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.'I Wd.v.w photoi/rapltiíi mostra varios e interessantes aspectos dos exercicios do
Corpo de Saúde do Exercito—os primeiros que se realismo nesse qenero, no
Brasil — «¦ levados a.effeito, com êxito lisonjeiro, no acampamento da :>' bri-

t/ada de infantaria, em Gerieinó

As manobras nuc o nosso Exercito vem
realisando — já pela sua extensão c impor-
lanein, já pela parte aclivu nellas tomado! "pe-
Ja nossa mocidade ainda hisoiilia em cousas
bclliças — merecem liem' o destaque a ellas
emprestado pelas alias autoridades, devendo-
se salientar o cntluisiiismo de Iodas as forças
empenhadas no desenvolvimento dos varios
lliciniis tacticos, alguns inteiramente novos
para o nosso Exercito,. como o do Corpo de
.Sajldc.^quç vem. «teu sof realisado com exilo
PfnTiji-Tio, lia 5" 'brigada de infuntaria, acam-
pada em Gcrielnó.

Acíualmente os padiolciros do Exercito são
tirados enlre os soldados músicos, havendo h
intenção ile formar-se a compiínhia de snudc,
de modo que esse serviço seja orgilhisado de-
fiiiiliva c efficicnlcmeiife. Para o primeiro
cxcrcicin do Corpo de Saúde foi aprò,V(Í-'do
d llicmii «Ia manolira gernTdií õ" brigada. Or-
g-tnisarani-sc, iinra esse fim, os escalões do

serviço de snudc em campanlia, «pie são: o
pnsin de soceorro, inslallado a cerca de .'.OU
mel ros da linha dc fogo", tendo-se aproveitado
ò terreno ucciilciítado; a ambulância da Uri-
liada, inslallada a '200 inetros «Io posto de
soceorro e, finalmente', o hospital divisório
hypothetico.

lloinpido o fo.tíii, montou-se iinmediatiinieii-
lc o poslo ile *ioceorro, havendo os padiolei-
ros estabelecido inconliücnli communieaçã >
com a linha ile frente para o serviço lie
vantanu-iilo de feridos. Desse mister se. iu-
cumhirum 72 padióleiros, «pie. eram •dirigidos,
Jio posto de soceorro, pelo capitão mediei
Antenor O' flcilly, auxiliado pelo tenente me-
«lico Pacifico Pereira. Caindo feridos, eram
os soldados conduzidos, os (pie uão podiam
iiiiilar, para esse posto, onile. depois ile lhes
serem tomados os numes e números dos cor-
pòs a (pie pertenciam' pensavam-se as feri-
das, rcgistnndo-sc numa ficha o diagnóstico,
a região, si era simples ou cOmpjiieíidn. .asoperações praticadas e os curativos applica-
dos. Aos feridos que pudessem caminhar, os
padiolciros limitavam-se a indicar o local em
que se encontrava installado o posto. Além
disso, levando cada soldado o "curativo indi-
viiluiil"' — uni pequeno pacote contendo es-
topa, compressa u impermeável; E impresso
vêm as seguintes indicações:"Modo di* emprego¦-— Para abrir «vpaeatí!,-
cortar o fio preto no logar dá costura cm
que o ponlo está o inuls comprido; lirar o
primeiro envoltório e rasgar o segundo; de-
pois applicar sobre a ferida: I", a eslopa
cercada de sua gaze; 2", a compressa; 'j', o
impermeável. Fixar com a tira e os alfinetes,
tendo o cuidado dé não apartar sinão muito
moderadamente. Si houver duas feridas divi-
dir o curativo."

preciso dizer ainda que. no quartel, lo-
dos os soldados recebem inslrucçõcs para o
perfeito emprego desse curativo.

Us padióleiros sub numerados dc 1 a I, por
equipagem", de medo que a éóllocação, ua pa-
(Mola, de unia uraçn com ferimentos «pie pos-
saiu determinar dores muito fortes seja feita
sem «pie o ferido soffra muilo.

Collocado o ferido na padiola, iniciou-se o
Iriinspprlé, procurando-se npravcilhr o mais
possível os aeeiileillcs do terreno, afim ile sc
evitai' que o doente viesse a soffrer novo fc-
ri mento, pois no momenlo as metralhadoras
varriam todo o campo de aeção.

Os padiolciros procuravam os lugares me-
nos atlingidos pelos projeclis e ao ihesino
tempo, a interrupção «lo fogo inimigo paru
fazerem avançar a padiola para o posto de
soceorro, onde os feridos eram collocados
nas mesas de curativos (ho cuso padiolas
Francl», com supporle para mesa) «* iminé-
diatiiinente pensiMos. Dabi eram elles eva-
cuados para as iimbul.ihciiis «Ia Urinada, dir
gidas peio major medico Mendes Itibeiro, Alil
eram mudados os curativos, applicados app.i-
ròlhos e feitas mesmo operações ipiò rccla
niiivam iirgencia, Os "doentes" repousavam
e,,i'i niedida (pie ." ambulância ia ficando en
liiliiaila, eram os mais graves remettidos p:i
ra.. o hosjiilal divisório hypolhctico.' Forimi - recnlbiilos ;!l> "ferittos", ;dos ipiai.s
IS em "estado grave".

Assistiram ao exercício, 'além 
do generu

Gabino Bespüro e do general I.iuo liamos, o
tenente-coronel medico Eduardo Seixas, clic-
fe ilo serviço sanilario ila divisão, em mano
bras. major Dr. Muniz de Ariigão, cliefe do
serviço de saúde da (i:l brigada; Dr. lielniiro
Braga; adjunto do chefe de serviço dc saúde
da divisão.

I majisterio primário
O Dr. Aüevedii Sodré enviou «ntc-honlcm nu

Conselho Municipal uma inensnjoin na qual
so mojlrn nssiiütudo com us dospenÍH da In*
btriiçilo Primaria. E, para remediar o eazo,
pede (pu* su dlmimium os vencimento*, dos
professores, (pie lhe parecem excessivos.

(Juc us dcs-iezns eom u Instrução Municipal
sc revelem extraordinárias, não lm duvida.
Elas iifio, principalmente, desproporcloniiilin,
«inundo se pensa no numero de uluiios mal ri-
ciilmlos.

Que igualmente grandes economias, de «1-
riimau eriiteniiH de conlos, sejuiu rccomcud.i-
veis u até iiiekino muilo fuceis «'• tumbeiu in-
contcstuvcl.

Só no «iue se deve dlycrjir «lo Dr. Azove.
do Sodré «'• na sujestão de «pie os cértes a efe
luar recaiam nus vencimentos dus professo-
res primários.

Km regra, sempre «pie as autoridades eom-
potentes pensam em reduzir vencimentos, sur-
jom intci-cssados para dl/cr «iue ai exutamen-
lc é que se náo deve tocar. Náo é. porém, por
esse dezejo de amtihilidadc que sc «liz aqui
Islo iiceica dos vencimentos do mnjisterto pri-
mnrio. O «|uo ha «'• «iue antes dc chegar a ele,
ba inulln coiizn pelo caminho.i.

A necessidade njals urjeiilc em matéria dc
iuslruçáo neste Distrito consiste cm estender
o ensino primário «lo primeiro grau a todos
o*, habitantes, dc modo a suprimir o aniilfa-
In Usino.

Para isso não ha necessidade tlc crear novas
escolas. • O numero das qüe existem é — ou,
pelo menos, devia ser bastante. Com esse
mcütnio numero, sem nenhuni iiiimcnlo, po-dtr-Kc-ia abrigai* toda a população escolar, si

escolas estivessem Àlcvidnihcntè Insthlhdns
pe

Os teutõPS prometem lhes
a inJependenci?

Ias os austríacos, ludibriados, protestam contra
o açainbarcaiiiento que quer fazer a

Allemanlia

Itadiogra-NOVA VüllK, ti (A NOITE)
plliini de Berlim:

"Uma nota official, dislriliuidii aos jornaes,
inlorniii ter sido lido e affi.viidu nii:; praças.publicas de Viirsovia e Luhlin uni nuinifciilo
iiniiiiiiciiindo a resolução tomada pelo Uiiii.er
e peio imperador Francisco José, de darem
iiulonoíniíí ã Polônia, cóiisliluindò-ii em' Es-
tado livre.

K.sse documento diz
''Os imperadores da Al

assim:
•tuanlia c da Auslria-

Hungria, inspirados na
confiança da victoria
final o no desejo de
dar ii in futuro feliz
aos districtòs polacos
conciÇi.istados á custa
de lautos sacrifícios'',
resolveram dar-lhes a
fôrma de Esladp na-
cional, que será regido
por uma inoiuirchia
hereditária e um go-
verno constitucional.

As fronteiras preci-
sas do novo reino sé-
rão Iraçadiis muis tar-
de, líepoi.;. dc termina-
da a guerrii.

• O novo reino recebe-
i*á da Allemanlin e da
Áustria - Hungria as
necessárias garantia;-;
paru que possa desen-
volver livreinenie as
suas próprias forças,
de accordo com as suas
gloriosas tradições'.

Os antigos .exércitos
polacos, cujas recordações vivem na memória
do seus bravos camaradas de boje, résiirgirão
no exercito da nova nacionalidade* a organi-
Siiçãh, a instrucção e o comniando desla uni-
dade serão fixados por um accordo.

Os dous imperadores tèni confiança e espe-
rança dc que as aspirações polacas a favor da
evolução 'do Kslildo polaco e do desenvolvi-
nienlo do reijío da Polônia se cunipruni agora
coiiipletiiiiiente."'.

Os jornaes de llerliiii recebera in esla noli-
cia com grande synipatLiia e apphiudc'm-n'a
tf.unuiihcmCnlu, ffelicilandO"os polacos pela sua
iiidepende.ncia.

-Vos cchtrbs bem informados di/.-se ;[iie o
novo rei da Polônia será uni dos filhos do Uili-
ser, talvez o príncipe Eitel-Prederico".

A noticia não agradou na Áustria
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O Sr. vríiaHo fés ais pazes comi
a philarmonica local

IPAMEHV, li (Serviço especial da A NOI-
TE) — Ha um anno, feito liòntéiii, briga-
ram o vigário e a banda de musica local,
qüe por aquelle foi proliibida de ir ii egre-
ja. Por esse motivo, durante aquelle tempo,
nenhuma fesiu houve cm Ipíimer.v. Honlem,
porém, o vigário fez as pazes com a billída
de musica, havendo, em coiniucmoráçãò des-
se fneto, diversos festejos públicos, tocatas
na prará central e grande "niarcbe-aux-
flambciiux".
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0"Esbernac" incendiou-se
em a!to mar

LONDRES, 0 (Havas) — O vapor diria-
jnarquez 

'«Esbérnaífe foi abandonado em
cham.inas cm alto • mar.
. A éqiüpagém desembarcou nos Açores.
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ai tíste fosse um "moço
bonito" a vida lhe correria

outra...
A' hora cm quc, nesta casa, mais intenso

é o trabalho, entrou-mos pela porta um ho-
mem, moço ainda, typo de indígena, de vivo
olhar e chegou-se a uma mesa.-- Çhnmo-mo Ezequiel Mangaju', sou do
aldeiamento da tribu dos Cayás, á margem es-
querda do rio das Cinzas, na barra do Ja-

Entre Scylla e Charybdes

O príncipe Eilel
Frederico

Hi>M.\, li CA NOITE)
recebidas de «'ioiiua, via
rios jornaes austritieos,
crilicuin a concessão dn

 Inforniaçõe.s aqui
Heriia, dizem que vá-
húngaros e boliem:o:i
aulonomia á Polônia.

üizem elles qne a parte russa da Polônia
devia ser duda ú Auslria-Huugriii, como com-
pensação dos sacrifícios que ell.i está fazén-
'Io. Dizem lambem os jornaes húngaros que,(¦niini é dc esperar, sendo a coroa da Po
dada a um príncipe alleinão, será a Al
nlia (piem maiores benefícios tirará tio
Estado, e quem de futuro o dominaráevmputto.

loni
ema-
novo
por

Conta o humorista Mark Twain que, certa
:>vz, na Califórnia, ao sair de nina confe-
rencia com o prodncto das entradas no boi-
so, foi assttltatlo, numa volta de rua tleser-
lu, por dous homens mascarados. Os bundi-
tios. ¦.aponiaiido-lhe as pistolas engãtilhadas,
iuliinãftiin :

Levante os braços !
A urdem foi immediUtfimentc obedecida.

Os salteadores conIintuíram :
//c dd o dinheiro '.

Quando a victima ia baixando a mão para
lirar do bolso o dinheiro e entregar, os mas-
curtidos ordenaram :

—• Levante os braços !
E assim, durante dez minulos. deanle do

cano ameaçador tle duas pistolas, Mark Tuiain
se viu. sob pena tle morle. na contingência
tle fazer duas cousas c.ontrttdie.lorias : con-
servir os mãos no ar, e tinir caiu ellas o
dinheiro para entregar uos sttlleadorcs.

.-Io fim tlesse tempo a scena terminou e
fórum todos cear. Os salleatlores eram dous
amigos tio humorista, que tinham combina-
do piegar-llie unia peça, tio gênero practieal
golte, como lhe chamam os ünglofamericcihos.

0 Brasil eslá sendo collocado pela Inqlti-
lerrti em sililução semelhante ti tio celebre
humorista americana.

Por meios officiosqs e até inófficiósos, já
se tem feito saber ao paiz que. a sua divida
vae ser rigorosamente exigida uo termo da
moratória. Mas ti dividi: se paga com o pro-
duelo de mercadorias: F. no momenlo tle ex-
porhtl-tis o ingiez o impede com o bloqueio.

O bloqueio tios impérios cenlraes é uma
niedida, sem duvida, justificável. Nesta ul-
tura da guerra, com o direito internacional
destruído de (aclo, os alliados poderiam fa-
zer mais tio que cslão fazenda liara vencer o
inimigo. Mas. si í possível dispensar ua di-
reilo internacional (nn defunto direito iitler-
nacional), min se pôde dispensar na lógica.
Ad iihpossihill.il mino lenelur. Estando o
Brasil impedido tle exportar livreinenie o.s
sciix produetos,' como se lhe ha tle fazer o
ptigamèiilq tle dividas, para as quaes só pódc
contar caiu a resultado da exportação desses
mesmos produetos '.'

Deixo esta interrogação irrespondida, por-
que não lhe acho respusla.

R.

^^¦fci- ¦¦¦.'•'' ''---¦ ii,-'In, ii -•a**^

Umclvoroçoenfre
as flores

m-*mm>mm^-----mÊmi I IIIB— II ¦¦ I II |—

Um «cadáver» promove
üm escanáalo
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O Sr. Mangaju', que, como se Vê, não ê
nenhum "pimpão"

caréziiiho. Fui nomeado pelo Sr. Manoel Ra-
bello, inspector dá commissão Mondou, parafazer todos os despachos de Índios, defender
as fumilias tios civilisados contra os indige-
nas, ç nunca, até boje, fui remunerado. Ah-
tes era eu medico-dos índios e vivia opümã-
mente, enlre. elles. Tenho esperado paciente-mente que me paguem; mas, agora desespe-
rei t* abalei do Paraná para vir, cm pessoa,falar ao Sr. ministro da Agricultura.. O Sr.
ministro allciidcu-nie e, como resposta ás mi-
ilhas reclamações,' disse que os meus venci-
menlos tinham sempre sido pagos ao Sr. in-
spector e que esle é que me devia pagar, como
também aos outros empregados... Compre-
lieiidendo qiie havia, perdido todo o meti tem-
po de serviço e mais o trabalho dc vir ao Itio,
pedi ao Sr. ministro quc, ao menos, me desse
uma passagem pura eu voltar á minha triíiu.
Pois ainda isso me foi negado!... l'm amigo
vcllio. companheiro antigo de viagens, fò.rne-
ceu-uie então dinheiro para voltar e, amanhã,
embarco; Antes,-' porém, quiz vir desabafar,
contando a minha historia a A NOITE...

E o pobre homem despediu-Se de nós,'an-
tes permitliudò que o pliolographassemòs. ..

Pelo retrato ficarão os leitores conhecendo
um homem (pie trabalhou, lutou c se esfor-
çou, em cuminissão do governo, c «pie o Sr.
..losé Bezerra despede do seu ministério sem
lhe dar, siquer, ui.i niekcl em pagamento...

cm edifícios apropriados. Apropriados
eapiicidhdc t* pela localização.

Ora. não «'¦ isso o que sucede', Uma soma
formidável «'• despendida todos os anos cum o
liligliel dc «.-azas para escolas. 13 que cnzns !
As melhores' são cm geral .excelente"; habita
ções de família c. por isso mesmo, absoluta-
nienle impróprias para o serviço escolar!

Os prefeitos, que .se tém sucedido á frente
da administração municipal, não «íiiizeram
aindn compreender a importância «lesse pro-
blònia —¦ pelo lado do ensino t* polo da eco-
nomia. Mesmo os que tèm féilo nlguuíiis con-
striiçõcs náo viram como serin útil si, cm vez
di* cazinhiis, sem grande lotação, fizessem es-

olas vastíssimas, com a capacidade preciza
para algumas centenas dc alunos.

Os grandes edifícios escolares, quando des-
linados a inlernatos, são nbòslutamente con-
«ieiiaveis. l'.m inlernuto devo aproximar-se.
lauto_quanto possivel, «lo tipo dc uma caza d*
famiüa. Mas uma escola primaria, na qual >.i
aluno vai apenas ficar cinco nu seis horas,
sinrpre sob a fiscalização direta e imediata
dos professores, que os não perdem dc vista,
um só instante, pode, sem inconveniente, abri
gur muiliis centenas de crianças.

Quo aiguem tome a planta desta cidade e
verá (pie, si sc cnnslruisscm edifícios propri.ise fossem estes Convenientemente localizados, o
numero das escolas atualmente existentes che-
garia. Náp chega porque as escolas fiincii-
nam eni prédios acanhados e, além do inaii
sem itiquizilos pedugb!H«)()«.^ifém liijicuicus. - '-^

A «lespeza. «pie coin eles se faz, é a' verba
mais csliipidamento desperdiçada do orça-
menlo municipal; E é tão grande que o.s pa-
gíimcnlos estão tsempre, semiirc, sempre em
atrázo !

Por oulro lado. ao lado do ensino primário'
propriamente, dito, -ha uma poria «iiianlida-
de de instituições, cm si mesmas excelentes,
mus, por ora, prenuiliiras e dispensáveis. Em-
quanto não houver a possibilidade «lc dar o
ensino primário a todas as crianças e depois
a todos o.s adultos analfabetos deste Distrito
tudo mais é udiávcl.

Ora. só com as economias possíveis em abi-
guel de ciizas c cm supressão «!e serviços dis-
pensaveis -¦— não porque deixem «lc ser exce
lentes, mas porque são ndiaveis — ba m!i."-
jCiip ipura ' uma economia de centenas dc
contos.

O Dr. Azevedo Sodré alega que, cin parte
alguma, os membros do majisterio primário
ganham tanto como aqui. E' ta|vez verdade;
(ruis mio o é ineiiòs que ganham na propoV-
cão das outras classes do nosso paiz. E, si o
Sr. Dr. prefeito quizer seguir pela irniijiii *••
ção o eamiiibo dc sua niensajiim, «ltstle as
mãos dos oficiais dc. sua secretaria alé as dos
intendentes, lia de sorrir um pouco, pergu i-
türido a cada instante : "E quanto ganham
prefeitos em otilrus cidades ? E quanto ganham
oficiais dc secretarias ? li quanto ganham in-
tendentes ''"

O Prefeito de Paris, dê uma das maiores :J-
dades do mundo, ganha áiV.000 francos — o
que dá, ao cambio normal de (iOI) réis por
franco, -- 21 ;fl0Q'$00n-. O Dr. Azevedo Sodré
recebe. áhOOOíSOOO'. Ma uma certa diferença.':::
Um iiitendenle -- conselheiro — municipal de
Paris recebo li.0011 francos por ano : :!:liO0íl)(i:'-.
Um inleudente municinal «loslu. cidade lem
jusIíinieiiU* o dobro como parte fixa : ~t:20U'i
e mais 408 nor dia.

