\'/tfr.\

Variado soitimcnto dc massas alimentícias fabricadas por
jysicmas os mais modernos e aperfeiçoados.

Talharins com ovos frescos ás quintas-feiras., sabbados e
no armazém á rua Lavradio 18 e _o. Telephonedomingos,

5.756 Central. t
Massinhas glutinadas com oveis, eni caixinhas de

tamanhos, recommendaveis como optimo alimento
uiças e convalescentes.

A' venda nos principaes armazéns.
PEÇAM CATAbí)GO

diversos
das cre-

ASTHMA
A ema sú m> oblcm com o especifico

dcHSoborto pêlo Dr. Klng'a i-nlnier, o
CARDIOGENOL', não falha uns nfUleçÓos,
chiados uu pcllo. lolúi de òr, ocoossos.
Drogaria Gninailo - Filhos, rua üru-
(iiiíiMina, 01, Hio doJnnelro.

Vidro OijOlJO; polo Cui rcio, 85510.
Allcstailiis dc valor.

DINHEIRO
Bmprcsla*80 .«obre jóias, roupas, Ia*
zendas, mclues c ludo que represei]-

lo valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEPI1Ò^eTÒ7- norte

[Atavio das 7 horas da
manhã ãs 7 da noite)

J. LIBERAL & C.

&

O POLO
nao c um
artigo dc
luxo, mas
s i m um
artigo es-
scncialmente de

cozinha e asseio
geral.

|_' um artigo de
primeira necessi-
dade. Deverá, pois, .......
ser o produeto mais barato,
mais econômico e mais popular-O Polo dc fita encarnada
é. certamente, EGUAL ou SUPE-
RIOR a qualquer similar estrangeiro

Companhia Usina dc Produçtos Chlmicos
Fabrica, Rua Soares 13, S. Christovão

-MO _>J_ JANEIRf)

Verdadeiras
donas dc casa •
Exigi o POLO

dc fita en-
camada

e colleccio-
nae as fitas
com rotu-
los.

TODA

A PARTE

UttbbjiMM
Oompmhli di LoUrlw NioUmei

do Imll

EslrAoeOei piililien», s«I> n •" *?«,•¦"
hiníio du governo fo-crnli»!> 4 'i* °
noH siibliiiiloH A» :i horas 1 « r««

ViM.-t.jide de ll.iliiu-.iliy u. U

AMANHA
356 - 7.:.wooo

LOTERIA
w

9

Garantida

Terça-le

pelo ('overno
Estado

do

ha, 29 do corrente

Por i$ooo

Bilhetes á venda em todas
casas lotericas.

as

Coração
Moléstias desse orgam, com

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

importantes curas. Drogaria
Granado & filhos, Rua Üru-
guayana, 91, Rio de Janeiro.

DELICIOSA BEBIDA

Café; r?;;iuiia:ii, gabinetes ao ar livre.' 
Ainiiiiliíi paia o almoço :

Filcts dc cume seeca ao Rio Grande.
Angii á bahiana.
Mayonnaise ila bad-.jo.
Osiras frescas.
Sardinhas nus brazas.
Bucalháo, unindo pt-ixada.

Para o janlar:
Pucliero á la Argentina.
Paru a brasileira.
Ostras frescas.
Inlianbus, inayoniiaise d^ frango.

Preços ao alcance de todos

Cozinha ao paladar de todos

Praça Tiradentes n. 1
Proprietário A. Multa Bustos.

Compna-se
qualquer qtmnliilado de .j<nus vcllius

cum ou som pedras, do qualquer valor c
cautelas do «Monte de Soecorro»; paga-se
bem, na rua Gonçalves Uius n. ú'7.

Joallieria Valentim
Telephone 0'JI Central

CALÇADO
CASA. MINERVA
Travessa S. Francisco de Paula, 38
Calçados finos, alta moda em
botas e sapatos. Sempre va-
riedade em novos modelos
e creações.

adquirida ou hereditária cm todas as
manifestações, nheumatismo, Yxic-
ma-, Ulccrus, Tumores, Dores museu-
lares o ósseas, Dores dc cabeça no-
dumas, cti. c todas doençac rcsul-
tantos do impurezas do sangue,

_ curam-sc infallivclinento com -,
Unlco que com um so frasco faz desapparecer qualquer manileslação. Uma

colher apiís as retciçCcs. Em todas as pharmacias.

iii Uri

Por l?K)0 cm meios
Os íiccllilos dc bilhetes do inte-

rior (lavem lor iicoitipiiiilimlos dc
mnis ÕUO réis puni o porlc do Cor-
mio o diiiKidiis «os ii|íciitcs Kcrncs
Nazarelh & C, rim do Ouvidor
n. 94, caixa il. 817. Tcleg. U'S-
VEL c nn casa P. Qulmurnos, Ho-
siuio, 71, csniiinii ilo beco das Cim-
ccllus, ciiixn do Correio ll. 1.273.

Vendem-se
jóias n preços baratissimos : 1

rua Gonçalves Olas 37

Joallieria Valentim
Telephone n. P04 — Central

F iTl IIII OUTRA PARTE

CTlEnergil poderoso tônico
2fi Novo anti-rheumatico
ptlEnergil depurativo agradável
;5gRei dos laxativos
gpj Grande remédio da mulher

Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

—„—,—-?g
venda cm todas as boas pharmacias c drogarias. J.

M.Pacheco, Granado 8c C. e Araújo Freitas & C

J. C. Fernando Rohe

Ao Consulado Geral Americano foram
pedidas infomações a respeito do para-
doiro do Sr. J. C. Fernandes Rohe, que
cm 1909 residia no Pará, donde retirou-sc
depois para esla capital. Acre-

dita-se que o mesmo haja fallccido e
roga-se a quem puder dar quasquer in-
formai-ões a respeito a gentileza de en-
caininhnl-as ao Consulado Coral Ameri-
cano, edifício do Jornal do Conimercio,
nesta capital, pois as mesmas são
necessárias para regulatisur a questão
de um seguro de vida cui nome daquelle
senhor.

Espumante, refrigerante, sem
álcool

Papeis pintados
Moderna collecção desde ^400

a peça e guarnição desde 2$ooo.
Só na conhecida Casa Bran-

dão á rua Assembléa 87, pro-
ximo á Avenida.

A' _J

A FIDALGA
Hcsiaurar.l onde so reúnem as inclhn

res famílias, lllgorosh cscolhu feita dia-
riiiiiienlc, ein cumes, caças 11 legumes.
Vinhos. ímporlnçào 1I0 marcas exclusivas
da casa. Preços módicos.

MM S. J0SE'.8I - fclop i.513 C.

Í7SMflni|
usando o sus|iciisorio Elcctrioo-.Ma-
gnotico do Dr. Wilson. Cura infal-
uvel o alisoliitaniente certa dos OU-
CivOS enfraquecidos por uma inoci-
dade desregrada eu umn velhico
prematura.

DEPOSITÁRIOS
ME1UN0 & C.

MJA 1)0 orviliOIl. IGU-Ilio
Kemetteni-so catálogos deílc

npparclho. Representante em São
Paulo :
-.ANUARIO LOUREIRO

RUA 15 DE XÒVEMBUÒ n. 7

CAFÉ' SANTA KiTA

RUA DO ACRE N. 81
TELEPHONE 1.404 NORTE

e RUA MARÍICHAL FLORIANO 22
TELEPHONE 1.218 NORTE

Perolina Esmalte- Uni-
co

preparado que adquire e conserva a liei-
Iczn da pcllc, approvado pelo Instituto dc
Delleza. dc Paris, premiado na Exposição
clc Milano. Preço SISJOOO. PO1 DE A MIO/.
PEItOLINA, suave e embollezador. Preço
•ÍHfOÜO. Exijam estes preparados, á venda
cm todas as perfumadas o/ no deposito
Justo e de oulros preparados, á rua Sele
de Setembro n. 209, sobrado.