O Dr. Sodré é lente da Facilidade tle Medi
cinií: Sabe; portanto; «pie em nenhuma fãèiil-
dade europeu o.s lentes do mpjisterio superior
ganliani ií mesmo quc entre. nós. O.s venci-
menlos do nosso majisterio primário não tlc-
toam, portanto, do conjunto dns remunera-
ções dadas no Brazil aos cargos públicos. E,
no emtunto, uma prófeSsorü priinariu traba-
lha em um dia lauto quanto um lente do ensi-
no. superior cm uma semana.-. Ii esse Ira-
balbo é por tal forma exaustivo que. não ha
lalvez muitas classes que paguem um tributo
tão pezado á tuberculoze.

Citando exemplas tlti varias funções bem
remuneradas, mio vai aqui o dezejo tle dizer
pie cias o são cm excesso. Não o são, pôr/pie

i vida entre nós é cirrixsimu. O que o Pref.-i-
to e os intendentes recebem nada tem tle des-
propozilado. Mas isso mesmo prova, cpie no
confronto «le vencimentos não se deve. nnenas
olhar paru o tstranjeiro : o essencial é ver
o preço du vida no paiz e a1 relação entre o
que ganham as diversas categorias sociais.' E, lendo estas linhas, pode-se lembrar que,si esle jornal fosse impresso cm Paris, custa-
ria provavelmente o que custam as-folhas po-
polares de lá : o "Journal", o "Matin" c ou-
tros : 5 ceiitimos = 30 réis. Aqui custa 100
réis. Mais do triplo I

Tudo isso nos faz..crer que o Sr. Dr. Pre-
feito não escolheu bem a verba que deve ser
cortada em um orçamento, onde as economias
justas de centenas dç contos não são difíceis
de achar.

Medeiros o AÍhwnievquo
—— • —1T- ¦

O Mcrcutla de Flores foi hoje pela ma-
iihã filüoroçado, em conseqüência, de uma in-
lervenção judiciaria: Balcões, banquetas, va-
sus c' outros objectos foram retirados du bar-
rucu da firma Soares & Gomes, cm óbedien-
cia a um mandado de penhora deferido pelo
juiz da I" Vara Civcl, a pedido do Thesouro
Nucioual, credor de impostos dc industrias
«•_ profissões.'A aeção havia corrido, á revê-
litt da uçcjisildo, tendo sido a penhora feita
sabbado passado. Como nm dos sócios, o
Sr. Manoel Soares, não quizesse assignar o
titulo dc depositário dos bens penhorados,
os offieiaes de juiliçti, João de Campos e
lltíiiala Miranda, chamaram um carro tlc mão
para 

''irunsparlul-as 
para t> Deposito Publi-

co, como mnstra a gravura acima. A' ulti-
ma hora, parem, o advogado du firma, Dr.
Sá Freire, chegou mi local, aconselhando ao
seu cliente ficar conto depositário, o que foi
feito, estando de novo a barraca n. '2, dos
Srs. Soares. &. Gomes, a funecionur.

¦ -i-r -

EM TORNO DE UM GESTO
«EXQUISITO» DA CÂMARA

A Câmara, ha dias, no mesmo tempo cm
que iipprovítva um salutar projeclo instituiu-
(Io .penalidades pnra aquelles que infligirem
mãos tratas aos animaes ou contra os mes-
mos praticarem cjiiácstfuer actos dc cruelda-
de, dava o seu-voLo favorável á emenda sup-
prcssivV^õ'aTt.''2>:^"Ficam expressamente prohibidr.s em to-
do o território da Itepublica as touradas,
mesmo com touros embolados, as brigas de
gallos, o tiro aos pombos e o emprego de
cáes nn tracção de vehiculos. Aos infraetores
serão applicadas us penas commiuailus no ar-
tigo antecedente."'

Nada ba que possa justificar semelhante
siipprcssão, contra a qual bradam, muito
justamente, quahtos se interessam ou dedi-
cum um pouco da sua altenção aos animaes.
Por que restaurar as touradas, os tiros aos
pombos c o emprego de cães nu tracção de.
vehiculos? Que vantagens nos traz esse rc-
trocesso, quando aquella prohibição, quo sc
quer eliminar das nossas leis, significa uma
conqiiisla que nos collocava em destaque en-
Ire os povos qua cuidam com seriedade desse
assumpto? Sempre seria interessante coube-
cer os argumentos com «pie o autor dessa
emenda defende a sua adopçáo, pois cila é
do gênero «jaqüelliis que uão encontram «lefe-
sa possivel.

No llio ha. uma sociedade
nessa campanlia em favor dos
dignos tle registo, a cila su
quanto sc ba foi to até agora
sócios effeelivòs, Iodos elles
soldados dessa cruzada benemérita; No perio-do dc ."il tle ou!iibro de 1915 a ,"11 dc outubro
du 11)10, a sociedade rcalisou os?seguintes
serviços:

Inspecções a coelieiras e matadouros !II2;
providencias, aconselhadas a proprietários!40; idem pedidas a autoridades, 21; idem
para remoção de animaes enfermos ou mor-los, II); adinoeslnções a infraetores, S7; sub-stituiçoes de animaes, que,- feridos, tiravamvehiculos. 10; apprebensão dc instrumentos
de supplieio, 14; fechamento tle rinhas ondese armavam aves tle lanças de aço, 2.

Serviços de veterinária (gratuitos)'; a do-mieilio, 41; na sédc, 72.'
Multas impostas pelas diffefentes agenciasda Prefeitura, ."l:!)Ulls|)0l); multas impostas

peia Inspeciona dc Vehiculos, OOOsOOO Total
fíirir.íliln'' piu'" :l Puliciil c' •Municipalidade,
¦•KoUU-t-UUU, ,

Esse estimulo •(lesapparccerá, 
por certouma vez que a Câmara; sem uma razão ca-

paz de justificar plenamente o seu gesto en-verede pelo caminho das concessões — eómoa approvüção da emenda suppressivu — con-cessões que niillificani por completo.os esfor-
ços da sociedade, o que é, na verdàilimentavcl, mesmo porque o serviço dòlecção aos animaes entre nós eslá aindato longe de ser nqUillò que totl

cujos serviços
iiTiieiontics são
devendo tudo

. Contando 70a
são dedicados

(pie
-»St*5a»-.«—

': ia-
pro-
mui-

desejam.

Carne de canhão

Conferência no Thesouo
.Com o Sr. ministro da Fazenda conferem

ciou hojo. demoradajuente, o Sr. senador Ri-
v.-idavia Corrêa.

-<•>»•

Código Civil
A commissão especial incumbida de or-

ffanisar a publicação de tudo quanto diga
respeito á elaboração do Código Civil ter-
minou bojo, om reunião, no Mònróe, presidi-da pelo Sr. Prudente do Moraes, o trabalho
relativo ;i primeira parte de sua tarefa —
a coordenação e revisüo da matéria' a cn-
trégpr ao prelo, isto é, os dous últimos vo-
lumes, XVi e XVI.

Tendo já recebido «Ia Imprensa Nacio-
nal parte do volume..I da,obra delineada
a coniiniisão vae se entregar; agora, á sua
revisão typògraphica.

¦ w"/-Pr/i
l f\.f-^'ãl ri.'-

' 
»
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O ESCÂNDALO DOS
TELEPHONES

Um projecto que tudo riá
e nada pede

¦—
nr

Os aspectos principaes da quês-
tão - Como serão marcadas as

ligações 1
Para o observador estranho aos Inferes*

ses que estão cm jogo nessa questão de le-
It-phoncs v muito syuiptoinntico o pheno-
mono que se verificou no Conselho Muni-
cipnl. A corrente favorável ás pretenções da
Llglit, chefiada pelo Sr. .Mendes Tavares, prc-
tendia não encerrar a sua sessão ordinária
sem a nppròviição completa da reforma ile
contraio, lira lal o seu nçodamcnlo que o rc-
«picrimeiilo do Sr. Albcrlco de Moraes, pc-«lindo uniu «lilaçüo «le tres dias para que o
projeclo fosse convenientemente estudado,
hoffreu uma estrondosa derrota; Nem mais
um «lia! Os Srs. intendentes já haviam lido
tempo mais» que sufflcicnte para n analyse
da questão. Mas o escândalo surgiu — o cs-
candülo evidenciado, provado, ilcmoiástrad»
çom algarismos, com lógica, com confrontou
irrecusáveis; c o Conselho, que negou tre»
dias ao Sr. Albcrlco, acabou encerrando a
sessão sem tocar mais no malfadado pro-
jcclo.

Eniquanto isso a Light, scrvlndo-se dos
variados meios ao seu alcance, desenvolve n
defesa da sua descabida ambição, procurandoarmar ao effeito, alardeando em todos os
tons o (pie dc lioin o projecto effeetivamcn-
le encerra e que vem a ser os principios tbeo-
ricos approvados pelo Club de Engenharia,
os quaes não têm sido ob.jecto dc ataque, mas
nflo articulando uma palavra sobre a partenni. que é sufficicnte para condcmnnl-o.

Ora, antes de entrar em varios outros pon-tos condemnaveis desse projeclo, devemos in-
sislir, para clareza dc nossa opinião, nas
questões essenciaes em que temos tocado, i

Atiles dc mais nada, devem o Conselho, o
prefeito e o presidente da Itepublica reflectir
bem nu questão do praso. E' justo qne o ser-
viço telepbonico, na capital da Republica, es-
loja aspbyxiado por um contrato quc tudo
dá e nada recebe até ao remoto anno dc lflTü,
sendo tão possivel, sendo infallivcl que gran.des melhoramentos possam ser introduzidos
nesse apparelho, permittindo o barateamento
de sua insinuação e dc seu custeio? Só a
Light e seus advogados poderão affirmar quéé. Só elles, porque, é o seu interesse que fala.-

Ai tendendo lambem á questão do praso 1ao formidável desenvolvimento que o servi-*
co telepbonico lera, chega a ser um crime li»
ini.tar a contribuição annual devida á munir
cipulidade a 50 conlos. como pretende o Coní
selho, revogando a disposição do contrato
acluiil, que estabelece a contribuição propor-cional. Embora a escripturação da Light nEh
permitia o conhecimento osacto dessa .conji
tribiiiçflof * origLW"**rum-'igraude escarWalbj«f.
necorrido quando prefeito o Sr. Rivadnvia c
«pie ficou abafado, o Conselho Municipal não
lem o direito de conceder aquella limitação,
esquecendo-se de que é a própria Light quemdeclara que pretende desenvolver enorme-
mente o uso dos 'telephoncs 

(e portanto as
suas rendas). Accrcsce a circumstancia, voto
dadeiramenle singular, do que, pelo projecto,os preços dos telephones serão cobrados se-
gundo o cambio, ao passo que a contribuiçã*
de cincoenta contos será paga em moeda d*
paiz. A I.ight quer receber em ouro c pagaiem papel... Ii, cm compensação, fica dispen-
sada «le Iodos os impostos municipaes!

Outra concessão escandalosa, como jádemonstrámos, ú a de poder ser feita a
mcira transferencia da empresa sem
gameuto de imposto algum. A Light quabolir a denominação allemã com que ó feirl
ta actualmente a exploração dos telephone?,
mas pretende fazer a substituição — a trans-3
fereneia — inteiramente de graça I

Mas em tudo se percebe que a redíH
cção do projecto obedeceu á orientação!
do_ fazer todas as concessões possíveis èí
até mesmo impossíveis ii contratante. Na'
fisealisação, na imprescindível fisealisação
que a municipalidade tem o direito e o de-'
ver de- exercer, não se toca. Não se esclarece,
por exemplo, o modo por que serão feitas a
contagem e as annotáçõès das chamadas em
excesso, ns quaes têm «lado logar a tantas'
complicações quo 

"em 
vários paizes esse pro-,cesso foi posto definitivamente á margem;

Como se realisará esse trabalho? Serão as1lelephonistas as encarregadas delle? Não é
possivel, porque seria uma balburdia dos
diabos. Serão adaptados aos apparelhos tele-
phonicos dispositivos que sirvam para regis-
tar o numero de chamadas, como se marcam
a luz eleelrica o o gaz? E' o provável, maiscedo ou mais tarde.. Eni qualquer caso,
como garantir o assignante contra os enganos,
contra as chamadas cm falso, contra todas asliypolheses desse gênero quc fatalmente surgi-
*ví*r ' E!.em'to l'10- '¦'• ,ell'a l da cláusulaAli, se. diz que ''por chamada, para todos oscffeitos «Ia presente lei e do contrato que, enivirtude delia, for celebrado, se entenderá nligação do telephone-tio assignante que a ti-ver pedido com o telephone cujo numero for,
pedido". Essa regra, porém, é muito vaga;''
é mesmo uma simples definição tle ligação,
tclephon.iea, A defesa do assignante contra'
os_ enganos, contra os exággeros das conta»'yid(. us contas de luzl é inteiramente nulli-
ficada. 1'astarú que a Companhia affirinc quoforneceu ao assignante* tantas ligações lio*'
mez para estar dentro de. seu contrato. Exige.
o preço; si o pagamento não for satisfeito
cortará o telephone, e o assignante que sc vá
queixar ao bispo, porque não ha poder ai-'
gum tpie nossa examinar e áltcndeí á suareclamação!, Desse, ponto Importantíssimo da(iiicslão não cuidou, cremos nós. o Club de
Engenharia, nem cuidará, muito menos o
Conselho Municipal, si não modificar a orien-
taçiip que pretende seguir nessa questão;Mas temos dc nos deter por hoje. aqui. Te-'mos muilo tempo para analysar ó projecto ehavenios de proseguir calmamente cm' nossointuito, ainda que a Light encha Iodas asl
paüinus de todo.- os .jornaes do Itio de Ja-'neiro c seus subúrbios tlc nublicações ten-tdentes a pffuscar as verdade
expondo.

i caçoes
que estamos!

Sao i.nnumeras as caílas que sobre eslesiiiii|)lo nos lém sido dirigidas. Pedimosseus signatários nos relevem não asmos já, porque o espaço não riol-o
por cinqtianto.

as-
aos

publicar-'
permitia

—*st\t^m9(^m~

— Que importa lá qmnoculo ou "pinec-nej!" '.'
solutaihentc o paladar.,

o soldado use mo-
I-so não altera ab»

0 Senado fez lioje um ai
sessão de dez minutos
A sessão dó Senado hoie foi apenas Ou(tez muni tos. A' hora regimental o Sr. ir-nnno Santos assumiu a presidência e decla-rou aberta a sessão. Lida c approvada a acla'(Ia sessão anterior, passou-se ao expediente,

quc constou da remessa de varios tiuloirrn-'
phos, um offieio do Sr. Pires Ferreira, com-miiuicando não poder comparecer á sc-^fm
por doente, e uma representação da LigaI roprietarlos, mniiifcstamlo-se contra o.milênio da taxa sanitária.

Nüo havendo numiffo para votar-se feisuspensa a sessão c designada a mesma ot>•nem do dia para amanhã-

do»
a u*
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Ecos e novidades
9

l*in um do KOiiti rcrln-diiins iiinnicntni du
bom neiiiu, n mnlurla do ('.niiM-llin concimlun
cm quo o prujueto ite reforma du contrato
«Ia Furrn Currll Carioca voltasse a couinil-i-
¦fto de finanças. Como a valia du um pro-
jecto a uma commlssno constitua multas
ve*e» uni pretexto pnra quo sa o rol ire de-
flulliva ou U'iii|'.ii'.iriiinieiiti' du dhciiWin, í
licito eiparar que seja cMn « lillonçllo da
maioria dou Intendentes. At.*.In» suja... Nflo
ia cnniprelienilcrlB, com cffeilo. por que mo>
tivns nina corporAcflo léglslallvn nus ulil-
mus dias (lo iiian.liito procurasse reformar,
para prolongar, um contraio mie olndn tem
•Iciuite dc si QUATORZE ANNOS. c quando
«les*» prorngnçán mio iidvlrlnin no publico
vantagens compehindorn,,,, A alienação
mali fmto nppnrecidn em favor da reforma
foi • de qiie n companliia ato agora nfio deu
lucros nem dividendos. Mas, quo tem n Mu*
iilclpalldnde, que t('in os miinlelpcs com, Isio?
Foi, porventura, por culpa dn Miiiiiripallila-
«le quo a Carrll Carioca não tem dado Iu-
cros... si 6 quo não tem dado? 0 actual
contrato JA c* uma reforinn dc conlriilo, o

3ne 
quer dizer que Já foram cm tempo da-

as n essa empresa todas as medidas que
ella podia... SI nem assim ns seus iicclo-
¦listas tiveram lucro, peor parn elles... A
Munloipiilldnda o que min pôde andar n cor-
rcr nn encontro dns protcnçõos de quantas
empresas nlleguem projulíos, (pie devem
ser antes fltlrlbuldos A má gerencia ou á má
administração. Si a muda pega. si essa
tlicoria fica vencedora, eslá doseoborto o uni-
co emprego seguro de coplloos, i|uc é esse de
sc comprar acções «Ias empresas que tenham
contratos com n Municipalidade. Porque, ou
essas empresas dão lucros, ou não dão, c a
Municipalidade, nessa liypolhosc, fica oliri-
gada a ir lhes dando Iuilo quanto preten*
iam, até que os seus dlrcctorcs e gerentes
•digam: "Hasta. Agora já estamos gaiilian-
do !..."

K ainda lia mais: essa lilsloria da Car-
ril Carioca não dar lucros não deve estar
liem contada. Por que ella nflo dá lucros?
Porque as passagens são baratas '.' Mas, com"
é* que n empresa se propõe, cm troca da rc-
forma, a diminuir algumas — aliás uma dl-
niinuirão insignificante — e a manter as
outras? E como se comprchendo que uma
companliia de enrris, que cobra passagens de
dez tostões ou mnis, pnra trechos reduzidos,
não tenha lucros? Quaes serão essas despe-
sas tão grandes que consomem rendas que
devem ser lão nvultadas ? Por que espera
« empresa que uma simples prorogação dc
sen praso lhe dc lucros compensadores,
quando cila é a primeira a confessar que
não acredita que o bairro de Santa Thcrc-
sn ainda venha a ser um bairro popular?

Não, a pretençâo da Ferro Cnrril Carioca
é tudo quanto hn de mais inconveniente _e
prejudicial aos interesses do Districto. Não
é possivel que o Conselho lenha dc tal ni^do
oblilerados o bom senso c o juizo para np-
provar um parecer simplesmente, iinmòrn]
como é o que concordou com os interesses
da empresa.

M m

Do Sr. tenente-coronel João Augusto Cos-
Ia, assistente militar do Sr. ministro dn .lus-
liçn, recebeu um dos nossos companheiros
uma carta explicando que é çffeetlviimeiilo
cxncto que guarda na policia as tuas "charre-
tes" c o cavallo que as puxa. Mas, esse cavai-
lo é a montaria a que tem direito pelo regu-
lumento da Brigada, e o tratador ó a ordenan-
ça a que lambem tem direito pelo mesmo re-
gulamcnto. Quanto ao facto de guardar as
"ehnrretes" na policia, em vez dc guardal-as
em casa, o Sr. coronel Costa justifica-se di-
•endo que teve para isso a necessária autori-
sinão do chefe du policia.

DAS MANOBRAS
MAIS DOUS DM8

Mais dous dias, e ostarilo lormlnailas as ma*
notiras. 0 remate ilus manobras serA depois
du «manha, com unia iieçáo geral dai forcas
acampadas desde os Affnuiios a Ucrleliio.
Quor ilúer !¦ «o que entrarão cm aeeíio u infiiii-
liiiln, i.mle estfio Incorporados oi voluntários
.•'pcjincs, a eiivnlliiilii, a artilharia, tis nietrii-
iliadoriii o o batalhão du eiigcniiuirüs. Vae ;.cr

fiCONFU^^ l

Novas noticias da guerra

Mm.

Elixir de Nogueira- Unico de tirando Consumo
. !**#*-• ¦

Os "pimpões" da Avenida
Do Dr. J. ('. de Souza Bandeira recebe-

mos nina carta sobre a entrevista que pu-
hlicámos do Sr. Arlindo I.eonc. A* ultima
hora, por motivo alheio á nossa vontane,
tivemos que adiar a publicação desse do-
cumento.

Drs. Moura Brasil e Gabriel de Andrade^
Oculisuí"* Largo da Carioca 8, sobrado.

As pedras negras
misteriosas

O CASO DOS
CABBONATOS

Foi uma historia mysteriosa. Contámol-a
ha tempos. Eram tres pedras negras, tres
esplendidos e valiosos carbonatos olferecidos
á venda aqui em uma importante casa de
jóias e os quaes alguém reconheceu como
sendo pertencentes a uma rica collecção dc
um cavalheiro riquíssimo, proprietário de
minas na Bahia.

O caso foi á policia. Todas as suspeitas
recaíram sobre o Sr. Jacob Crunfeld. Diver-
sas diligencias effeduarani-se para a desço-
berta, o desveiidnmento do niysterio com que
envolveu o facto o aceusado, dizendo que
havia recebido as pedras de uin conhecido,
do qual nem sabia o nome, para vendei-as,
restituindo-as assim que desconfiou da se-
riedado da transacção.

Sobre essas pedras mysteriosas o Dr. Ar-
mando Vidnl, li" delegado auxiliar, relatou
hoje á tarde os autos do inquérito, envian-
do-os a Juizo.

Os carbonatos pesavam 197 hilates e o le-
sado foi o Sr. Dr. João Barreto ile Araújo.

Áquella autoridade termina assim o seu
relatório:"Sabendo que taes carbonatos haviam sido
offerecidos á venda por Jacob Crunfeld a
Edmundo Levy, negociante de jóias estabe-
lecido nesta capital, intimei Levy a prestar
declarações, nas quaes confirmou pormenori-
sadamente ter Grunfcld procurado vender-
lhe os carbonatos, declarações confirmadas
pelas de Leon Mathias c do próprio Gran-
fcld. Este procurou, não só vender nesta ei-
dade os referidos carbonatos, como também
foi a S. Paulo para o mesmo fim, como pro-
vam as declarações de Nahaun Lerner, quo
Grunfcld não pôde negar.

0 Dr. Dantas de Queiroz, procurador do
Dr. João Barreto, offcreceu a relação dos
pesos específicos dos carbonatos furtados.

Prestaram também declarações Samuel
Politzer, Salomão Dresler e Abrahão Calien,
sem proveito para o caso,

Foi expedido mandado de busca e appre-
hensão, não tendo sido possivel effectuar a
diligencia, por não ter sido descoberto o pa-
radeiro dos carbonatos, apezar das diliiícn-
cias desta delegacia e do Corpo de Segu-
rança."

NA FRENTE OCCIDENTAL
mi m ¦

A alluaçüo

LONDRES, 0 (A NOITJ') - Ttmlo mellm-
n.ln um pouco o tempo nu rfjjiflo ,dfl Som-
mo, ns operjçr.es voltaram a ter «II mnlnr In-
i «maldade.

Oa frunecro-» avançaram rapldumentt na
dlr*'cçr<u dc I..i Trrnsloy e ocrupuram n maior
parle da aldeia da Ijallly-Snílllr.fl. Atacaram
também com suecesso o por tres lado» es po-
slçõcs nllcmã* no boauue de Sainl-1'rivost,
tomando trea linhas succcsslvaii de trlnchi"
raa ao inlmiffo. Toda a linha do trincheira,
allcmãs nos suburblos a sudocslc dn nldil.i
caiu em puder dos francezes. Da iillem.U-i
contra-atacaram mas foram rcpollidou cum
enormes perdas, Us francezes fizeram *i2.|
prisioneiras, entre o,( quurs onze officlnos.

Por seu lado, intro íiaflIy-Sollllnel e o An-
cr« os IiikIczcs desenvolveram lanilicm uiar.-
dc uctlvliladc, tendo prourõdldn um kili.me-
tro nas cercunlaa dn Dulto de Mnluncourt e
fazendo nindu outros projtrciicoH.

Xo Musa »,i francezes terminaram a oc-
cupação dn aldeia do Vaux.
No sector francês*

Era um escândalo...
Mas a policia poz tudo em

pratos limpos
Era um escândalo c, com a reserva natu-

ral em casos taes, noticiámos o facto; Tres
espertalhões ameaçavam o Sr. Alfredo dc
Aguiar Teixeira dc fazel-o passar como con-
quistador barato. A policia soube do acon-
tecido e apurou o facto por um inquérito
que foi relatado agora pelo Dr. Armando Vi-
dal, il" delegado auxiliar. Diz o relatório:"A queixa apresentada por Alfredo de
Aguiar Teixeira consiste no facto de preten-
derem os aceusados Mario .luarez Pessoa,
Fernandes Corrêa e Basilio de Magalhães cx-
torquir do queixoso u quantia de 3009, sob
ameaça de denuncial-o como tendo raptado
uma senhora de casa de seu marido. O quei-
xoso apresentou documentos em seu favor,
tendo sido apprehcndida em poder de Cor-
rêa uma caria eompromettedora, tue Pessoa
confessa ter sido também por elle escripta.

Prestaram declarações Arlhur Gomes dc
Mattos, Antônio Soares de Carvalho e Gui-
lherme Alves da Silva.

Os aceusados foram apresentados ao Ga-
blncle de Identificação, sendo juntas aos au-
tos suas photographias c folhas de antece-
daattes,"

um hello remate, pois, o das miinoliras desta
época, ^'os acampamentos reina por isso um
enthusiasmo geral, mas já se entra a falar
nas manobras deste nnno com saudades. Por-
que si é verdade que 03 voluntários tém passa*
tio seus pedacinhos bem bons, como se costu-
ma dl/cr, elles lim disso tirado proveitos c
estendido o campo das suas relações, uns com
us outros, com os officinc e com os seus bons
companheiros do Exercito. .Essas manobras
trouxeram assim a vantagem de fazer cama-
rutjngchs e de pôr em coutado paisanos c mi-
li tares. Dás manobras já sc fala, nas palen-
Iras, á noite, na intimidade dns barracas, como
quem fala de cousas que passaram u que nos
é grato lembrar. Episódios dc acampamento,
lendas crçádas ali, humorismos, toda essa vi-
da intensa do acampamento, vau ser com cer-
teza motivo para boas páginas feitas por jo-
vens dc letras c lápis que ali tém feito o seu
lirnciuio dc soldado, tirando com trabalho c
dedicação a suo caderneta dc reservista.

Ainda hoje houve, em retribuição á festa
que o pessoal do T>ã° e 00" offereccu aos voliin-
tlirips dó li" regimento, uma outra festa cgual-
mente boa. '-'oi ella òfferccidn lambem aos
voluntários paulistas. Constou do seguinte
programam:

1" parte — um "match" de "football" en-
tre os "teams" do 3" regimento e voluntários
paulistas, Medalha dc praia ao vencedor; 2*
parle — corridas a pé. Uni bronze artístico
lio vencedor do primeiro logar e medalha dc
prata ao segundo; il" parte. — "match" dc"box" entre voluntários. Prêmio ao vencedor;
4' parte — canções e modinhas, pelos volun-
tarios, com acompanhamentos do "pinho"; fr
parte — representação de fantoches, sob a di-
recção do cabo Albino; (i11 parte — concerto
pela banda do regimento; 7' parte — baile
ao ar livre.

A vida no acampamento dos Affonsos ia se
organisando por ultimo, dc (oram a melhorar
muito, ali, as condições das forças acampadas,
mesmo que as manobras demorassem um
mez, Pódc-se dizer que estava tudo entrando
nos seus logares. Não faltava nem o abrigo ás
diversas guardas. Até para a guarda do rio
foi consumido um earamniiehão. O diabo é
que os construetores eram de pouca altura e
assim fizeram o caramanchão á sua feição. O
que aconfece é que si o voluntário 6 ocuringa
do 7°, tem sombra por cima, mas si é o Hás-
slocher, tem sombra só nos pés. E não é pre-
ciso a altura do Hasslochcr, porque qualquer
altura-mediana vae além do tecto do abrigo.
.Más isso tudo será recordado depois com o
mais bello humor deste mundo.

Outra nota que vae ser recordada com ca-
rinho é a cordialidade entre os voluntários, of-
ficiacs e soldados do ít" regimento. Essa nota
sonora é cantada, desde hontem, pelo jornal
do acampamento dos Affonsos, "O Batuta",
jornal illustrado pelo caricaturista Assis c col-
laborado por diversos.
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A Saude da Mulher
CTJR..A. TODOS OS

INCOMMODOS DE SENHORAS
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0 Sr. Alberto Ntpoiiiuçeno re-
cebe uma manifestação

Não cessaram ainda os rumores produzi-
dos pelo caso do Instituto Nacional de Mu-
sica. O Sr. Alberto Nepoinuceuo, que se
exonerou do cargo dc director, continuando;
porem, como professor, foi solicitado por
um grande numero de alumnas para dizer
quando iria ao instituto despedir-sc. O Sr.
Nepomilceno respondeu que segunda-feira
iria desempenhar-se daquellc dever, como
director, c, como professor, daria a primeira
lição da época.

Hoje, pois, quando o Sr. Alberto Nepo-
mueeno ali chegou, já o esperavam as ala-
ninas, que o receberam á poria-, cobrindo-o
de flores. Depois Mlle. Edméa llcggazzi leu,
não um discurso, mas uma saudação,, cm bel-
los versos, num soneto, versos que foram
entregues ao Sr. Alberto Nepolhucciio, sub-
scriptos por mais de duzentas alumnas e da
lavra do poeta fimilio de Menezes, que se
achava presente.

O soneto, (pie estava sobre um ninho dc
flores, dizia assim :"Ao jnexcedivel mestre e amigo Alberto
Nepomuccno :
Mestre irmão, mestre pae, mestre modelo !
Si do teu gênio a alma dos sons esvoaçà,
No prematuro alvor do teu eabello
Fulge a bondade que te coube em graça.
Nunca cedeste ao rancoroso appello
Dos ódios torvos ou da inveja baça,
Si da Arte trazes o divino sello,
Toda a humana piedade cm li se enlaça.
A emoção que npsta hora nos invade
Não leva o cunho dc mentidas dores,
E' a expressão quasi mtula da verdade.

A nossa gratidão, para onde fores,
Levas comtigo e deixas a saudade :

Sacs coberto de lagrimas c flores."
Ao terminar a leitura do soneto, vibrantes

palmas se fizeram ouvir.
Mlles. Edméa Heggazzi e Noemi Coelho, or

gnnisttdoras da recepção, deante de todo o cor-
po docente e de alumnos que enchiam por
completo todas as dependências do Instituto,
offcrcceram então ao Sr. Nepomuccno, eni
nome de suas eollegas, duas lindas "corbeil-
les" dc flores e uma rica bengala, com castão
de ouro.

O ex-director do Instituto, extremamente
commovido, após alguns momentos de pro-
fundo silencio, dirigindo-se ás suas discípulas,
agradeceu-lhes as provas de carinho que lhe
davam, dizendo apenas : "A todos, muito obri-
gado.'.'.

Em seguida o Sr. Nepomuccno apresentou
suas despedidas a todo o professorado, reti
rando-se pouco depois, sendo acompanhado
alé á porta pelos alumnos.

PARIS, 0 (Havas) — Communicado official
do hontem á noite:"AO norle do Somme, entre as normas pasl-
ções ao sul dc I.v Transloy c ao sul do lios-
que de Saint-1'icrrc Waast, rcallsúmog uma
serie dc ataques todos bem suecedidos.

Entro I.esbocufs c Sailly-SnilIiHc! abtive-
mos apreciáveis Kunhos da terreno.

Em direcção de Le Transloy tombem ovan-
çámtis alaumas centenas do metros.

A leste de Snilly-Sallllsel tomámos uma
trincheira c a maior parlo da aldeia do Sail-
liscl.

Ao sul desta localidade atacámos slmulla-
neamente por tres lados o bosque de Salnt-
Plcrre Waast, tomando tres trincheiras quodefendiam :iH posições adversas ao norto dobosque e toda a linha inimiga na orla sinl-
oeste.

O combate foi muito encarniçado especial-
mente neste pinttti, Todos os conlra-alarjncs
pronunciado» pelo Inimigo foram brilhante-
mente repellidos.

Durante a ncçáo fizemos 522 prisioneiros,dos quaes quinze officiaes.
Na margem direita do Mosa, na região deBouaiimont, contfnuou a luta de artilharia,
UccupúmoB Ioda a nldcip de Vaux."
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A ITÁLIA NA GUERRA

Ao longo da frente
ROMA, (í (A NOITE) — O ultimo commu-

nicado do srcncraliosimo Cádorna informa quena frente do Carso a luta continua com muitaintensidade. Os austríacos, rcforçadoii, con-
trn-alacarani, mas inutilmente, ns novas posi-
ções italianas.

Os italianos acham-se de po->sc des alturas
que dominam Castagnovizza.

No Col-Dricon os austríacos também centra-
atacaram repetidas vezes, sendo sempre rc-
pcllidos.

Entre os cadáveres encontrados dcante das
posições italianas estavam os de quatro offi.
ciaes superiores.
As victorias do Carso

ROMA, 6 (Havas) — Oa jornaes realçam o
brilho e importância das ultimas victorias das
tropas italianas no Carso, attribuindo-as á ad.
miravei cooperação da suu poderosa artilharia
e ao ímpeto irresistível da infantaria.

¦il. »**?*•» ¦**¦

PORTUGAL NA GUERRA
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As tropas mobilisadas
LISBOA, ti (Havas) —- As tropas mobilisa-

das estão-sc concentrando cm Caldas dn Uai-
nha, de regresso nos quartéis.;
Os suecessos do Porlo

L1SÍ30A, fi íHavasj—- Está publicado o re-
latorio militar sobre os suecessos desenrola-
ilos no Porto, no dia 9 dc outubro lindo.

A commissão de inquérito louva a altitude
da officialidiule e informa que todas as pra-
ças que tomaram parle nas occorreiicias foram
castigadas.

i—a. «anua»—«•*»
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Uni submarino a!L*mão destruído

COPENHAGÚÉ, « (Havas) — Encalhou na
cosia occidental da Dinamarca um submarino
allemão que, depois de varias e imiteis teu-
tntivãs dc salvamento, foi destruído pelos tri-
polantes.
Um vapor norte-americano a pique

LONDRES, li (Havas) — O "Lloyd" an-
niincia que o vapor norlc-amcricano "La-
nao" foi mettido a pique no dia 28 de ou-
tubro findo por um submarino allemão.

Trinta homens da' tripolação foram reco-
lhidos a bordo do vapor norueguez "Tromp"
e desembarcados em liarry.

.i*j «ufa». »•*-». ,„
A PIRATARIA ALLEMÃ
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Dous vapores neutros incendiados

LONDRESi li (A NOITK) — O vapor norue-
guez "Kronford", procedente dos Estados
Unidos, chegou honlcm dc noite ao ilavre, com
fogo a bordo,

Sabe-se aqui que o vapor dinamnrquez "Rs-
beronave" também foi abandonado em alto
mar pela sua tripolação, em conseqüência de
se ter declarado fogo a bordo.

Estes dous vapores, segundo indicios colhi-
dos entre os seus tripolantes, foram iiicen-
diados pelos agentes allemãcs.

NA ÁFRICA .
Um fl-iccc:3o dos Iii**!-*.»;»

I.ONDIIKS, 0 (llnviis) ¦— Um commitnloado
dn quartel-general das tropas liiglexai em
iípcniijóus na Afrlcn Oriental Informa que o gc-
urrai Northoy derruluii uma tnrte .'.iluii.ua
nlliniã n leste de l.upcinh'-, fnxciiilo Ü2 pii-
sinelrus c tniiiaiidn qualro pcçiis de iiitillui*
ria e grnnilc quan!Idade do material.

**a* •**?**» !*¦¦
A GUERRA CIVIL NA GRÉCIA
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Os íinncczeb occitpnram Kalorina

ATHENAS, (1 (Havas) — Cliogou u Kalorina
um cuntiiii.'iite dc iriipas frnncoxuo, I'reáu'nii<
te, um coiiKcqucncIu dea^o facto, qu.. la.iio on
»'ea!i;.t;i'j como ou nOclonalixliis, su retirem
ilull Inimcdi.-.tnmeiitc.

LONDRES, U (A. A.) — Commuiiicam de
Snloiiica que um liàtalliílo france;: ncciiuou
liontcin, duranle o dia, u cidade dc K.ilcriic.i,
retirando-se du suas noslçücs tmito os nacio-
linllslas como os realistas gregos. -- —
Os nllemiies querem maíar o Sr

Venizelos

NOVA YORK, C (A. A.) — Tclccrammas dn
Crcciu paru os Jornaeii daqui dizem que a po-
licia adiada cm Aliicna*. prendeu o anarclilsta
italiano de nome Paplcto, o qunl estava cn*
carregado dc C3susslnar o Sr. Elcutcrlo Vcni-
zelos.

O inquérito feito cm torno du caso provou
a connlvcnria dos allcmãcn nessa tentativa,
tendo os seus ci;cntc>i nu Crucia favorecido tu-
das au pretenções du grupo' a que eUOva filia •
do Papicto.

NOTICIAS OFFICIAES

Um aspecto da situação geral sc- •

gtindo um communlcado oíflclul '

A seguinte communicaçâo foi recebida pelo
consulado hritiiuiiico da Press Ilurenii:

LONDRES, A —¦ ICinquanlu nas diversas
frentes dc balalha a si inação continua duvl-
dosa ou inalterada, éxccpluado o brilhante
avanço franecz cm Vcidun e as renovadas
marlciladas dos italianos na sua pressão em
direcção a Trio te, p.s prlncipacs aconteci-
mentos na semana localisnram-yc na Crçcia c
na Noruega. Na primeira a difficil c obscura
posição enlre o.s realistas e vcnizclistns amea-
ça augmcntai' as difficulii.idcs; porém a opi-
nino publica na Inglaterra deu logar a um
forte repudio da noção corrente de que os
alliados tivessem abandonado Venizelos, de-
duração esta da qual os realistas estavam ti-
raiido partido, tendo como base a nllcgação
dc que os alliados não Unham repudiado o
novo ministério grego. Isto clareou a atmoS"
pliera e o movimento nacionalista progride
favoravelmente por entre o enthusiasmo po-
pular e com o apoio du-. alliados,

A posição dc constrangimento da opinião
publica já tein, comtudo, produzido confii-
cios entre os dous partidos c cm Athenas o
sentimento publico foi elevado ao mais alto
gráo dc excitação com o lorpcdcamcnto do
navio "Angeliiíi", por um submarino alie-
mão nas costas dc Attika, no caminho para
Salonica, carregado dc voluntários para o mo-
vimento nacional. A despeito dos esforços da
corte para abafar o negocio e prohibir uni
funeral publico pelas victiiuas, em Athcna.i,
o sentimento popular está vivamente rcscntl-
do por este crime, que é claramente o produ-
cto da presença de muitos espiões állemães
em Athenas, um dos quaes foi recentemente
capturado no acto de fazer signaes a amigos
no mar, emquanto que a presença na cosia
de um submarino allemão foi por muito tem-

.po notória e os avisos de perigo retardados
ou menospresados. As suspeitas e o estado
nervoso augnicntarain com a noticia dada
pelo .jornal grego "Paris", da captura de um
emissário allemão cm Larissa, em poder do
qual, foi allegado, encontraram-se planos do
canal de Suez destinados a Berlim, junta-
mente com muitas cartas comproincttcdoras
contra os alliados c commiinieações do rei
Constaniino c rainha Sophia dirigidas ao
Uai ser.

O desespero allemão, porém, não tem ago-
ra limites e ns ameaças allcmãs promctteni
a tolal e indiscriminada destruição de todas
as embarcações neutras, não somcnlc eom a
idéa de aterrorisar o. mundo, mas ainda na
esperança dc eliminar toda a possivel con-
coerência na marinha mercante no futuro.
Os paizes scandiiiavos c a America estão grá-vemente ameaçados eom esta determinação
da Allemanha de fazer todo mundo seu ini-
migo.