Vende-se na Garrafa Grande

Tuberculose
Leitura Portugueza

Aprendo-se a ler cm !10 liceões (de
meia liorn) pela arte maravilhosa do
grande poeta lyrieo .loão de Deus.

Vniitiiilc e niemoiia, o todos aprendem
em JIO licções, lioincus, senlinras e cre-
ancas. Explieadores ; Santos Braga e Viu-
ieta llriisn.

S. JOSE' 52

Dentista
A. I.flprs Ribeiro, cirurgião dontis-

la peln faculdade de Medicina do Kio
de Janeiro, com longa pratica. Traba-
llios garanlidos. Consultas diariamente.
Consultório, run da Quitanda ti. .iti.

O mais moderno especifi 'o que cura é
o STENOI.INO, receitado c admirado pelai
notabilidades médicas do pai?, e da Eu-
ropa, Cicatriza os pulmões', mala os mi-
crobios, dá vida c saude ás pessoas fra-
¦cas, anêmicas, dyspcplictvs neurastheni-
•as e fortalece os nervos, dando o vigor
da nioeidade. Drogaria Granado li Filhos,
rua. Uruguiiyana, 01; Vidro 5$; pelo cor-
rcio, 7$500. Centenas de altestados!

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural

DEPOSITO GERAL

Rua Theophilo Ottoni n. 34
Telephone Norte

as

Pó de arroz DORA
Medicinal, adherente e per-

mmado. Lata 2^000.
Perfumaria Orlando Rangel

Casa especial de bordados, plisses etc.
Rua dos Ourives 11. 13 —Sobrado

Pont à joui* e picot, desde
200 réis; plisse desde 100 réis.
A iinica casa que faz plisse
chato, accordeon e machos em
pregas íinas e borda soutache
em pé.

Material para todo o gênero
de .Iluminação

Material sanitário e encanamentos

Sortimento completo

CASA DALE
Rua da Alfândega 82 a 86

ESQUINA DE OURIVES

AM IMPORTAnTE
PódeV. S. ler esle aviso, collocando-o

na distancia de li pollegadas? Si nflo
pôde é porque seus ollins estão Iracos e
precisam de lcnles. Queira dirigir-se á
rua da Assembléa, 50 CASA ROCHA, que
examina a vista grátis e vende óculos
baratos.

Pois melhores e mais variados arti-
gos pelos preços mais baratos do
mercado só são encontrados nos

grandes

ARMAZÉNS BRAZIL
(Antiga Casa Souza Carvalho)

á RUA DA AS8EMBLÉA, 104
Continuam a remodelar as suas
secções e a crear novas. Agora,

depois da

Secção de meias para senhoras e creanças
acaba de ser installada a completa

Secção de roupas de cama e mesa
Enorme variedade em toalhas,
guardanapos, lençóes, fro-

nhas, cobertores, colchas,
para casado e solteiro, e todos
os demais f rtlgos por preços

insignificantes
OS GRANDES ,.-r. 4r

ARMAZÉNS BRAZIL
M-^M»t_M^^B_Mr**»**t-*ii-«*'—i*— ¦ tmtmmmMmatmtwtmtmm.

são completos e ofíerecom em todos
os artigos VANTAGENS EXGEPCIONAES
como, com uma simples visita, todos

podem verliioar
m^mmmmmj^b^B 3 ^tflE^B_^__B_BB___BHB_C^_3-l-^-BK

A Notre Darae de Paris
eBâNDE ¥ CQSÜ

Em todas as mercadorias

Curso de corte
Senhora fpanceza, di-

plomada pela Academia de Pari?, ga-
ranlc ensinar em li licçòes a cortar
e confeccionar qualquer vestido. Cur-
so especial de collete o cliapeiis,
Corta c alinhava qualquer vestido ou

ntailleiiri) por preços módicos
Av. Uio Branco WS, 2° andar—Tel.

3,380 N.

Cofres M. W. Ameri-
cauus

Marca registrada sob o n. 11.317, rc-
conhecidos como melhores o quo maior
segurança nITcrcf cm contra roulm c logo;
grande stock>i p >r preços de oceasião.

Único depositário Maycr Wigdcr, rua
Cnmcrino n. 101.

O único que tem os principaes predicados, elegância,
commodidade e durabilidade sem fim.

DEPÓSITOS:
Ma.e-ãz, Sete de Setembro n. Wã<,

Filiaes, Avcnsidla Rão Rr-anco na. 89-¦
Sfla^ecSi-Til FSor-iano n. U4K

AVISO TANTISSIMO
Os Srs. Wm. H. Mueller & C., Armadores e Corretores mariti-

mos em Rotterdam, Haya e Amsterdam, fazem saber que, sob ne-
nhum pretexto e em nenhuma circumstancia, podem servir de inter-
medianos para a exportação e reexportação de cartas ou quaesquer
outras communicações postaes provenientes de prisioneiros perten-
centes a nações neutras ou belligerantes e destinadas a terceiros. Por
conseqüência, todas as cartas ou communicações, que chegarem aos
escriptorios dos Srs. Wm, H. Mueller & Cia. para serem transmittidas
a terceiros, apezar do presente aviso, serão devolvidas sem franquia
aos expedidores.

CAMPESTRE
BUA DOS OURIVES 37

Teleph. 3.666 Norte
Amanhã ao almoço :

Angií :\ bahiana.
Bifes de carne secca.

Ao jantai* :
Grande suecesso !
Além dos pratos do dia, o

«menu» é variadissimo.
Todos os dias ostras cruas,

canja e papas.
Boas peixadas.Preços elo costume

Gran bar e rotisserie
PROGRESSE

'li Largo S. Francisco de Paula, -14
Telephone 3.814-Norto

Sccçíío dc frutas, conservas, queijos,
manleigas e trios dc Pctropolis, co-
mestiveis finos.

MENU
Amanhã ao almoço;

Mayonnaise de gallinha.
Caído á inalhòa.
Secca assada á bahiana.
Mocotó á portugueza.

Ao jantar :
Porna dc porco com tutu á mineira.
Pucliero á la creolla.
Frango á Villa do Conde.
Ostras.

SUCCUL1OTA GAIUUrüllU

"Tssidinha dos Aüiadss'"
ANTIGA DU LISBOA

Recentemente reorganisada
sob a direcção do provecto"Belga" ignacio Vau Gccm.

Almoço, jantar c ceia.
Aberto dia e noite. Rua Vis*

conde dc Maranguape n. 17.

HDTEL AVENIDA

NEURASTHEN1A
0 llematogenol de Alfredo de

Carvailiu é o único que cura esta
terrível moléstia; inhumeros altos-
lados.

A venda nas boas pharmacias e
drogarias do Hio e dos Estados.

Deposito: — 10, Rua 1° dc Março.— nio.

A 1BÜAL
¦-¦-^ÍF-f-SISS^ff—B-ff?**--»-»^

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSE' -

5.324

VENDE-SE
a preço de pechincha um bom prcdio
com quatro quartos, duas salas, cozinha
e demais dependências, com installaçõos
dc água e luz clectrica, com bom quin-
tal fechado e arborisado; trata-se no
mesmo, ftruaUrunos 11Ü, na estação de
liamos

Bazar Americano
Rua S. Francisco Xavier, 468

Ferreira Martins & C.
Os novos proprietários chamam a alten-

ção do publico para os seus preços de
reclame.