A situação dos alliados eslá- mais satisfa-
ctoriii do que nunca, c n opinião do Sr, Addi-
sou quanto ao poder produetivo dc munições
da Grã Bretanha é muito animador, einquan-
to que da Rússia chega o discurso do barão
Molono e o tclcyramma do Sr. Slurmer, quetiveram o mais feliz cffeilo no elogio á de-
voção e zelo do Japão e da llussia na sua
determinação de proseguir na guerra alé se
chegai' a um fim definitivo e Iriumphal, de
accordo com os outros alliados, a despeito
dos esforços febris da Allemanha cm disse-
minar boatos, cm publico e particularmente,
de unia paz cm separado estar sendo medita-
da pela Rússia,

Grande indignação prevalece cm vista da
ultima forma da ultrago dos allemãcs con-
tra os prisioneiros, o qual tomou a forma de
uma cuidadosa disseminação do typho e da
tuberculose entre os prisioneiros. 0 papa cs-
tá tentando alliviaí a miséria dos povos queestão morrendo de fome, tomando a iniciati-
va do um fundo de allivio, e a Inglaterra, no
interesse da humanidade, consentiu na tro-
ca com a Alleniaiiha de 'todos os prisioneiroscivis de mais de 45 annos, embora esta enor-
me disparidade nos números dos prisioneirosinglczes e allemãcs internados nestas condi-
ções signifique a troca de um inglez para ca-
da nove allemãcs,

¦-assa**
Elixir de Nogueira — Milhares de Curas
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Alguns aspectos das festas de hontem em Campos, de cujos últimos ecos nos
acçupamos cm nossa j<* paffina. Em cima: A comitiva presidencial junto aos
carros de transporte dc canna, na Usina S. João. Em baixo: O desembarque, 'ds
lú horas, no cães da avenida lieira-liio, precisamente em frente d praça

Hão Salvador

0 escândalo dos
telepkones

Os protestos do commorclo
An Conselho Municipal foi diria do hoje n

seguinte- officio, ncomiinnliailn du um i-rilc-
ii'i..i trabalho ulnb^iailu pur uiiiii copiliil ;>••
roíuposln dns S*'H, Cciqiiclr.i Marque», .1. »l.
llnpii.li di Mcikims e Alfredo remira e un
«in d n ivtnriii.i il» eiiiiiriilo t> iiiiiil.v.i.ila, mos-
Irandii os otlUS quu ella Irai! nus a.: Igiiiiulcs:"líxmos. Srs. iuci.Imu'. du Consollio Mu-
lllclnal. — A Liga dn Coiiiiiiereiii, inierprí-
Inmlo a npiiiiiiii do cnmuierciii desla pia...,
que "poln as idv.is coiistúntofl do seu prograiii
uni, pule vcnlii ii VV. Cl'», pnra siiiniiic.ir
pur estas linhas u ImpressAu ilu cuiislrangi-
mento, us fundadas npprehcnsõcs, ao ter eu-
iihciimViito do piii|eclu dn eomiiilinalo .lu Ju.-
tlc.i, . "» em (liaeussáo nesse Conselho, qi •
renova o actual contrato du serviço tcle-
phonlcQ.

Tor esso projcclo o contrato, que tem nindu VI
annos de vigência, será prórogndo àtó 11)711,con
grandes vniitugui)s para a cunipiiuliia cpnous-
sioiiariii, que contlunnrá com o monopólio
desse serviço, sem entretanto ilnr noa que dclle
i.o iitilisiim us justo; u iialurncs heneflcii.j;
scnilii proforivo), portanto, que nada se Iii.m,
ngiiardaiiil» ii sun terminação e, tussa ncca-
nulo, por concorrência publica, mljudicil-o a
quem maiores vantagens offorocer.

No momento quu a travessa mos, cm que tu
da-, ns clasies, principaluiviite o ciim.uercio,
soffrem ns a.(.'uras de uma crise tremenda,
não c razoável ú companhia vir pleitear juii-
to nos podoros públicos umn pretençâo dessa
iiatuivi'..'!, quo vem mais uggravar as difficul-
(lailes em que todos se acha lll.

Km fuce das considerações acima cxpciuli-
dns, cabe ú Liga, cm nome do coiiiiucrcio de;-
ta praça, pedir muilo reverentemente venia
a VV. EEx. liara lavrar bem nilido e expres-
so o seu protesto conlra o projecto n. 72, de
11 de outubro de 11)1(1.

Aliiiieiitn, entretanto, n Liga a esperança
dc que lllll movimento da parle (lu VV. BIÍJC.i
se faça uo sentido dc tilleral-o, c, por isso,
toma ii liberdade de submcltcr ú npreclncãii
de. VV. EE:i. o trabalho que este (icoiupaiiha,
onde são suggeridits idéas, que rcpula iiceei-
laveis, bem como uniu anal.vse do que ora se
discute nesse Conselho, apresentada pela con-
missão que elaborou o referido trabalho.

Queiram VV. l'l':;. relevar, Srs. membros
do Conselho Municipal, a franqueza com que
u Liga cumpre o seu dever, manifestando o
modo dc ver e de sentir do commercio desta
praça, tin uma quesláo, que o altiiige dirccla
e inimcdiatiiiuciitc.

Kazendp votos para que as palavras da Liga
do Commercio possam ser ouvidas c merecer
o exame ponderado e isento de preconceitos,
que o momento ç o assumplo requerem, mo
prevaleço deste ensejo paru apresentar a VV.
l'l"x. a segurança da minha respeitosa o ele-
vnda consideração. — Anlonio Camacho Fi-
lho, director secretario."

'iBÉiSÉÉi!!»

Bom cale, chocolate e bonbons só
Moinho de Ouro — Cuidado com
ae imitações..
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O cônsul argentino regressa
ao Rio

BUENOS AIRES, 6 (A. A.) —¦ Deve re-
gressar amanhã, para o Rio de Janeiro, o
cônsul da Republica Argentina, Sr. Saguier.

Farinha Flor )
Manteiga pura nata [Biscoitos Leal Santos
Ovos frescos )

Dia aziago para os pro-
cessados pela Terceira

Vara Criminal
O juiz da 8* Vara (Criminal; Dr. Albuquêr-

que Mello, condemnou, por sentença de hoje,
o réo Alfredo da Silva Pinto á pena de tres
annos de prisão e á 'iriultn de 20 "|", por haver
penetrado, no dia -<1 de setembro do nnno pas-
sado, na casa n. ã da rua Paraíso, de onde
roubou objectos no valor de tii^õüO.

O mesmo juiz condemnou Oscar de Oli-
veira ú pena de um anuo e nove mezes de
prisão c á multa de 12 "\", por crime de furto.
O réo, no dia 28 de agosto de 1915, penetrou
uo deposito dc calçado da rna Senador liuse-
hio n. 3, e dali furtou a importância de réis
atJDSOoo; „ ..Por crime de entrada cm casa alheia,
condemnou o mesmo juiz o réo Itaphael Go-
mes á pena dc tres annos de prisão com Ira-
bnllio .

Motivou esla penalidade, na npparoucia tu o
excessiva, a folha de antecedentes do réo.
Haphael Gomes conta actualmente com 21 eu-
ti-adas na Detenção e xadrezes policiaes,
apenas... ,,,..•

 A' pena de 4 annos de pnsao ccllular loi
condemnado, ainda pelo mesmo juiz, o réo
José de Mattos, liste réo, no dia 12 de julho
do anno passado, arremessou uniu .barra de
Terro contra João Bombeiro, que fora ao mor-
ro da 1'avella, íi residência dc José de Mattos,
em busca de umas roupas que lhe perten-
ciam.

o- > _„„ í> Cigarros populares, de"Sto Lopnçfi *saRSS6
liriniles. LOPES SA' i COMI
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Os próprios nacionaes
cm Sanía Cruz

O Sr. direelor do Patrimônio Nacional vi.
siluu e iiispcecionou alguns próprios nacio-
unes existentes em Santa Cruz.

«*»••*¦¦¦

icura as inflamniações dos
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Uma acção de trese contos
impu-oceciente

Pela 2* Vara Federal os Srs. Ileynaldo von
Kriigèí; Gustavo Lcssa, Pedro Barbosa e José
Rocha, respectivamente, engenheiro chefe,
pagador, auxiliar technico e servente que fo-
rum da extineta commissão de estudos da E.
du 1". de Uberaba a Villa Platina, moveram
uma acção contra a União, para o fim de
condemnal-a a lhes pagar a quantia de réis
13:57851199, de vencimentos a que se julga-vam com direito por serviços dc liquidação
da referida commissão. Em sentença de hoje
o juiz, Dr. Pires e Albuquerque, consideran-
do que, dissolvendo essa commissão cm 19de dezembro dc 1913, o governo apenas re-
conheceu direito a vencimentos no director
e ao pagador até 31 de dezembro do mesmoanno, e que os autores protelaram até esse
prnso a ordem para paralisação daquellcsserviços, sem autorisação, julgou a acção im-
procedente.

IQucrcis 
apreciar bom e puro café? I

Sàr» o PAP&-**-.*-..in 1
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O «Stadium Nacional»
chileno

SANTIAGO, 0 (A. A.) - Q Dr. San-tuentes, presidente da Republica, colloçoii a
pedra fundamental do grande «Stadiutr. Na-cionab. A' cerimonia, que teve grande so-leninidadé; assistiram todas as autoridadesc sociedades sportivas desta capital, alem•ide grande numero Ue convidados.

to da bandeira e exdüidos
ÜSllÉÍIi

—¦"¦•*' ¦

O cAnfiic;lo ti» honlom imium acuiupuir-eitto
Cerca das 15 linins do liuje nproücntaram.so uu qiiurtel-heiicinl da praça da Itcpubll*eu, iiciuipauliudos de uni cabo, pj voluntários

(lu manobras iiicoi|.»i.i(los ao 9* liotelhfio deInfundiria, líuddro de llarros e Iilnla Cordel-ro, aceusados do se lerem envolvido om umconflicto, limitem, nas Inunodiações do acam-
paménto das forças da ü' brigada dc lú-f.'Kltill'ill.

Aprpsenlndos ao capitão lincha, assistentedo esliidiHiialoi' da ã' região, este nfflclaleomip nicuii no general inlnistio da (iueria a
presetiça dos dous voluntários, bem como íii .Indo de Miude de ambos, feridos n„ con.Ilido,

liicouíiiieiitl, e sem ncnliiima fonnalldada
o general Caetaiiu de Parlo deu ordem :i„ all
pilão Iti.eha pari dcsobrigal-os dos compro-inissns asMiiniiloi pcln Juramento de lianucl-l'll, i::chiliido-i.s das fileiras do lixercilo.

Os dous voluntários, dcante da resoluçãodu ministro da Guerra, retiraram-se parn assuas residências, ilu onde devolverão ao lixer-cito ns fardamentos que- vesllaiu,
COMO SE OKU O CONFLICTO

Segundo u que coutam os voluntários ex-cluidos e alguns officiaes que estiveram naíi" região, o conflicto passou-se da seguinteforma:
A' tarde os voluntários líudoro de Barrose Diniz Cordeiro, dirigindo-se para a fern-ria do 3" regimento dc infantaria, ahi m-liei raiam, querendo obrigar o cabo ferradorieixeira a dcixol-os ferrar um animal. Op-por.-sc o cubo, que allegou «6 o permittir comordens superiores. Zanganim-sc os dous vo-

lunlnrlos, surgindo uma altercação c conse-(luente uggressão ao cabo Teixeira, liste de-feiidcii-se lançando mão de uniu picaretacom que deu violenta pancada na perna di-reita de liudoru dc Barros, deslocaiido-ii naaltura da rotula, lim seguida, e porque DininCordeiro correra cm soecorro do seu collc-ga, o cabo Teixeira, com um malho pequeno.deu neste forte pancada, que lhe alcançou .»dedo médio da mao esquerda, quebrando-ocom fraetura exposla.
Já nesse momento a ferraria estava cheiadc soldados companheiros do cabo, travando-su a luta mais necesa c saindo delia com ou-trei ferimento o voluntário Kudoro de llarroshsle ferimento, leve embora, foi feito ¦{

sabre, do lado direito do peito, interessandoapenas a cpidcriiie numa profundidade dedous millimetros e cerca de um decimetro deextensão.
Esses voluntários, com quem conversámos,af firmaram que foram'elles, entretanto osaggrcdldos e por grande numero de soldado-..u cabo, bem como algumas outras braçasque so .envolveram no conflicto, estão prc-sos na Villa Militar. *

PARIS NO BIO - De artigos francetes, in-glezcs e americanos é todo o grande "stòcl"
de roupas brancas para homens e creançasdesta conhecida casa.

KUA DOS OURIVES, 13
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Em prol da nossa
producção

Uma estréa na Câmara
A Câmara assistiu, hoje, á estréa de umdos seus. membros — ó deputado peniambu-cano Fábio dc Barrou —, que pela primeiravez oecupou a tribuna -daquclla Casa doCongresso.
Disse o orador que não oecupava a tribu-na apenas pulo prazer de fazer uma estréa.¦Jeuicanilo-se a estudos economico-linancei-ros, julgou acertado vir collaborar para o re-clamado equilíbrio da nossa situação sobesse ponto de visto. Nesse sentido lè c com-monta palavras do relator da receita e fazvarias considerações sobre a diminuição danossa exportação e, consequentemente, danossa importação. E, depois de vários con-ceilos a propósito e de receber apoiados doSr. Simões Lopes e apartes do Sr. Piragibeem que o deputado carioca af firma que o seuprojecto, embora muito bom, dormirá o so-mno eterno na sepultura das commissões obr. i-abio de Barros manda á mesa o se-

gumle projecto de lei :"O Congresso Nacional decreta :Art. 1". Fica o governo da Republica au-tomado: a empregar, desde a data da prc-sente lei, parte do deposito das caixas eco-noinicas em descontos de "warrants" emit-tidos pelos Armazéns Geraes, fundados porCooperativas Ruraes existentes em virtude
» . .*>*• 1,li37' de B de Jai'ciro de 1907.Ari. 2". O governo, para a mencionadaoperação, entrara cm accordo com o Bancodo brasil, ou outro estabelecimento banca-rio, que receberá das caixas econômicas noshstiulos, a medida das necessidades, até

T J." ,° ''•"'''''''o depositado, pagando o jurode d "l* ao anno.
Art. 3"'. O estabelecimento bancário ipielizcr o desconto se rcsponsabilisará pela ope-ração, tendo o direito de fiscalisar os arma-zens geraes e a emissão dos "warrants".
Art. 4o. A taxa do desconto será a cor-rente na praça respectiva.
Art. 5". Uevogam-se as disposições emcontrario.
Sala das sessões, 0 de novembro ile 1916.'— 1'abio de Barros."

Fistulas e feridas-Usar o Elixir de Nogueira
«s*nt-

Quer reformar-se um capitão
do Exercito

Pediu reforma do serviço activo do Exer-
cito o capitão Alcebiades Plaisant.

Empregados infiéis que lesam
os patrões em cerca de setenta

e dous contos de réis
Ha alguns mezes passados a firma Castro

& Oliveira apresentou, conforme noticiámos
por essa época, uma queixa-crime na ii" de-
legada auxiliar, contra os seus empregadosAntônio Paes dos Santos e Gabriel de LimaFaria, açcusandó-os do desvio de 71:48231100.Um dos sócios, na petição, explicou o me-
canismo da escripta da firma Castro & Oli-
veira e os ardis usados pelos aceusudos para
praticarem o delido.

As diligencias policiaes não conseguiramapurar nada de positivo, sendo hoje á tardeenviados os autos do inquérito respectivo :*o
juiz competente.

*— » ¦**¦»¦ i

ROMA, 6 (Havas) — O cardeal Dell»
Volpe está agonisante.

As eleições da Bahia
Foram lidos hoje, no expediente da Ca-

mara dos Deputados, os parteeres reconhe-
cendo deputados pela Bahia, os Srs. J. J-
Seabra e Raul Alves.

Estes pareceres foram a imprimir.
Si 'houver numero, amanhã, para vota-

ções será requerida urgência para a votarão
desses pareceres. Em caso contrario, os pa-
receres figurarão obrigatoriamente na or-
dem do dia de depois lie aiuaiiíia pare

i serem votados-

'.*•-.. „_™.,
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Um requei-.menfto do
Sn. Souza o Silva pro-

vooa apaixonada
discussão

Seriamente nfio esperavam os voluntários
nue estão em muiíobrn» ho campo dos Afiou.
,ns ser hoje objcclo de largas liorns do dis»
iiissiui nn 1'uni.irn dòü Deputados, grucos u imi
ifiuicrimeiito dn Sr. Snnzii o Silva, pedindo •
na ...iuiio do uma coinmlssf.o, quo fosse viril-
1 ir us acampamentos. Em tomo desse requeri.
¦rciito teceram nlnquc. c louvores no volun tu-
rindo especial os Srs, Maurício do l.ncfiil.i,
Mci.uov Nascimento, Souzii c Silva, Uucno -li-
Aiulradiii Vicente Plrngibu, Fausto Ferraz, Si.
jnões l.upes o Gonçalves .Mnia, os quaes, rc-
Himidamcnte, disseram:

D sr. Maurício «le Lacerda—Vota contrii o re»
(liicrlmcnlo por vi.tender que ni.ili. o justili-' 
Ci 11.uu momento em" «pie se falseia n orga»
iVaiii» moderna militar, «pio procura coii.ru .•
,;.:•' t, :..s debaixo do sentimento uno do dai
ver i.iilrlo.

Provii.o cum exemplos dn Europa, niosUnn.
d,, como Indistlnctnmonlo são ali chamados á
casérnu c ei vida «Ias fileiras todas tis classes
tlc modo 11 ilcsiippurccercni, sob a mesma lu
(.pirarão cb-vada, 08 nobres, os ricos O os ope-
rarios mais humildes. Oulro lauto, porém, não
te está observando neste movimento feito i)
cria de poetas contratados por verbas secre-
t.,s feito ii cuslu do poetas que, cm outros tem-

í pus. impando de pacifismo, não titubearam eni
i-iiiiciilnrlsnr «> próprio orador, qiiu vestiu ei.
urgniho a sua fnrilu ..e voluntário mus qua
loffreii com tristeza n coluninla dns intenções
nue lhe «'rum ullrihuirius.

Que (udii «puinto diz t a expressão da voe-
dado prova-o o facto do se andai' desvirtuai!,
do i. lei, querendo crcai>se unia categoria es-
pciinl para esses apnizanndos militares...

(Juc fazem o smiirtisníu militar -- apar-
tia o Sr. Ca mi Ho Pratcs.

... quo vestem a farda por uma questão
dc moda, farda que antes du ser pelos nies-

, nos cnvcrgadii o foi pelas mulheres. -Nuo
sc pode nuiis nccultiir que essa categoria ile
uilniiliirios especines. com distinetivos tle fri-
sos brancos, categoria a que só deviam pe.'-
Icnccr os voluntários menores dc 21 annos, cie
«ccordo com a lei, visto que os voluntários tio
iiiaiiobriis, como são os moços actuaes, sc de-
mui confundir com os soldados comprou-!,
e-Ui servindo, tal como sc acha organisada, n
i tabclccer ilislincções cm nossas tropas, des-
Iruindo assim o principio elevado por amor
ilo qunl o orador quer o serviço militar oiin-
gãtorin sem voluntários especiaes, sem li-
iilins dó tiro. sem nada em siinima «pie venha'concorrer 

á creação ele clasaCs no seio das pro-
Iprins fileiras do Exercito.
r Vota contra o requerimento do Sr. Souza

$ Silva pelas razões acima c ainda por uinu
ferie ele considerações análogas com que fez a
'ucroração de seu discurso.