Tem em seu estabelecimento grande
e variado slock de louças, forragon-, tin-
tas, vernizes c sementes novas.

Queiram visitar o nosso bazar para so
convencerem.

O maior e mais importante do
Brasil. Oecupando a melhor si?

tuaçüo da

Avenida Rio Branco
Servido por elevndorcs electricos.
Freqüência animal de 20.000 clien-

es. Diária completa, a partir da
10$U00.

End. Teleg. — AVENIDA
UIO DE JANEIUO

Hotel Miramar c Babylonia
Telephone, Sul, 972 - Rua Gustavo

Sampaio ns. 01 c 00, I.cmc.
O proprietário participa ãs Exinas.

famílias que desde o principio do cor-
runte mez esperam aporentos 110 mesmo,
que já sc acham tres vagos, queseião
alugados de preferencia a quem mais cc-
do os desejj oecupar, só se reservando
alirum mediante "signal, 

previamente
ajustado, 10-8-010.

Óculos ou Pince-nez ?
Ide á casa Lacroix, na praça Tiradcn-

tes n. 30. I.á cncontrnreis pessoa hatii-
litada, que examinará a vos a vista gra-
tiiitumentn e indicará o gr.ío exacto das
lentes ausardes, quer sejaos myopoou
presbito

O Cabaret Restaurant do

CLUBMOZART
A elegante bonbonnicrc da iua Chilc,3|

Com este programuiu :

Cabarctiòrc, a elegante

JaoeMyrtsss
.* ilnii-a-1.AS SAUMANQUINAS.ccIebn

rinas.
A F0LLETINA, canlanle ilaliann.
(ÍAI1Y DKKEHL00, apachette.
ESTHEU CASTILLO, hcspanhola.
LA P0HTHNA, creolla,
SUZANNE MüGUET, discuse.

Orchcstra do imnicnso professor BIlü.NO
MARCER. y

f a _**»<*_ _ • ._¦__!¦_-._*- -.-.¦- . o'>.'.j.n___»_._ifL f

ü |Todos no M07.A11

Companhia de comedia, de que faz
parte a actiiz EMMA Pul.A

a Solréc i) ás 8 3/J
A peça cm llin acto, du escriptor

argentino Andrcs Ocmarchi, tradu-
ciiíu de EMMA PULA

OS OLHOS
ro gránd-guignol)(Gcm

0 vaudeville cm tres ac
ÜAST0S riCREo in 01101

Amanhã.—Grande festa artística cm
bencílcil dos celebrados artistas DU-
QUE e GADY.

Guindes surpresas—Grandes 00-
vidades,

C1NEMA-THEATR0 S. JOSE
Paschoal Sc cioEmpresa

Companhia M0LASS0, da qual faz parto
a primeira bailarina A_A KHUMSER —
Dramas, comédias, musica e graÃdo
bailados—Direclor da orcliestra, mães-
tro MANELLA.

HOJE HO JE
Tres sessões - A's 7,8 3/-I e 10 1/2

Espectacuios de completa novidade para
famílias—Arte, luxo e moralidade—Nu-
moroso elenco, luxuosa montagem— To-
das as licites novidades.

Primeira sessão-A FILMA M) MANDA-
LUM c UMA NOITE KM TAIUUIN.

Segunda sessão - MME. X EM CHINA-
TOWN c CMA NOITE EM TAIVVRIN.

Terceira sessão - SONHO -'ARTISTA
c UMA NOME EM TA11.UUN.

O maior suecesso thcatral!
A maior novidade thcatral!

As sessões principiarão sempre pela
cxliihição dc lilins das mais reputadas
fabricas.

PREÇOS POPULARES

(ÜRÍtOA empresa reserva-se
_it«rer este in^-w'-.

dc

Theatro Carlos Gomas

II

Grande companhia de sessões, do
Eden-Thcalro, dc Lisboa—Empresa
TEIXEIRA MARQUES.