O Sr. Nicanor Nasufmer.to — Declara «pio
,».)la a favor do requerimento, porquanto o
considera como uma expressão dos sentimci-

Hos naeionaes, como uma expressão do innv-
'incuto brilhanle ele defesa dos nossos_ costu-
'mes de nossa lingua, tle nossa tradição, que
Ivem agitando a alma nacional .F' necessário
^eme- taes sentimentos sejam exultados; a hora
|é ele sc preparar a nação pura os coiiflictos
'temerosos que ninguém sabe quando bao dç

Itstòiuiu". • •*¦•' . , 
'.-

I O Sr. Souza e Silva — Diz quc nao e clif-
'ficil se deduzir a justificação tlc seu regue-
iiimcnlo; ninguém ignora o quanto o mo-
.mento vem se caracterisando ,pelo entliusias-
lino de nossa defesa nacional. A Câmara nao
poderia ficar alheia a esse movimento nem

'perder uma opportiuiidade de estudei' ainda
Itnais os assumptos quc dizem com a rieiera
'nacional. O escol da sociedade açode a for-
mar ao lado dos nossos soldados, na detesa ela
l.andci.ii elo paiz; esie movimento tem sido
icspontaneo e os filhos de nossas melhores la-
inibas correm pressurosos aos exercícios de
üiCiimpamenlo, coiifnndiiiclo-se com os soda-
ilos commuiis. Si assim é, si de todas as elas-

,BCS partem esses gestos auspiciosos, nao seria
.justo que a Câmara, se conservasse alheia a
.movimento de tanto patriotismo, perdendo u
lopporlunidade de manifestai' sua solicituae
teclas ideas e acções da -modelado brasileira.

O Sr Bueno ele A mirada — O orador apre-
¦senta ura aspecto novo da apreciação. Acha
[quo após as medidas que o governo tomou
Icm virtude de leis votadas pelo Congresso,
iappliuidii- o movimento militar eqüivale a
iapplaudir a própria obra...

Entendo como republicano, diz S. Ex;, que
,a missão do Poder Legislativo começou c
acaba aqui. Ir uma commissão ao Campo dos

.Affonsos, levando applansos parlamentares;
¦c o mesmo que haver posto cm duvida que o
.Exercito bem cumprisse a lei votada pela Ca-
linara. I'"' uma fita cincnialograpliiea o que
jse quer fazer; é unia espécie de pic-hie de
deputados em campo de manobras...

i Concilie seu discurso aífinniindo que vota
contra o requerimento.'

' O Sr. Vicente Piráigbe — - Nessa questão
diz S, !•'.". que vota tle accordo com o "lea-

'der",'islo é, contra o requerimento.
O Sr. Fausto Ferraz — S. K_. foi breve.

Declarou que votava a favor dó í-cquerimeu-
to, visto que a vj.ila ao acampamento teria

'um caracter de applnuso vibrante ao movi-
menlo ein prol da defesa nacional. Atacou o
nosso descaso por semelhantes -cousas e dis-
se redondamente ser sua convicção profunda
«te que nessa época de falta de patriotismo,
«te falta de brio e ele vergonha, a Ca-
niaia, não votando favoravelmente o re-
querimeiilo, levando seus iipplausos ás pro-
vas de patriotismo da mocidade, eomniette
um acto ele verdadeira íiiiicreaçfio. (Textual).

O Sr. Simões Lopes — Adduziu razões pa-
trioticas, ilcsenvolvendb-as amplamente e
concluiu dizendo votar pelo requerimento.

, Ralou ainda'o Sr. Gonçalves Maia, justifi-
canelo voto contrario e por ultimo, liara expli-
cação pessoal, Os Srs. JJueiio de Aiidrada e

'Fausto Ferraz.
O requerimento foi posto cm votação; não

' havia porém 
' numero. Procedeu-se então á

chamada, mas inutilmente, porquanto a Ca-
i mara já estava quasi vasla.

Â GUERRA
¦

O México di guarida
aos submarinos *

aile-n&es?
Lima oiici-í.iIcíi .roca do

noias «nlro os novor*nos mexicanoeinfl.flK
MI-:;_ICO. 6 (Umas) - A líif<l<i(crrn nen»

ha dc enviar uma notn ao governo scicuti-
licnndn-ii da presença dc submarinos alie-
mães no golfo rio iilc.ico c advertindo-o
dc que os aluados tomarão enérgicas me-
didas si esses navios dc guerra inimigos ic-
coboiçh. qualquer auxilio nos poríos me-
xicmios.

A nela cx!;»,e rigorosa censura nos ser-
vlços <ie lelcgraphiu r.sm fio das eslações
nacionais c i'.ccrcs:c:it" que qualquer (.uc-
brà dc neutralidade t*w de desastroso»'ru-
_ii*t_,tl _-s pára o México.

O governo mexicano declarou e:n ies-
posta quc, si os submarinos uilcinães cn-
tratem cm águas ti-rrilor.aes do Aloxico,
tomará" tudru*. as medidas exigidas pelas cir-
cumstniiciíis.

Exprimiu, cnírclnnto, a cstrnnhcsa quc
lhe causava o facto da nota ter sido.envia-
da ao Sr. Sprir.g Ria-, embaixador da Grd-
Bretanha e:n Washington, e transinilliria pa-
ra nqui por inlcrmcciio do Sr. Lnnaing, se-
crclario dos Negócios Estrangeiros dos Es-
tados Unidcs, «piando a Inglaterra iruirift.ni
um representante diplomático junto ao _o-
verno do Alcxico. , j
A intensidade da luta no Carso ' '

NOVA YORií, O (A NOITE) — RadiòíWni»
mas cie Vienna n.iniiticjam quc os Uaür.no»'
cnntinunm a atacar vlnlcr.tumcnti- nu posi-
«•ões iiii«(ria-as no Carso, prir.cl|i_lmviií'.> an
»ul «lo planalto.

A artilharia italiana de todos os calibres
eslú bom burrica ml» com ~!-an«lc intensidade
as posições austríacas, sendo o bombardeio
seguido, inteimiUeníenicnte, du ataques cm
liiaeSa da infantaria.

O ultimo ataque da infantaria italiana, hon-
tom, ús "li lioras, foi detido uo sul do Carro.
Mc» continua noa outros ponton riu frente «ia
Carnia nm fngo «lc artilharia violentíssimo.
A partida do «Dcutschland»

NOVA VOIIK, (i (A NOITE) — O -'Dçulscj.-
b-nd" preparado pura deixar o porto de Nova
Londres na próxima st'\ta-foira.

Nus.egrejas cluquellu cidade rcalisam-sc dia-
riumente officios religiosos, enco—imcndados
pelos nltcmüeu, pelo feliz regresso do DeutEcli-
bind" ú Allemanha.

mam»*-

O caso da Standard da
logar a mais ura inquérito

O promotor Dr. Murill.ó Fontairilia apresen
tou «iiicíxa á policia contra um dos advogados
tia Standard Oil, o Dr. Eugênio ele Sá Perei-
ra. O promotor necusa esse advogado do cri-
me de ter dito eni publico epie "clle, promotor,
era um prevaricador".

lí o Dr. Jlurillò quer que o Dr. Sá Pereira
.prove.

Exoneração
Justiça

na
O Sr. ministro do Interior exonerou, a pc-

dido, o bacharel Frederico Fonseca ('avalcan-
ti do logar de escrevente juramentado da et"
Pretória Civel.

. ¦««,». __

O CAFÉ
O mercado de café, devido ás noticias dc

alta no fechaiiiento da Dolsa de Nova York,
abriu e funecionou lioje mantendo os preços
dc 9Ç400 e USãOO por arroba pura o typo 7.
Pela manhã venderam-se 5.!)!)!> saccas e no
correr do dia mais se avolumaram, ulean-
Çiuidi) Yl.'1'ni, aos mesmos preços. Em No-
va York a Bolsa abriu hoje com a baixa de
tres a cinco pontos. Nos dias 4 e õ cn-
traram 12:482 saccas, em 4 embarcaram
31.970 t a "stock" ficou reduzido a _7ü.l!)7
aaccas.

—a__»

Designações na Marinha
Foram designados o capilão-lenenlc AlcillO

Cockrnnc dc Affonscch para servir iio Ua-
talbão Naval e commissario Sautino Saraiva
dc Castro .pnrn se encarregar, do pessoal do".Mina.s Geraes".
¦«— ¦ — im—um i ^acyBJ—< ¦ —<— hi. ¦¦ ¦

B epílogo k ¦ nno
-«—

CãsaB-acn-se nos Estados
Unidos e d.woB-c.araít.-se

no ISi-asil...
Foi o caso parar no foro, como não podia

deixar dc parar. Acabou eni divorcio. Dc-
pois do rumor que o escândalo, explodindo,
espalhou pelas duas Américas; a do Sul c
a do Norte, vac agora jcadii um para o seu
lado, separados ambos pelas leis brasileiras
que regem a questão".

Como estão os nossos leitores lembrados,
ha tempos o nosso rompatricio,' Sr. Oclavio
Guihlò, possuidor de regular fortuna tantas
fez na America do Noile, onde vivia, que..,
acabou coiísorciandp-se com unia linda nine
riciina, celebre mesmo pela sua beileza. A
família do Sr. Guinle fez opposição ao ca
soi-iò. A linda i.mericaua, porém, ameaçou
de levar o caso aos lribiinacs norte-ameri
canos, pedindo avu.lta'da iiidcninisaçáo, pro-
vocando o escândalo. Em torno do caso fez-
sé rumor, e grande. Telegriiminas partiram
para todos os pontos, narrando o iicoiitcci-
menlo. Naqucllcs dias só se falava no joven
raillionaíio brasileiro e na joven bellirisimii
americana, protagonistas daquelle aconiec.
incuto mundano.

Com o casamento, porém, tudo, ao menos
cm appareiieia, ficou em paz.

Veiu o casal para o Brasil e, depois cie
passado algum tempo, quando do caso ape
nas havia uma vaga recordação, ambos re.
solveraríi desquitar-sc da conipromisso. Di
rigiram ambos uma petição ao juiz ela 4"
Pretória Civel, requerendo divorcio amiga-
vel. Todos dous estavam de accordo na :
paração.... de corpos, como é da nossa lei
sobre o assumpto.

A* causa deu o Sr. Oclavio Guinle o valor
dc 850:000$, pura os effeitòs da taxa judicia-
ria, quantia essa que será a dividida, aini-
ga vel me.ile, entre o casal. A divorciada reli-
rar-se-á com 425 'OüOÇGOO.

Correndo a acção seus tramites, o juiz, afi-
nu], acaba de decretar o sensacional clivor
cio, tal qual o pediram os cônjuges. E,
decrcli.niio-o, áppeUou o juiz, como é dc lei,
para a Corle de Appcllação, que, dentro dc
alguns dias, deverá homologar a decisão do
juiz, afim de poder a mesma produzir os
seus cffclteis legues.

Ii' o epílogo silencioso do caso, que tanto
rumor, tantos cómmentarios, tantos tele-
grammas provocou.

O Código do Processo
Criminal

Tendo o Sr. Veríssimo de Mello requerido
hoje, iin ('.amara elos Deputados, o adiamento,
por' 48 horas, da 3' discussão elo projecto do
Código do Processo Criminal do Districto Fe-
dcral, que figurava em ordem do dia, foi esse
requerimento votado e approvado.

__«_=•-
Exercício de marinheiros

O Sr. almirante Alexandrino dc Alencar
pretende ir amanhã a Willògaignon assistir
aos exercícios do Corpo tle Marinheiros Na-
cionaes.

•mmm*-

A vaga de inspector de
Marinha

Tendo o Sr. conlra-almiraiile Thedini Cos-
la solicitado exoneração de inspector de Ma-
rinha, ouvimos mie, por ora, não se lhe dará
substituto, ficando á frente daqnella reparti
ção o comniandunte Serejo.

—~-_TfT"—<

sffltoarM.j.g
Foram 45 os presos. Estavam pelas ruas c.c

fusas, dormindo pelos recantos. Alguns, )
comniissario Aldnrico, que os prendera, veri-
ficou serem dos "sem trabalho". Ficaram 2i'.
ledos ..vadios c ratonciros. Vão ser procer.^-.i-
dos pelo Jí>" dislricto policiai.

Os orçamentos no
Senado _

I ir
m\ eommiasio do finanças

asti alarmada oom aa
despesas

A commlisflô de flnnhçns dn Sonndn ira.
tou nn sua iOSSilo do hoje «Ins orçam» ..l.iri du
despesa i- j.clii mntcrin iiclla dlscutldii piiilc»
si- i.vidii..' «lu suu Jinporíi.uclti.

Prosenlcs os Srs. Victürlnn Monlelro,',pre»
sidente, llucnn de Paiva, Alfredo Ellis. íloAÒ
Luiz Alves, Prnnülsco Sii. «lòflo l..vru, Alcimlo
(ii.iiiiiihitr.i a lírico Coelho, foi uburtii u sessão.

1'iib.ii (-m primeiro logar o Sr. João l..vra,
que apresentou .< mui parecer sobre o orça-
ii.i-.itn da Miiriiiliu, «Ir accordo com o. seu rc-
Inloiío. iiiodifleiiu.lo apenas o finnl de iiinn
dns Blins cniciulus aprcBuutndus subbndi), sem
(luc, ct.livlanto. a modifique,

O seu piircccr fui unhiiiüieincíitc npprovu»
dn i> nsslgnndo, v será aiuituliá nprcsciitndo
i\ mesu. »

O SR. JOÃO I.UI55 Dl!. VEIlDADESi .
I.og» depois foi «liiilii a palavra ao Sr. .loão

l.nlz Alven, niie fez um relatório oral sobre
o orçamento du Vinsilò;

Começou o senador cspirlln-santcnso nvi-
sniidi) que us tnbellns du Vlnçüo o clle dislrl»
luiiiiiis éslnviiin erradas. Antes da nutras con-
tílriornçoos, Inincnln a ausência d» relator da
receita, o Sr. Leopoldo dc íilllllõc!!,

Diz o Sr. Viclorin.. ver nessa lamúria umn
perversidade o iiccrcsccntn quo .. Sr. Lopes
(ionçulvcs, ali presente, podia subslltull-o.

Eu, retruco o Sr. ,Ioiio l.uix, viu inalcrin
de bnnliii, sou apenas prolcctor da miintelgii
iiiiulira...

lí p.-rr-Mi, Clllão, n relatar as dcspcsns dn Mi-
nistcrlo da Vinçá... fazei.do li lll apanhado dos
mçanielilos anteriores. Neste, jinrii l'.)17, iiotu
nn.;. dlinlnulçái. dc despesa. Examina Iodai)
as rubricas i snllcnlii haver rçduccões nos
Correios, Telcrfraphòs, Siilivençòcs'. .Ttiros,
('entrai, Ocilc «le Miuiis, E.F.ltapura a Co-
iiinibii, lnspcclnria contra a Secca, Esgotos,
[Iluminação, Fiscalisação dus Estradas de
Ferro, FiscalIsiKiõ.cs Diversas. Obras Publi»
«as c Obras lio Porlo, reducções essas que im-
portuni em S'_0.:U00S, papel'. A iinica verbn
neva do Minislerio «Ia Viação é a referente
aos addidos. Pelos seus calcillon, diz o relator,
ri orçamento votado pela Câmara calcula as
despesas em Í19;OpO:UOO.«000.

Mus, continua <> Sr. .loão l.uiz Alves, julgo
necessárias algumas modificações. Eis os poli-
tos que S. Ex. salienta:

No actual orçamento não ?e consigna nenhii-
mn verba paru o governo federal solvcr os
compróniissor, com a Companhia epie executou
as obras do porto d» ilio Grande du Sul.
Narra que o governo esle anno jú devia ter
piig.i $..400:00.08, ouro, (llie deve áquella com-
puiihin. O Triliiiuiil «le Contas, porém, inj-
pugnou esse pagamento "por não haver «li-
niiciro no Thesouro". O Sr. .loão Luiz faz
um appcljo á imprensa dó puiz para quc não
registe isso. Até o fim do anuo o governo lera
de pagar inuis tres mil e tantos cintos á mes-
ma companhia, por forca do contrato. S. Ex.
narra que esse contrato obriga o governo a
pagar á iiicnciòhndíi companhia a «piantia ele
IS mil contos; ouro. até ao próximo anuo, ou
sejam, no inininio, 'Ili mil contos, papel.

Como S. Ex. acha que não se eleve fugir
á verdade, propõe que se autoris. o governo
a entrai' cm accordo eom a companliia, fa-
zendo as operações <!e credito necessárias para
rcu pagamento, sem maior ônus para o The-
souro.

Nò Orçamente) não figura lambem n sub-
venção que «• governo lem dc dar, por força
de contrato, á Companhia de. Navegação lia-
hinna, que é'ele 270:111)0':. Propõe que se abra
.. credito necessário para isso.
. Temos tambein aqui umn parle -referente A
E. F. Central «lo Brasil, diz o 

'Sr. .loão Luiz.
IV- uniu anularia, aparlea o Sr. Ellis.

O senador cspirito-sníitcnsè salienta cpie a
verba para combustível, proposta, era de 12
mil contos. A comniissão da Câmara propoz
epie essa vcrbii fosse reduzida a 8 mil. Salien-
ta que somente este anuo já se giir.tariiin cm
carvão pura a Central 27 mil contos-!!'!

Digo essas verdades, continua o Sr. João
Luiz* porque não querei illudir niiigtii-ni. Fa-
çanios orçamentos sinceros e não appèl-
lemos niüis tarde para os créditos; Votar-se
isso .'¦ uma illusão.

Não se illttdo ninguém, diz o Sr. Alcin-
do. Isso é como o homem que se pinta: illu-
lie-se a si próprio...

Propõe o Sr. João Luiz que no envés da
verba «lc.'-_Si'000-:000i3 paru carvão, deve-se dar
aulorisüçâo ao governo para adquirir 250 mil
toneladas de tal combustível. Si tal coiiibus-
livel for comprado a 80$, na melhor das hy-
pollicses, só ahi estão 20 mil contos!

Na rubrica dus Obrar, Publicas acha S. Ex.
que não se deve suppriihir a disposição que
prohibe a acqiiisiçãb de moveis. Na parle
refci'cí)tò á illúminação publica o Sr. .loão
l.uiz salienta cpie a verba é dada com a sup-

pressão de il.OOO conibustores. Essa disposi-
ção já figurou no orçamento do corrente anno:
1'elb contrato que o governo tem com a com-
panhia, não pode supprlinir esses combusto-
res c a prova é ipie nó corrente exercício pe-
cliu o credito ele 592:000.8, nielade ouro, meta-
de papel, para pagamento desses conibustores.

Propõe «pie. se dè antorisação ao governo
para abrir esse credito.

Nu parte referente í. Ii. F. Itãpura a Cn-
runibá, propõe S. Ex. que se torne uma dis-
¦posição deliu extensiva ás estradas de ferro
Oeste de Minas e Central; tornando todos os
empregados ele agora cm deante nomeados ele-
missiveis "ad niiluni".

S. Ex. vae lavrar sob essas bases o seu pa-
récer, que augmenta o orçamento ela Viaeão
cm pelo menos 38vl58j00l)§000;

l''oriim apresentadas varias emendas.
O Sr. Erico Coelho apresentou a mes-

ma quc figura no orçamento dá Marinha, obri-
giihdp a se gastar o mais possivcl o carvão na-
cional.

O Sr. Urbano Santos também apresentou
uma emenda autórisando o governo federal a
ceder ao governo do Hio Grande do Sul ou as-
sociiições pastoris os terrenos que possuir e
cm que possam ser construídos matadouros
frigoríficos.

O Sr. Ellis apresentou uma emenda auto-
risandu o governo federal a entrar em accor-
do eom o governo de São Paulo c a Compa-
nliia listrada de Ferro Paulista, para transfe-
rir aquelle Estado os direitos e obrigações
que competem a União, em virtude elos con-
tratos que tem com áquella companhia, rela-
tivos ás linhas férreas do Rio Claro a Arara-
quiira e ramaes para Jaliu' e Bauru'.

Todas essas emendas estão sendo estudadas
pelo relator, que pediu uma reunião para
amanhã, afim de expor outras idéas a seus
pares.

Dentre estas figura a quc manda reverter ao
governo federal a taxa sanitária dc 2 "j", que
ii Prefeitura cobra.

i «mttm ¦

A' tarde estiveram no gabinete do prefeito,
acompanhadas' de seu director, o Dr. Ignaçio
Amaral, algumas alumnas do 4" nnno da Esco-
la Normal, que concluem esle anno o curso.
Antes, porém, de se, entenderem com S. Ex.,
procuraram o director ele Instrucção Publica,
que, ouvindo-as, dissuadiu-as. do receio cm
que estavam de serem paru o anno equipara-
das ás actuaes auxiliares, «pie pretendem ser
conservadas definitivamente no exercício das
suas funeções."".'. '".'•'•

O prefeilo,. ouvido depois, ratificou em lo-
dos os seus pontos as .declarações do director
de Instrucção, dizendo mais que o que pre-
tendem as auxiliares do ensino é uni nbsiir-
do, uma lllegalielitde. Garantiu S. Ex. ás nor-
malistas (pie si o Conselho Municipal votar a
vitaliciedade dessas auxiliares, não saneciona-
íá essa resolução. Quanto nos vencimentos
cias futuras adjuntas estagiárias, esses serão

k inferiorcs aos das actuaes adjuntas.