HOJE HOJE
Dous grandiosos espcclaculos

Duas sessõcs.ás 7 8/1 e 0 3/4- da noile
ULTIMO domingo cm que sobe á

scena a applaudida revista-fanla-ia,
de costumes portuguezes, ein dous
actos, original de CARLOS LEAL o
AVELINO DE SOUZA, musica dos
maestros THOMAZ DEL-NECR0 e LUZ
JL.MOIt

NO PAIZ DO SOL
Zé Ltisilano.por HENRIQUE ALVES ;

Maria do Minho, por ELISA SAN-
TOS. Optimo desempenho do Bcrllic
lliiron nas suas admiráveis cicaçiies,
Medina de Souza, Margarida Velloso,
João Silva, Jayme Silva, Luiz Bravo,
Tina Coelho, Celeste de Oliveira,
Plácido Ferreira, Augusto Co-ta 1
todo o bello conjunto destu com
nhia.

CA13AH15T RESTAURANT DO

Club dos Políticos
NA ItUA DO PASSEIO 78

Absolutamente reformado! Totalmente modificado.
El niejor dc la ciudad I I ! Le meilleur en ville! !!

The best in the town ! I!

Artistas especialmente contratados para este Cubarei
MAGI.IANI, liarvloiio

•Cabarelier, Sr. FRANCO

FLORY, excentrique — GIOCOKDA, italo-argentina —
JaNNIE LESSY, chanteuse realiste—FANNY RODIER.cantante
internacional—LA BU-BU, hespanhola* e TíLDINA, cantante
italiana.

Orchestr* dirigida pelo popular professor P1CKMANN.

Brevemente estréas de TH 110-DORAH, lyríca francei-a,
VERA-LYS, bailarina clássica.

ARTS... ELEGÂNCIA... BELLEZA.,., MUSICA. FLORES.

THEATRO RECREIO

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO
o Tournec » Crcmilda d'0liveira

HOJE: :HOJE
Domingo — Dous grandiosos

ctaculos—Dous

A's7 1/2-A's 9 1/2

espe-

A TiçãoÈho
Protagonista, CRE5ULDA D0LI-

VEIUA.

Amanhã — Espcctaculo completo—
Iléeitu do actor Chira — A TJÇÃO-
ZINHO. Grandes altracçOcs. Grandioso
intermédio.

A seguir,
deville em Ires actos—1ÜA1UD0S Al.E-
CIIE.S. O maior exilo do theatro Vau-
deville em Paris-1009.

MW3B—B m W -BdW_WBWMWW__3

CABARET
CLUB DOS B0HEÜIIE0S

RUA 1)0 PASSEIO, 51

Orchcstra dc tziganos—Hoje, « soirée 11
íle gala dirigida pela synipathica ca-
harelista

LAURÀ DE SADE
« Troupc i) dc 1" ordem, chegada de

Buenos Aires.

LA VALENC1AN1TA, coupletista bespa-
uliola.

.Miss. ARLETTE, excentrique.

LA TROIANA, divctto nas suas can-
ções.

Mlle. JANNV DEMONY, ehanteusc à
voix.

LES Fl.'ENTES, celebres bailarinos
transformadores.

LAUHA DE SADE, no seu reporloiiu

!T. B.—E' o Único caberei onde reina
• alegria.

íWji^s^SKaivisiiisastBkvaas i_*_ia_E*^:--J^^*-:-n::ss

CASIiNO-PHEMX
0 único theatro por sessões

ccioiin na Avenida
"HOJEHOJE;

Domingo, '27 do agosto de I91G
liPÍANDE SUCCESSO U0

TlSâTlQ PEQ3SSS

FP.aXi !*>
«Soirée» ãs S e 10 lii

A mimosa cuiiiedia dc
CIIOISSET

TELHAQÍJS DE ViDDB
Mobiliário

t\ED STAB
fornecido l"':

TELHADOS DE VIORO!