Dn _____ m_ se
li_ UM

.¦-¦.¦'¦¦¦¦

Os credores do Sr. Meisel
na Central

A noi tela de qne» Charles Meisel levanta-
riu a caução dc Mi contos dc réis .pu- fizera
ua tlicMuirarlu «la Central do lirasil, .pino
garantiu .1. um cuiilriilo pfirn n forneci-
incuti, de lll) mil tonelada, de carvão, c que
divulgámos Jogo no dia seguiu Ir an .to r.i.ii-
pimento du uma cláusula .1» mesmo contra-
t», motivou «i presença, dlnrinincnte, de vu-
riu., credores. «Io me imo Sr. Meltiol, om «tiver-
sus dependi-nolos du listrada, us quites ali
hnn iifiiii de obter informações cxncias sobre
a alludida ciiuçiiii.

Tão Insistentes visitas d Central tiveram
hoje fim, com o expediente de nuo se ser-
viram dous dos credores ri» Sr. Moine), que
pcilli.iriiri.iii a caução uu Ihcsoururln du Es-
traria.

Assim, foram presentes, hoje pela niiinhú,
,'t directoria du Central, «luas preeutprltis
paru so proceder ii ponhnra — uiiiii, d» Dr.
Pires c Albuquerque, juiz federal ela 21 Va-
rn, ii requerimento il_ Phllndclpho Andrndc,
du quantia necessária que irheguu pnrn o pu-
giiincnlei da importância devida a» mesmo
por Chiirlcs Meisel, u qual é do 20 corilos-
e ..ulra, do Dr. Antônio Pnulino riu Silva,
juiz ria 2" Vara Civel, a rcipi.-rimeut» ric
Nciniiiaiidn Miranda de Alineiila,' ciil ideuli-
eus condições, para pagamento du quantia
do 27:2509000.

A pcnhorii foi feita á tarde, pelos officiacs
de justiça, lendo ficado como deposita ri., o
Sr. Hastas .lunior, Ihesiiureiro dn Centra],

Varias versões correram, então, sobre o fu-
Cio, entre ellcs u ri-, que uni industrial rieslu
capilal perderia uu transação .Hi> contos;
porquanto havia adeantado a Meisel lal
quantia para cffcctiiai' ;. caução, sendo «iiie,
du importância iidcanlniln, !)() contos coube-
ram a dous iiilerinediarios "graudos".

Outros credores projcetnm usar do mçs-
mo processo, e, assim sendo, a caução será
milúralmenle sujeita a rateio.

. _a»n—-.—

-S-© b*© vei* d@

CivEI _*
rtcimiu-se, hoje, na Cnmara dos Deputados,

sob a presidência rio Sr. .lustiiiinm. de Ser-
pn, a commissão especial do Código Civü,
pnra tomai- conhecimento das emendas apre-
sentadas ao projeclo que manda fazer umn
publicação official do Código.

O Sr. Jusliniaiió de Serpa distribuiu as
emendas nó Sr. Mello Franco, para que esse
emitia parecer a respeito,

Para o trabalho de revisão e correcção da
publicação, siiggerida pelo Sr. Maximiano de
Figueiredo, foi feita a seguinte distribuição:

Parte preliminar, Justiliinno de Serpa; ar-
tigos de 1 a 100. Anlonio Nogueira; de 101
a 2IIU, Cunha Machado; ele 201 a 300, Joaquim
Pires; dc 3(11 a 400, Frederico Borges; de 401
a 500, José Augusto; de 501 a UOO, Maximiano
de Figueiredo; de (.Dl a 70!), Gonçalves Mala;
de 701 a .100, Palma; de ,11)1 a ÍI0ÍI, .Tcronvmo
Monteiro; ele Ü01 a 1.000, Nicanor Nnseimcn-
to; dc 1.001 a 1.1(10, Veríssimo dc Mello; de
1.101 a 1.200, Prudente ele Moraes: dc 1.2(11
a 1.300, .loão Periíetln; ele 1.3(11 a 1.400 Ce!-
so Uayma; ele 1.401 a 1.50(1, Oomcrciiidò Ri-
bas: de-1.501 a 1.000, Mavignicr; de 1.001 a
1.700, Hei-liieni-gildo' dc' Moraes; de 1.701 "a"
1.807, Euscbio de Andrade.

Foi convocada unia nova reunião para sc-
guiida-feira, após as votações ciu recinto, pa-ra receber o trabalho de cada nm rios nictn-
bros da commissão sobre a parte que lhes
foi distribuída.

A reunião de hoje .dn comniissão foi devi-
da no seguinte requerimento, approvado pelaCâmara:"ftcqucrcnios qUt., sem prejuízo da discas-
sao, seja ouvida sobre ns emendas ao pròjc-cto 154-A, de 191_, a comniissão especial «'ne
fez a redaeção final do Código Civil, deveu-
do a mesma funecionar com os membros queestiverem presentes aos trabalhos da Cam-i-
ra. A commissão, além de dizer sobre asemendas ou .edificações propostas, examina-
ra, com urgência, o texto do Código para ve-rificar si oulros "erros de copia" ou rio "pu-
bücação" existem e indicar as correcções ne-cessarias. — Jusliniano de Serpa c Veríssimode Mello."

O commercio e os novos
impostos municipaes

Alem de outras reclamações, a AssociaçãoComniereial-recebeu hoje uma representação
cia I.ii.iio dos Droguistas, Pliarinaceútlcòs
c Pcrtnmislas, protestando contra o augmeii-to dc 4o "|° no imposto da-, licenças para as
pharmaciiiii, no anuo ele 1017.

Ha vinte e seis annos que
vêm pleiteando uma

causa...
¦•..gue. nela ter-ceir-a vez;_:©ii jii.gada img.i»o-

ceefienfe
Na 3" Vara Civel propuseram o Sr. Dn-

JUel dos Santos, sua esposa e Iva Vieira daCosia uma acção contra José Fagundes Leale sua esposa, Alfredo dos Santos Condes csuu esposa, Antônio Ferreira elos Santos eoutros, âllogarido quc cm 1703 D. Maria D.de Castro comprara liiri immovcl á rua Hom
Jesus, hoje General Câmara, no n. 305, quehoje corresponde aos ris. 289 c 291, comprarealisadii eom o dinheiro que lhe deu o ca-
pitão José da Motla Pereira.

Falleccndo este, deixou testamento legnn-
do o inimovel a Anna Custodia de Sacramen-
to e Itosaura Augusta de Castro, com a con-
«lição dc súccòder uma A outra. Anna fallc-
ecu, sobrevivendo itosaura. Mas, as envés
de a ella passarem os referidos bens, dei-
xados por Anua, os filhos desta venderam a
propriedade a Francisco Ferreira Vargas e,succcssivamenle, este a outros, passando o
predio de mão em mão.

Queriam, pois, os autores reivindicar
aquelle inimovel, anniillando a vendu, quediziam ser illegal, delia não havendo a tran-
êcripção devida no,Registo de .Hypothcca:;.
Allegavani ainda os autores-que já cm 1897
haviam movido idêntica acção'contra'os réns
acção que fora julgada , improcedente. Osréós,, defendendp-o, allegarani «pie de ne-
nhum modo eram proprietários dos prédiosreclamados, òs de ns. 289 c 291 ria rua Ge-
neral Câmara, mas do de mi. 285, que não
consta do pedido, c que adquiriram ii outras
pessoas. Ainda, allegavani mais os réos, os
autores, além da acção que confessam ter
movido cm 1897, moveram outra em 1893,
pelos mesmos motivos, c esla, como a ante-
rior, foi julgada improcedente.

O juiz, Dr. Ovidio Romeiro, • consideran-
rio provadas as allegações dos réos, e que os
autores, pela terceira vez, vinham proporuma acção, com as mesmas provas, mesmo
objecto, conlra os mesmos réos, que os an-
tcriorinente foram, julgados improcedentes,
julgou hoje nquellcs autores earecedores de
acção, salientando que o facto dc não haver
a transcripção da venda do predio reclama-
elo no Registo ele Il.vpotbecas não constituía
liullidadc, porque quando o negocio foi feito
ainda não existia aquelle registo, que só
doze anuos mais tarde veiu a atr «rendo.

A sessão da CamaraJA posse do novo
director do Insti-
tuto de MusicaVários assumptos à baila

A sessão da Câmara dos Deputado» teve
Inicio, hoje, ris 1.1 . 1,1, presentes fjll depu»
lados, sob ti pre.lilciiclii do Sr, Astolnho Du»
tm. secretariado pelos Srs, Custa Ribeiro o
Alfredo Mavignicr.

Aberta a st-ssão, np.'.s a chamada e lida n
nela, íoi cssii niiprdvudii, Do i.neiiilcuto c.in».
tiiviiiu «'iitro nutro» papeis ,• vasta inaterlu a
imprimir: requeriincutu dc .Manoel Itiunos de
Oliveira, peiliuitii coiicesslio pnra a lucorpci.
ração «le um estabelecimento biiucuri.i de
credito mercnulil com fiiculilade emissora:
requerimento de .Innqiiiiiii Emillu «lc Ollvel-
rn, viuva do 21 sargento do ii- regimento dc
infantaria Manoel Anlonio Dius du Oliveira,
innrlii cm comluito cm Sautii .Mario, no Cou-
Icslailii, pedindo piignmeiito «lc soldo quc lhe
compete; piifecéres sobro as eleições du
Diihiíi,

Falaram ns Srs. Pires de Carvalho, Fablo
do Murros, Mnclèl Júnior, Pereira Leilo o
lluciui dii An(Irada.

O Sr. Pires dc Carvalho enviou a mesa um
requerimento, com a sua assignatura c ina.s
a «Ios Srs. Pereira Telxi-lra c Prisco Paraíso,
requerendo i. iaserçúo cm acta de um. voto
do pezar peln fallecimento du cx-doputado
bnhlíino coronel Osvaldo Dias. O Sr. Pires dc
Carvalho justificou ò -eu rcijueriniciiló, quefui npprnvndo,

. O Sr. Fábio do liarros apresentou um pro-
jecto de protpceáo nos produetores naclóuues

O Sr. Miieiel Júnior declarou que pretendia'falnr sobre ., iirojecto de iimiiistia, quc a Ca-
mara npprovou, ha poucos dias, não o fuzen»«lo pela exlguidàdo «le leiiijio. Requereu, po-rem, a inserção tm netn de um voto de pezar
pel.» fullcclménto «io maestro Araújo Vianna,
u quem se referiu cm largos traços, A Ca-iiiüi-n npprovou o requerimento.

O Sr. Pereira Leite volta n defender o ge-neral Caetano ile Albuquerque dc iicciisacões
quc llie têm Imputado, Justificando as des-
pesas feilas pelo governador dò Muito Grosso
para u sua posse no governo «Io Eslado

O Sr. Ruciu) do Aiiilriida referiu-se no' pri-nieín, projecto da ordem do dia. cm questão«lc ordem.
O orador interpella a mesa a respeito, dan-do-IIio essa as informações solicitadas. Oorador declara que não é contrario ao arrasa-mento rio morro do Castello; é favorável uo

projecto nesse tentido, mas é contra o sub-slitut.ivo da commissão ric obras que dá aconcessão para tal obra a determinados indi-viduos. Jsto não é republicano. Faça-se aobra, mas examinando antes propostas exis-tentes e, si possível, em concorrência publi-
ça. liequer por isso que — approvado o pro-.teclo em discussão — vá á commissão eleobras publicas para essa considerar devida-mente o assumpto.

A' ojdemdo ,ii_ fora,,, npprovadns variasreducções finaes o considerado obiecto cb- de-liberação o projecto apresentado i)clo Sr1-abio dc Uarros.
Um requerimento rio Sr. Souza e Silva ne-riiuilo a nomeação «lc uma comniissão 'para

assistir as netuaes manobras militares, pro-vocoii largo debate. Falaram os Srs. Mauríciotlc Lacerda, que o combateu; Nicanor Nasci-meiilo, Souza e Silva, Uiieno de Anilraela, Vi-cente Piragibe Fausto Ferraz e Simões Lopes.Depois «lo Sr Siniõcs Lopes ainda falou o
S,,;,. .'T . ív* 

Mni"' s,,re ü '•cqucriinento
numero. cuja V0,a?il0 ":1° ho,,ve

Adiadas as vedações, foi encerrada, sem dc-i.ate, a «liscussuo única de um único proiectoconcedendo licença a Cândido da Cunha Vil-leia,.inspector.dc telcgraphos.
Fa aram ainda sobre ., requerimento Souzae Silva, cm explicação pessoal, os Srs. Rucnode Aiidrada e Fausto Ferraz.

. E a.sessiio foi levantada ás 16 horas.-

de

O VALEOURO
O vnic-ouro será cobrado esta semana nas

As sessões do Conselho
vão se tornando inte-

ressantes...
EM TORNO DE UMOREDITO

Abcrta_ a sessão, foi lida no expedientea redaceao liiml do projecto concedendo aOÇtavio Alves Ribeiro ria Cunha c VicenteLiciiiio, qu a empresa que organisarem, odireito de construcção, installação e explora-
çao, durante cinco.enta annos, de um estabe-leciniento balenario na praia do Arpoador.-Vi ordem do dia foram approvados, entreoutros, os seguintes projectos: em Ia riiseus-suo o declarando, em todo o Districto' Fedcral, consagrado á creança, o dia 2 ."otitubro.; rem 1" discussão, o projecto autonsando a. admissão do pessoal docente e adininistrativo da Escola Dramática Municipaao Montepio dos Empregados Municipaesem 2» discussão, o autórisando o prefeito iabrir o credito especial necessário ao pàg~menlo da differenoii de vencimentos ri» ré1:8008 iinniiacs, que compete ao seeretardu Directoria Geral de Instrucção Publicno período de 20 de outubro de 1911 a 31dezembro cie 1913 (emenda destacaria do prjecto ri. 56, rie 1910), e finalmente, em 3»
projecto periiiittind.o aos fuuccionarios n'nicipaes consignarem á Sociedade Bcriefic,te dos Funçcioriaribs Municipaes até um t
ço dos seus vencimentos, mediante as c.tliçoes que estabelece (emenda destacada
projeclo ii. (ifl, de 1910).

.Quando se votou o primeiro projecto dcursaram os Srs. Rodrigues Alves e LieRibeiro, aquelle enaltecendo os serviçosDr. Moneorvo Filho á infância desvalidaeste explicando os intuitos do seu projeetO projecto abrindo o credito para pa«mento ao secretario da Directoria de Instrcção provocou debates, por vezes azedos
tres os Srs. Osório de Almeida, Mendes e íRibeiro, entendendo o primeiro que nãobia ao Conselho iniciativa d. despesasim ao prefeito, que devia solicitar'
mensagem especial, o credito. Os dous crde opinião contraria, allcgando que nrelatório i.ppenso á mensagem lida emtcinbro havia referencia a esse credito.

Em dado momento, como o Sr. Mearrastasse a questão para o terreno j.o Sr. Osório protestou energicamente oraudo-lhc que não temia ataques' _
pessoa.

Havendo, no correr da discussão, o Sr. urio feito uma declaração sobre o proeemonto da mesa, quando presidida por S.o Sr. Mendes aparteou :— E' um "habeas-corpus".-..-
Replicou-lhe o Sr. Osório :

_,*"""* Nmiçii precisei e nem precisareihabeas-corpus" dados pelo Sr. Mendes
vares.
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Cuidado com os pivettes!
Com um creoulo entrou na quitanda tle JoãoBraga, a rua Barão do Iiom Retiro 17, o "pi-

vette" José Villa., de 14 annos. K emquantoo creoulo comprava umas bananas, o "pivet-
le. ' furtava 5(1.. de uma gaveta. Mas foi pre-so pela policia do 1!)" districto, fugindo noentanto o creoulo. '

Fallecimento em Campinas
CAMPINAS, ü (A. Ai.) — Falleceu,'á noile

passada, n Srn. D. Marianna Corte Kcal.
contando a edade de 02 annos. A finada era
progeniloi-a do Sr. Júlio Corte Real e tia
do Dr. Antônio Ferreira da Costa, funecio-
nario do Gymnasio Campineiro.

N*o Ministério do Interior reallsnu.se l.,.'. %
posse, nn presonen do Sr. Dr. Cario* Manltnl»
lliui.i. «lu nino dhvclor «In liistllulo Navlonnl
dc Minloii, Sr. .Mi.Iiiii Milanc/.

Assliiiiuiii) «i k.iim «d» posse', o novo d ire.
clor agradeceu ao Sr. ministro do Interior
a sim nomeação, dn durando que «trocurnrln
corresponder _ confiança do governo, dlsll^
guindo-lhe com aquelle cargo, cujas íuncç.W».
iu exercer, certo do poder cumprir «• seu
devei*, O Sr. ministro du Interior nuffurou ...»
novo director todas as felicidades,

Di-ImiiiiI.i o ministério, o Sr. Alidon Mil:..
nex partiu puni o Instituto, ali... «le usmiiiií.'
ii diivcçiiii «liiquillo eslabelecliiieiito. S, S.
drenou ali acompiiuhailo dns Srs, capitai. ('.:.,•-
Ios F.lrtis, da casa milltiir da prcld-ncii. di
Republica: de seus Irmãos, Drs, Priidcuelo «
Ahiiro Cologlpo Milanc/, de seus fillios o <|„
Dr. Alvares «lu Foiiiccn 0 nosso cnlleun ilOIU '
ipiim Lacerda.

Recebiilo pelo director Interino, prof. Per.
Uu du Vasconcellos, esle, presentes ò corpo
administrativo o os professores Francisco
draga, lluudierlo Mllaiio, Alcimi Nnvnrro,
lloii.-l.ini, Francisco Nunes c •himlyra Costa,
fiprcscntoii o novo director aos fuiiecSonarbi ¦
c professoras dn Instllulo. peiliud» ;i todos t
seu concnrsi) uo sentido «lc prestigiar _ i.uxi»
liar o novo dircclor, cm euj.i eiqiiicidiule pn.»
fisslònál e udiiiinlstrativa a Instituto devia
confiar.

O Sr. Milanc/, agradecendo, leu o seguiu*
lc discurso :"Assumindo o cargo «le director deste im.
portanto estabelecimento, paru o qual tive «.
honra dc ser nomeado peln governo da Repu.
blica, tomo n compromisso solciiino «le ob-
r.crvar esei-iipulos.iint-p.te ns preceitos regula,
iiienturcs c rcginicntacs em vigor c pautar to..
dos'.os meus actos pela mais elevada justiça,;

15 vós, Srs. membros do corpo docente, fun» •
ccioiiiirios du adniiulslraçáo o aliunnos, podeis ,
ler absoluta certeza qiio júmais concorrerei
conscicnciosiimeiitc para ferir o direito nu
qualquer um de vós, nem tão pouco hesita-,
rei cm retroceder, sempre quc verificar haver
dado um passo menos acertado.

Pela vossa parte,senhores,couto que- terei,
sempre cm visla o exacto cumprimento d»
dever.

Deste nosso proceder resultará, necessarie-
mente, a forca quc continuará a conduzir u
Instituto NiicMiual dc Musica para os glori.-
sos destinos quu o futuro lhe reserva.

Seja, portanto, o nosso «emina: trabalho,
justiça e concórdia. '

Terminando, apresento aos que aqui ma
honram com n sua preesnça os meus prole;.
Ios de gratidão." ,

i -HO» ¦

O novo governo goyano
GOYAZ, 6 (A. A.) — Conforme infor.,

mámos anteriormente, teve logar uo dia 3
do corrente a passagem do governo, do
1° vice-presidente, coronel Salathiel Lima,
para o 2°, coronel Aprigio dc Souza, que'
conservou os mesmos auxiliares. Jú regres»
sou a Curralinho, logar" de suu residência,
o coronel Salathiel Lima.

> ¦«¦«_- i

O DIA MONETÁRIO
O cambio abriu á taxa de 12 3|1G d. cm to-

dos os bancos, excepto o City, «jue sacava fran-
cimente a 12 7J32 d., taxa esta quc mais lar-
dc o Ilai.co Francez Italiano também ridoptou.
No correr do dia vigora ram essas taxas, mas á
tarde o cambio caiu a 12 3|l(i d., a (pie fechou
cm todos os bancos, c um pouco mais fraco
sobre a abertura". Ha carência de ouro cm li-
br.is esterlinas, c por isso houve apenas uni
íiegocio^i.iiii.SOO esterlinos, ao preço dc 205450.
As letras do Thesouro fórum negociadas com
5 c 5 1|2 "j" dc desconto. Em bolsa houve re-
guiar movimento para as apólices da União
da emissão ele 1912, aos preços ele 80õ$ a 807$.;
As acções das Miniis de S. Jeronyino foram
vendidas, 2(10 a 28? e 009 a 28-rúOO.

i -saa» i

Propoz acção con-
fra a União para ser

addido!
Na 1* Vara Federal propoz boje tuna acção

contra a Uuião o Dr. Waldemiro de Araújo
Leite, para o fim de ser declarada nulhi a
portaria do inspector da Alfândega desta ca-
pitai, de (i de fevereiro do corrente anno,
pela quat o desligou do cargo de fiel tle the-
sotirciro da mesma alfândega, por ter sido
esse cargo suppriiiudo na yigçnte lei orça»-
montaria da despesa, alleganclo, pnra isso,
ser funecionario do quadro, exercendo fim-
cções Cffectivas e não por simples commis.
soes, cabendo-lhe, assim, o direito de, au-
nulliido judicialmente o acto que o demit-
Uu, ser conservado como funecionario adeli-
do, percebendo, desde 0 de fevereiro deste
aiino,_ todos os vencimentos de suas antigas
funeções e demais vantagens, como si liou-
vesse sido declarado addido desde» áquella
data.

-—tm

Para os cegos e os orphãos
da guerra

BUENOS AIRES, 6 (A. A.) - Organisada
pela «elite» da nossa sociedade realisa-se
hoje no theatro Odeort. um festival em bc-
neíicio dos soldados que ficaram cego3 na
guerra e dos orphãos protegidos pela rai-
nha da Bélgica.

COMMUNICAOOS
Já viram o film

Perdida... ?
—-____.

Aclia-se hoje, amanhã e depois no

Cinema Excelsior
Rua do Cattete

Conta-se por milhares o
numero de clientes

que têm adquirido moveis
em nossa casa.

Nenhum dei.es estará ar»repen«_ido de nos íer da-
do a preferencia.

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

OUVIDOR, 93-95.

•ÍI
Verifique V. Ex. os preçose o acabamento dos moveis...
Le Mobilier

m

Kua Chile, 31

'.. *
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S3o cincoenta e tres os
automóveis officiaes do

Ministério da Viação
O Sr. ministro (lã Viação enviou a Crimãrn

dos Deputados, cm iitlonçáo no pedido <|iii'
lím foi feito. 11 reliição dós niitoinbvois of-
fielnes iitlllsndós pelas rcpnrlIcticH sulionil-
liadas nu seu ministério, Ulwrlminado» ns
forjiinlós de i-nilii vclilciilo e o fim u «jue se
(lestiiinin.

Sã.» 5!l níiTónVóvols distribuídos assim:
Secretaria ile listado, üm "lanilaulct" e um
"doúble-iilinétòh", eimdücçfio d.» ministro,
«Ifonimlninfaiilci IS, de V. Central do llrasil,
nm "laniliuili-t" e um "ddulUêiplinetóii"!
K. de K. impura n Corumbá, dous automo-
vcls esjieclitcs para traiisllo cm via-ferrea ;
15. ii.- I". dc fcruz Alta a Ijuli.v, um iilentl-
«•o; Inspeetoria ile Portos, dous pnra irriga-
vão o Ires pnra transporte de material; In-
snectorla do Obras Novas contra ns Secea:!,
cinco de enrico.; Insncctorlri de Illumlnnção,
um "iloiible-pliaetou"; Hepartição dc Águas
« Obras Publicas, dous "doiiblcs-phaelons"

e 22 n-lo-i-aminhões; I)irectoi-i:i Cerni dos
Correios," sete automóveis para a collceta c
11111 cainlnlifio; Hepartição Coral dos Tclc-
grnphos, Ires auto-caiiiinliões. ^

Não possuem automóveis: a 13; de F., Oés-
te de Minas, a Iiir.pi-i-toria das listradas, a
Inspeetoria Federal contra as Scecns, a In-
spcclorln Federal de VInçHq Marítima e Flu-
viai e a Inspeclorin dc Esgotds.

i\s economias na
Gusrra

Longa cosiíapsficia no
mJtiEsíerso

Em conferência longa c reservada estiveram
à tarde no Ministério da Guerra o titular ilcs-
si pasta; o relator do orçamento da Guerra,

• no Senado, c o coronel Souza, director da Con-
tabilidadc- da Guerra. Ao «íue abemos, ficou
resolvida nesta conferência, como ullimo cor-
le, a supprcssão da vaga existente de primei-
ro official da Contábil idade, cujos venci meu-

•tos se elevam a 800$, mensalmente. As vagas
dc quartos eseriptúrários existentes e para as
«luacs se rcalisou ainda ba pouco nm coneur-
so, ao contrario ilo epie se peusa, serão manti-
eiás, devendo muito breve se fazer as no-
'menções para o preenchimento elellas

wmmniMiM w*s»}m^*m*\F*J!^*w*Ml^BI^9**

COMMUNICAüOS
LOTERBA FEDERAL

Resumo dos prêmios da loteria da Capital
Federal, plano n. 337, extrahida hoje:
4(1258  1(5:0009000
68797
42257
24860
40895
50401
9.102
S394-}
22319

III IMM

•••••••••••••
3:0005000
1:0008000
1:00OSOOO
1:000S000

500SOOO
5008000
500S000
5005000

Deram hoje
Antigo 
Moderno
Rio
Salteado 

258 Jacaré
521 Cabra

831 Camello
...... Camello

O Lopes
E' quem dá a lortuna mais rápida nas Loterias e otle-

tece maiores vantagens ao publico.
Casa matriz, rua Ouvidor 151 - F.lmos "»ydoi

181- Ouitanda, 70-, Primeiro de Março, W; L. hstacio uc
Sá, 8U; General Câmara, 303. - S. Paulo: rua «unize
de Novembro, 50.

Alberto Álvaro Fontes
Casaes

Aristides Alves Casaes, Autonia

t Fontes Casaes, Aristides Alves Casaes
r<í» Filho, Antoiiina Baptista Casaes, Alei-
ix des de Messias Casaes, Cecília de OU-

veira Casaes, Adalberto ele Messias Ca-
««.» s.ncs Antônio Fontes Casaes, Eugênio

Fontes Casaes, Marihctté Fontes Casaes, le-
dro Fontes Casaes e demais irmãos e parentes
muito penborados agradecem ás pessoas mie
acompanharam os restos niorihesde seu li^
lho irmão ò cunhado ALBERTO ÁLVARO
FONTES CASAES e de novo convidam as pes-
soas ele suas relações para assistirem A nus-
sa ele sétimo dia ejue será celebrada no proxi-
mo dia 7, ás 10 horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula. ..'.

José Lazaiy «Junior
A viuva, filhos e mais parentes

agradecem profundamente penhora-
elos ás pessoas epie se dignaram
acompanhai-os no transe por que
passaram com a perda de seu es-

***** doso. pac, lio, irmão, cunhado, so-
gro, avô e bisavô JÜKE' LAZARY JUNIOR
e dc novo as convidam, bem como aos seus
parentes e amigos, pnra assistirem á missa
que pelo repouso eterno de sua alma, será
celebrada terça-feira, 7 do corrente, ás 9 1|2
horas,'no allar-môr da egreja de Nossa Se-
nhora do Carmo. Por mais este acto de re-
ligião se confessam sinceramente gratos. A
viuva pede dispensa de condolências.

ADELAIDE. LOUREIRO
(DADA')

Carlos dc Abreu Loureiro e filhos
participam aos seus parentes c ami-
gos que mandam resar uma missa de
trigesinio dia do fallecimento de sua
saudosa esposa e mãe amanhã, 7 do

 corrente, ás 9 horas, na matriz do En-
gcnbo Novo; desde já se confossam agrade-
cidos.

o c
vid

Aloysés Alves Villela
(PROFESSOR PUBLICO)

Joaquim Pereira liamos e família
participam o fallecimento de seu
compadre e amigo MOYSE'S ALVES
VILLELA, cujo enterramenlo será
feito amanhã, ás 11 horas, da Estra-
da Real de Santa Cruz n. 1.907 para

cniiterio de Inhaúma, para cujo acto con-
un seus amigos c collegas.

No entreposto de S. Diogo

'O trem chegou com 15 minutos de atraso.
Vendidos: 487 3|4 r„ 01 p„ 20 c. c 23 v.
Os preços foram os seguintes: rezes, de

§720 a $700.; porcos, de 15150 a 1521»); car-
neiros, a 25000; vitellos, de 5900 á 17000.

NOTA — Nos ovinos vieram incluídos 5
caprinos.

s No matadouro da Penha
•** «¦ i i'"™ ¦¦

Abatidas hoje 18 rezes.

lixamos na Escola Superior
tle Agricultura

Começam amanhã ns exumes gemes da lis-
cola Superior do Agricultura «s Medicina Ve-
tcrlniirin om Pinheiro.

As nicsns examinadoras eslão assim consti;
tnldns :

Mathcniallea -- Dr, Plínio do Almeida Ma-
gíilliães, Dr. Gcmltiinnò u Dr. I.in;c Mo-
rolüólin,

Phynlcá experlmciilnl — Dr, Barreto Cal-
viu, Dr. Itlgaud de Souza e Dr. DJalmn Uns;
selmann.

Chimica Inorgânica — Dr. Freilas Machado,
Dr. Pedro Pinto e Dr. Illgnud de Souza.

Chimica orgânica — Dr. Souza Lopes, Dr.
Otlinn Driniuuond e Dr. Freitas Machado.

Desenho — Dr. Cavalcanti de Gusmão, Dr.
Henrique Ilrmiiiè e Dr. llobortn Sniison,

Zoologia — Dr. Mello Leitão, Dr. Gustavo
Ililfiselninnii e Dr. Costa Lima.

Aiialomla — Dr. Mello Leitão, Dr. Mour-i
Moniz e Dr. Alfredo Monteiro.

HÍStologia — Dr. Mello Leilão, Dr. Mour.i
Moiliz c Dr. Alfredo .Monteiro.

Topogrnphla — Dr. PHnlo Magalhães, Dr.
Pobcrto Sniisoii e Dr. U.lnlinn llassclmuiiii.

Agricultura — Dr. Pmillno Cavalcanti, Dr.
Costa Lima e Dr. Itcvnult dc Figueiredo,

Uolanica systcmnllcit —¦ Dr. Griiclnno Ne-
ves, Dr. Souza Brito O Dr. llevault dc Figuci-
rido.

lintomologin agrícola — Dr. Costa Lima,
Dr. G. rlassclninnn e Dr'. Souza Brito,

Pliyslológin — Dr. Frnutilih de Almeida, Dr.
Almeida Cunha c Dr. Octovio Dupont.

Unctcriologin — Dr. Parreiras Horta, Dr.
Fi-nnltlin dc Almeida e Dr. Octovio Dupont.

Anatomia palhologica — Dr. Parreiras 1 loi -
ta, Dr. Almeida Cunha, Dr. Octovio Diipont.

industria agrícola — Dr. Cássia no Gomes,
Dr. Pedro Pinlo e Dr. Itigniid de Souza.

Il.vdraulica — Dr. Henrique Brnunc, Dr.
Lnge Morct/.olin c Dr. Gcnilninuo da Fon-
seca.

«<¦»»»¦

A Saude Publica e a sua
linha de tiro

O Sr. ministro do Inlcrior dirigiu nm nvi-
so ao Sr. director geral de Saude Publica de-
clíirando haver resolvido pcimiltir que ns
empregados daquclla repartição orgnniscm,
conforme solicitaram, uma sociedade de tiro,
a qual deverá ser incorporada á Confedera-
ção do Tiro Brasileiro, preenchidas as exi-
gencias do respectivo regulamento.

Os professores primários
municipaes alarmados

O presBiãearfe tf© Cernir©
defende acBssse

Os professores primários municipaes, jus-
lamente alarmados com a intenção do Sr.
prefeito dc reduzir-lhes o ordenado, vão re-
unir-se numa grande assembléa c tomar mc-
didas attinentes á sun situação, procurando,
assim, evitar, quanto possível, que sejam
postas em pratica as idéas álvitradas pelo
Sr. Azevedo Sodré na mensagem que sabba-
do ultimo enviou ao. Conselho Municipal.
Esse prolesto prende-se somente á reducção
dos seus vencimentos, que, nllcgarh, não são
tão vultuosos como affirma o prefeito.

Hoje fomos procurar o prcsidenle do Cen-
tro dos Professores Primários Municipaes
na sede desta agremiação, á rua Buenos Ai-
res, e ouvil-o sobre essa queslão, que tanto
os preoecupa.

_— Dentre os ussumptos referentes oo en-
sino primário — foi-nos dizendo o proles-
sor Cabral — que mais têm assanhado os
nervos de certos indivíduos inquietos, um
sobreleva a todos: a questão dos vencimen-
tos dos professores primários, arma de dous
guines, que tanto serve liara ferir os homens
que lidam no ensino de primeiras letras,-
como para golpear as senhoras que se afa-
digam nesse mesmo ingrato mister. I-V uma
injustiça dizer-se que "cm logar nenhum o
professor primário ganha tanto quanto
aqui". Mas esquecem que não é só o ma-
gisterio de primeiras letras, mas cm geral
todos os cargos públicos no Brasil são mais
bem pagos que em- oulros paizes, e ha ra-
zão para isso, á vista das condições dc vida,
cada vez mais prementes na nossa terra.
Como, então, pensar em diminuir a retribui-
ção do trabalho dos professores, quando esse
afanoso mister dc dar ás creançás a primei-
ra educação pôde se considerar mnl pago,
relativamente ao que recebem outras cias-
ses, eomo, por exemplo, o pròfessorado se-
cundario e superior, cuja missão é muito
mais suave?

Ora, a verdade é que os vencimentos das
pessoas que exercem o magistério primai-lo,
si hão são mesquinhos, conforme se apre-
gon, também não são taes que conduzam á
riqueza as pessoas que os recebem. Para
uma professora, si o solteira, o ordenado de
5505, que recebe, não é exagerado, sabendo-
sc que quasi sempre é arrimo de família,
pois, na sua maioria, as moças que se dedi-
cam ao magistério são descendentes de fa-
milias pobres. Si a professora é casada, si
tem filhos, não sc poderá dizer nesse caso
demasiado o vencimento porque a mãe de fã-
milia, zelosa do bem eslar da prole, tem de
desfalcar seu ordenado com o pagamento
de governantes c empregadas de confiança,
que a substituam durante o tempo que, dis-
trnhida, estiver no lnbutnr de sua profis-
são. E por quo achar demasiados os orde-
nados das professoras publicas ? Só porque,
na sua maioria, são senhoras? Ora, isso é
positivamente irrisório I Acho que o Con-
selho Municipal não votará medida tão ódio-
sa como essa de diminuir os nossos orde-
nados — concluiu o presidente do Centro
dos Professores Primários.
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Extraordinário suecess»
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Cabsret Restaurant do Club
Tenentes do Diabo
AV- RIO BRANCO 179 —-

0 mais elegante por exi-cilcheia .lesta capilnl c onde
se exhihem os melhores prògranimas por artistas

de valor incontestável, íou a diroi-i.-ào do
cabnrclicr ANDiW DÜMANOIR

Conforto c luxo cm urii meio chie e|
onde sc apreciam a Arte e o Bello

VEITALYS
AHLETTEGEKMY
(ilectra ,...
Apachincttc..
Itusita
Flor do Olha
LOLA SALGADO

Notávei dansarina clássicas
Cliiinteúsc iVdictiõh
Cantora chilena
Estrella mundial

Úaiitoi-a mexicana
Cnutora hespaiihola
Cantora Ivrica

Orchcátiade primeira ordem

Brevemente:
Novas esliías chegadas de

Buenos Aires
fi

Tombola pró^aviaçâo
Uma reunião no Ao. G. B.

Rcalisòit'SC & tarde, das 10 ás IS horas,
no Acro Club Brasileiro, ri reunido da com-
niinsào or fniilsndorri dn Tombai» Pro-Avia-
çilo Nacional. Iniciados os trabalhos, o Dr.
A.enccslro (lnimarãrs prestou informações
sobre o andamento dos trabalhos. Em se-
líiiieia, íoi lida uma carta da casa Meyer Wiii-
Ider, fazendo n offerta de um cofre forte
de sua fabricação, para figurar dentre os
prêmios da lomholii.

••aa-

0 alistamento eleitoral e
uni aviso ministerial

O Sr. ministro do Interior, cin resposta a
unia consulta do juiz de direito dc Ipaincry,
Goyaz, dirigiu o seguinte telegramma :"Conforme o nrt. 5" S .'l" do decreto nu-
mero 13/1011, dc 0 de setembro ultimo, devem
cor reconhecidas ns firmas dc todos os do-
ciimcntos apresentados pura o fim do alista-
mento eleitoral, ficando ao critério da auto-
1'idnde judiciaria as exigencins do cuinprimen-
lo da alludida disposição."

¦ ****** *

O Centro Musical dará um
grande concerto no dia l5
O Centro Musical eonimcmornrá a dala

da proclnninção da Republica com um grande
crineerio orchcslral, no qual tomarão parlo
ir.n cxcctitnntes. Dedicando esta festa no pu-
Idlcò carioca, a dirccioria do Centro Musical
orgiuilsou um progriMiuna vasto, cujos en-
.-•aios eMão sendo feitos sob ns direcções dos
inncstros Agoslinho dc GouvOn, Alberto Ne-
ptiinucciio e Francisco Braga. O concerto
deve realisar-sc ás Mi horas dc 15, no theatro
Lyricó, para que assim lenha o caracter po-
pular, como a direciona deseja.

O desastre da Serra,
na Central

*
Silo punidos os culpados

Q Sr. Dr. director da Central, em despa-
chos de hoje, ti tarde, resolveu, deante do
resultado do inquérito feilo sobre o dcsaslro
da Serra, ua hstaciio de Palmeiras, punir
os responsáveis e do seguinte modo:

Dcmcttlr todo o pessoal da machina que
comboiava o trem: macliinísta, foguista e
grnxciro, por ficar provado, que os freios
se adiavam desmontado} c suspender por 30
dias. o aacute daquclla estação, João dc
Souza Mello. ,

MB»

O m.nistto da
Caite'

ViaçãD
e

no

Esteve á tarde cm conferência com o Sr.
presidente da Republica o Sr. ministro da
Viação" que tratou de alguns contratos de
seu ministério, a serem breve solucionados.

Funccionaaüo desilügado do
Qabinefte do müniolpo da

Fazenda
O Sr. ministro da Fazenda mandou des-

ligar hoje, por ter sitio nomeado para o
logar de 1» escripturario da Delegacia ITis-
cai dc S. Paulo, da Directoria Geral do lia-
binetc do seu ministério, onde servia, ha
quatro aunos, o Sr. Luiz Gabriel Coelho
Machado, 3° escripturario da Directoria de
Estatística Commercial.

-» ***** »
Os casos políticos do

Estado do Rio
No Tribunaf da Relação do Estado do

Rio, deram entrada hoje, dous recursos ciei-
toraes procedentes do Sebastião do Alto.
Uni em que é recorrente Euzcbio Pereira de
Queiroz, loi 'distribuído ao desembargador
Anlouio de Paiva e o outro, em que é
recorrente Cid Campos, ao desembargador
Henrique Graça.

i ****** »

Em visita no Sr. ministro da Agricultura cs
tiveram hoje cm seu gabinete o Sr. Dr. Ma-
noel Ueriiarilez, ministro do Uruguay, c o Sr.
Dr. Alcântara Bacellar, governador eleito do
Amazonas, acompanhado do deputado Agapi-
to Pereira.

— Por neto de hoje o Sr. ministro da Agri-
cultura exonerou Rayinundo Rodri-ucs do ca-
go de mestre de alfaiataria da Escola de Aprcn
dizes Artífices do Ceará.

As ultimas noticias das
manobras de hoje

Terminaram hoje n* manobras «Ias briga-
das de artilharia e cavallaria. aquella ncaiii-
pada na Paciência c esta ncantoniida cm Ola-
ria. .IA hoje essas forças começaram a nio-
ver-80 para a eniicontração que nas Itnineili 1-
ções «Li Villa Militar procederá uo exercício
dc dupla aeçflo,' a rcalisar-so depois de
amanhã.

Amanhã tcrmliinrão os exercícios das hrl-
gndas d» Infantaria.

Começarão enlão os levantamentos dc trin-
cheiras pela li* brigada dc infantaria e a
marcha forçada da .V brigada da mesma ar-
ma, ncliinlmente em Gerlclnô, visando o
acampamento daquclla onde, nas pròxlmlda-
des, se dará o choque, proditüindo-sc o com-
bale final.

As outras forças de dividirão, parte au-
xtliando a .'>* brigada c parle a ti*.

O Sr. prcsidenle da Republica, o ministro
da .Guerra, ministros dc Estado c grande nu-
mero de gencraes subirão depois de amanhã,
cnlru ns (! e us 7 horas, com destino á Villa
Militar, com o fim de assistir A ultima parte
diis manobras, almoçando cm um dos regi-
mentos nqunrtclndos nn Villa,
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para o Asylo de
§. F^ancisso

O Sr. Azevedo Sodré resolveu que a Kseola
Normal vá definitivanicntc para o prédio ac-
lunlmcntc occupndo pelo Asylo de S. Francis-
co de Assis, na avenida do Mangue. O Sr.
prefeito, csnmiiinndo a planta desse edifício,
ncliqu-o mais conveniente que qualquer outro
á instailação dessa escola.

E o asylo, para onde irá ?

AS ULTSÜIAS IffSPRESSÕES DOS

festejos em Campos
mMxmixn^mam***a*M3SmTM^imm*WÊ*am**mi^*m**Wm*M*^***

^r>cur>so «Io presàsSente do Estádio
no fiisHítr|UEie oííeí^eoido ao presi*ciente tia ffriegsu&lica

As festas promovidas pelo Estado do llio de
Janeiro e pelo ihtliiieipio dè CánVpÔs pára
marear a inauguração dos melhoramentos ül-
limados, terminaram hoje pela madrugada,
quando o I.yceu. cerrou as suas portas após u
baile suniptuoso òffèrêcido ao Sr. presiden n
da Hepublica, baile nnlccedielo pelo banquete
realisa.lo no mesmo instituto de ensino, on.ic
usou da palavra o Sr. ministro <! Justiça,
agradecendo, ns homenagens prestadas pelos
governos estadual e municipal de Campos >
pelo povo desla cidade ao Sr. presidente da
Répiiblicii.

O Sr. presidente do Estado levantou-se para
agradecer as palavras do ministro da Justi-
ça, dizendo: "A transformação da e-  de
Campos não é obra do governo, mas sim a
expressão do esforço collcctivo de seus filhos.

Campos c hoje o maior centro de produeção
agrícola do listado, sinão do pniz, e com os
lucros da exploração de sua terra, que tres
ha séculos.enriquece varias geração:- e collnbora
na riqueza da nação, reforma a velha cidade
colonial, apaixonada sempre pelos causas da
liberdade, e que, de miiito, se constituiu capilal
da democracia fluminense.

Ue Nancy se disse, transformada, que e"n o
devia aos intendentes de Luiz XIV; de Cam-
pos se dirá «jue ella deve o que é ao seu pro-
prio esforço.

Ergue a sua taça ao Sr. presidente da lia
publica, cuja política constitucional de mode-
ração; do legalidade c de justo meio, enfren
tnndo as paixões radiciaes du politica, tem
pcnriittidò aos Estados a reparação de suas
forças econômicas, a pontualidade no desem-
pçnho dos seus compromissos externos e uma
superior preoecupação pelo credito publicoA actual presidência, suecedendo períodosde governo em que se consagrou uma larga
politica de antecipação do futuro, embora com
o einprchcndimento de obras custosas, obri-
gnya uma pbnse de restricção de iniciativas
acima dos recursos iiormncs elo paiz.

O listado do llio de Janeiro não se esque-
cerá nunca de e|ue,t quando ha cerca de dous
annos, era ferida a sua autonomia consütu-
cional, e se lhe negava o direito de escolher
livremente o seu governo, foi o Sr. presidente
que fez vingar a autoridade da justiça no re-
ghnsn republicano; e, ainda agora, ao extremo
norte, S. Ex., fiel aos princípios republicanos,
acaba de impedir a reeleição de governadores

que, por mais mie merecessem^ não podiam in-
fringir preceitos e regi-ás como'o díl têmpora-
riedade das funeções de governo, princípios c
regra sem nome dos quaes a Republica existe.

A solução dos problemas políticos do lira-
sil está esboçada na Constituição Federal; ella
o será — espera — quaesquer que sejam is
lulas epie nos possam dividir ainda, a nos;a
fiailoía perante a historia e perante a poste-
lidado da capacidade dos republicanos para o
governo do paiz.

Aspirações liberaes que são ainda hoje ob-
jecto de controvérsia nos parlamentos mais
aelenntados foram inscriptas na Constituição
da Republica; e nenhum paiz no sexcedeu ain-
da no respeito devido ao direito dos estrau-
geiros e ao principio fundamental da liber-
dade ele consciência, só cumprindo' aos repu-
blicahos executar a Constituição, sabia como
cila é, emancipando a administração da politica
e tornando por netos e não palavras a Republi
ca estimada do povo brasileiro."

O discurso de S. Ex. foi, ao terminar, ap-
pláudido por palmas prolongadas.

50 000 PESSOAS NAS DIVERSAS CO-
LEMNIDADES

Não é exagero computar-se em 5U.U00_o nu-
mero de pessoas presentes aos festejos dc
Campos.

Jamais se viu tanto cnthusiasmo na -ida-
ele. A população, mantendo a tradição do sua
hospitalidade, cercou de todas as audições os
forasteiros.

O CUSTO DOS MELHORAMENTOS

Os melhoramentos que vcem de ser inaugu-
rados custaram ao Estado cerca ele 1.500:0U0íp,
isto é, esta somma foi adquirida com o impôs-
to do assucar offerccido pelos usineiros ia«i
aepjelle fim especial.

A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA AO
AR LIVRE, DE CAMPOS, DECRETA-
DA PELO GOVERNO ESTADUAL

A' tarde o presidente do Estado assignou o
decreto que denomina "Escola no Ar Livre
Wencesláo Braz" a escola hontem inaugura-
da na praça Nilo Peçaiilia.

A cònstrucção do pavilhão onde a mesma
está installada, obedecendo ao estylo greco-
romano, permitte a freqüência de 300 ala-
mnos com o máximo conforto.

Os empregados de padarias
querem descanso semanal
Voltam os empregados de padarias a pro-mover campanha em favor do descanso sc-

manai, No anno passado essa classe nada con-
seguiu obter. Conseguirá agora ? Para ama-
nhã, ás í) horas, na praça Tiradentes 71, so-
brado, está convocada uma grande reunião
dos padeiros e classes annexas, afim de re-
solvercm sobre a melhor maneira de obter a
classe do_ Conselho Municipal a lei que torne
obrigatório o fechamento das padarias aos
domingo ás 12 horas, até segunda-feira, ás
mesmas horas. A commissão organisadora da
reunião pede o comparecimento de todos os
interessados.
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Dr. Teíies de tVlènezes
üinica em geral — Esp. moléstias das senhoras

c partos. Cuns. It. fianuca n. K, 3 ás 5.—Telenh.
tiUüC.-liesiil., Av. Mem de Sá, 72. Telop.üü<Chamados a qualquer hora.

tggmsBm^gspaBaHEsgat
- CHEOSOTAUU -
llroui-IiiliiS, Uoliqui-
dão, Asllnno, e tu-
lierculosc pulmonar.

I)a ernesto souza. Primeirodc.Mttrço 14

Balftakü) Ma-svesisti
Em uma enfermaria da Santa Casa foi rc-

colhido o nacional Álvaro da Silva, operário,
dc 2õ annos, residente em Zecutinho, no Es-
Indo do Itio, por apresentar um ferimento pe-
ne-tr.-inle por bala no thorax e uma contusão
ho fronlal direito.

Era lão gravo o seu estado que não pôde
prestar a menor declaração.

Concorrência %!eal
í2T Tem a presente o fim de prevenir ao

commercio que acabamos de ser incumbidos
pelas Farbcnfabriken vorm. Frlcdr. Bayer
& C, estabelecidas cm Lcverkussen (Alie-
manha), de agir com todo o rigor contra os
que pretendem obter, por meios illicitos,
uma fréguezia para seus produetos, valendo-
sé do bom nome c da boa fama da marca
"ASPIRINA", que se acha registada no "Bu-

reau" Internacional de Berne e na Junta
Commercial do Rio de Janeiro.

E como não seja permittido a i-enhum in-
dividuo ou firma coininercial usar a marca
"ASPIRINA", na sua propaganda ou em
q-.alqucr produeto, usaremos dos meios le-
gaes contra os que não se conformarem com
o presente aviso.

Dr. Gama Cerqueira,
Advogado (S. Paulo),
llcbert Moses,

Advogado (Rio de Janeiro).

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas finas dc toda- as qualidade-, só so cucou-
ti-iini á rua da Assembléa li, 121. (próximo ao lurgu
da Caiioi-ii).

¦ ***** *
«Doenças do «piiareiho diges*

üvo e do svstemá tiervoso. —
aios X: — üp. Kenaro de Souzt-

jQpes; rua S. José, ia, ti* a ás 4,

-*—<•***•
O Sr. ministro do Interior
elogia o ex*director interino

t!o I. N. de Musica
Do Sr. ministro ilo Interior recebeu hoje

o Sr. prolessor Fertin de Vasconcellos um
aviso agraclecenclo-lhe os bons serviços pre-stailos con a maior lealdade e superior cri-
teno durante os dias em que lhe coube,
nos termos do regulamento, assumir a di-
recção interina do 

'Instituto 
Nacional de Mu-

sica.

Apa;xonado, um joven
suicida-se em S. Pau.o

S. PAULO, 6 (A. A.) — Antes das li hora»
n Dr. Hudge liamos, !1" delegado auxiliar
quo se achava de serviço nu PolHn Cüiiirul'
recebeu coininunieiiçã de que uo prédio mi-
mero 07 da rua Itibeiro l.lnui um rapa/ |l;l.
via posto termo A existência, lninicilluiit.
incute nquella autoridade dirigiu-se pura o
local, cm companhia dos Drs. .losé Libero «
I.uiz lloppe, respectivamente médicos U-uis.
ta da policia e a Assistência. As autorida.
des, ao penetrarem 110 referido prédio, cu.
centraram jú cm estado de não poder firlU
ciliar mnu pnlnvru um rapaz, e a seu lmio
um vidro dc lysol.

Depois de varias Indngações, a policia con.
seguiu apurar «pie o desesperado rapaz clm-
mii-se llencdicto dc Lima Souza, tiiiba 'Si
annos du edade, solteiro c empregado na Suo
Paulo Rallwa.v. llencdicto, que vivia anian-
cebndo com Etclvina Jardim, teve com .stu
unia violenta alterenção por uma futilidade
qualquer; após o furto a companheira de
llencdicto deliberou abandonal-o. Hojo de
manhã, llencdicto, regressando á sua casa,
com o intuito de almoçar, verificou quo
Etclvina não havia desistido da id.-a que
tivera, c preparava-se para sair. Contrariai)-
do-se com isto, llencdicto lançou mão de um
vidro contenda lysol, ingerindo o conteúdo.
Os cffcitos desse tóxico não se fizeram cs-
perar, schdo solicitados os soecorros da As-
sistenein. O Dr. Luiz Hoppe, medico de ser-
viço na Assistencia, dispensou-lhe os primei-
ros soecorros e determinou a sua remoção
para a Santa Casa. O tresloucado joven fnl-
Icceu no dar entrada neste estabelecimento
de caridade.

¦ ****** _

A marinha mercantil na-
cional e a taxa do sal

O Sr. Abdon Baptista, presidente da com.
missão de commercio e industria do Se-
nado, está estudando as emendas, que o
Sr. Eloy de Souza redigiu, referentes á ma-
rinha mercante nacionaL Ainda, hoje, S. Ex.
não as apresentou ao orçamento da Viação
e, parece, só o fará em terceira discussão
desse orçamento.

O Sr. Eloy de Souza, apresentará tam-
bem uma emenda ao mesmo orçamento, re-.
duzindo a taxa do saí beneficiado e pun.ficado a 20 réis. :

411 «ME AS MISÉRIAS DA POLÍTICA

MISSAS.

Resnm-sc amanhã as seguintes:
Engenheiro Guilherme Pcçanha de Oliveira,

ás 9 1|2, na egreja de S. Francisco de Paula;
lirnesto Augusto dc Mesquita, ás í), na mes-
ma; Augusto Sampaio Leite,, ás !), na mes-
ma; em suffragio das almas dos irmãos dn
I. do Divino Espirito Santo, ás 9, na egreja
do Estacio de Sá; Antônio Ferreira Comei,
ás 8, na matriz do Sacramento; D. Ainclia
Augusta Pereira, ás 9, na egreja de N. S. da
Conceiçãov'e Boa Morte; Antônio Corrêa. Sal-
daiíha, ás 9, ná egreja do Carmo; José La-
zary Junior. ás íl 1]2, na mesma; D. Sylvio
de Barros Martins Cosia, ás 9, na mesma;
Antônio dos Santos Borges, ás 9, na matriz
de Santa Rita; José da Moita Bastos, ás !>,
na matriz de SanfAnna; Nicola Crisplm, á"
9 1|2, na matriz de S. João Baptista da La-
goa: Dr. Carlos Augusto Valente de Moraes,
ás 9, na mesma.

* ***** »''¦¦¦ ' —--
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PE«-ASAUD£OOPOVO
0 Laboratório Municipal de Analyses sempre tem

jiilgidi) bons para p consumo os proiluòtos LEAL SAN-
TOS: conservas, biscoitos, chocolates esemoina phos-
pilotada.

Grandes labricas: Rio Grande do Sul e Rio de Ja-
neiro.

1 ***** 1

om os olhos nüo se brinca!
23' Posos ficar cego ? Sim, si por desgra-; 1,

tendo uma moléstia grave do olho, que so
pede confundir com a vista cansada, vou a
casa que vende óculos e pince-nez para me dei-
xar examinar. Os óculos duo melhora illuso-
ri» e, neste Ínterim, a moléstia marcha e quan
do procuro o medico é tarde, a cegueira bate
ús portas irremediavelmente.

Por isso a casa Óptica Moderna só se ...ni-
ta, por consciência e bem andar, a executar na
suí, bem montada officina, as receitas dos Lrs.
oculistas-. Vidros do primeira escolha, limpi
dos, transparentes, hygienicos I — Arthur Ja
cintho Rodrigues — Rua 7 de Setembro, 47, —
llio dc Janeiro.

1 ***** 1 ¦

A festa üe% tanoMstas
A joven dansarina palricia Carmeii Lydia

pediu-nos hoje declarássemos não ter proniel-
tido o seu concurso annuneiado á festa dos
líümoristns, por isso que lê com espanto o seu
nome no programma da mesma festa.

Illlll ft lis
dc Setembro, 205.'

Grande liqui-
dação. Preços
iii'-oncel)ivcis.
203 Ilua Sete

0 PREFEITO

e a penúria
' A'Miséria1'dà palilica de"hòj'è e rápida, in-

stantanea, telegraphica, sem as apreciações do
costume. Mostrado foi, em o artigo de hon-
tem, que o prefeito, o seu gabinete e o Cen-
selho Municipal, e mais o consultor jurídico,
que mui justamente entendeu ser também fi-
lho de Cbnsto, sabendo das condições dos co-
fies da Prefeitura, trataram de receber os
vencimentos no dia 31 de outubro, quando só
para 3 do mez fluente appareceu o annuncio
do primeiro pagamento. Fizeram como o in-
valido cidadão Epitacio Pessoa que, informa-
do no governo Campos Salles da "debaclc" a
desabar no Banco da Republica, calado e
apressado, retirou o seu cobre depositado eai
conta corrente, o que lhe valeu uma carica-
tura, em jornal da época, representado a des-
cer a escadaria do instituto de credito, carie-
gando o embrulho do "arame", com a seguin-
to legenda: Este não vae na ondega. Assim fi-
zernm o governador da cidade, os seus mixi-
liares e os legisladores que, certos da proxi-
ma manifestação da carência de numerário,
rasparam o thesouro, garantindo-se cm cau-
teloso tempo. E bem avisados procederam
porque até agora as chamadas para os recc-
bimentos têm sido decorativas, exactaniente
para esses privilegiados, já contemplados com
os carinhos do pagador.

Mais alguma figuração de pagar aos pín-
gos e lá vem para o funccionalismo a situa-
çao de penúria. Segundo sc assegura a sus-
pensão dos pagamentos vae ser uma realidade.
0_ próprio Montepio, bem organisada reparti-
ção, soecorredorn dos funecionarios, já por
meio de empréstimos, já por meio de rápidos,
aguarda de um momento para outro ordem de
interromper as suas operações. E' que os rc-
cursos do município foram perdulariamenteesbanjados, augmentada assustadoramente a
despesa, inventando-se logares para apanigua-
elos e parentes, creando-se repartições paracollocação de afilhados. E ainda ha pouco,apezar do império da crise, lavrou-se uma nn-
va nomeação para um posto não assignalado
na lei orçamentaria.

O tumor já esteve para rebentar de outras
vezes, Mas o Dr. Sodré arranjou descontos.
De. uma feita solicitou mil contos, dc outra
tres mil. Doram-lhe. Desta, porém, achou oue
devia pedir logo dez mil, recorrendo para isso
n um dos estabelecimentos bancários de nossa
praça. Orn, como o produeto do segundo sc-
mestre do imposto predial entrou cm setem-
bro,_ experimentou sem tnrdança a evaporação
e só em março será novamente cobrado, o
piestamista, capacitado da propensão dissipa-
dora do impetrante e impressionado com •
sua qualidade de interino, não quiz acqüies-
cer, deixando de cffectuar a transacção pro-
posta.

E' o triste furo a ser divulgado, com gran-
des apprehensões dos empregados da edilida-
dc, ameaçados do horror da fome e da affli-
cção a estender sobre os seus lares as negras
c sinistras azas.

Bricio Filho
¦ ***** 
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Limpador e polidor universal
ERA TODA A PARTE
Um negociante victima de

um desastre

Raios X % Electricidade medica
Exames, photpgraphias e tratamentos pelosraios X. Applie. dc electrie. nas moléstias em

geral. Dr. .1. Toledo Dodsworth.
108, AVENIDA CENTRAL, Tel. 2.32Ü central.

NA RUA URUGUAYANA
Hoje, ao passar pela rua Uruguayana,

canto da de Alfândega, o Sr. José Gonçal-
ves de Souza Kcbcllo, negociante, com o-
annos, residente á rua Barão dc Ouaratiba,
n. 51, no Cattete, toí pilhado por um au-
tomovel, recebendo vários ferimentos. ^oc"
corrido pela Assistência, foi depois trans-
portado para a sua residência.

O «cliatiffeur» evadiu-se, ignorando-se •
numero do carro.
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Só no Cine Palais: o quarto film do
Slrie Trlumphal

HELENÃlrllíkoWSKA
EM

Amor de Messalina
Film inspirado no conto polaco dc Ivan
Sobieff «Evtt Inimiga», cm cinco actos

Ediçflo Extra da Ambrosio Film-¦¦ li«iiatat-feir£i
Tíenée Sylwfre
•*-MHMHW4aBHBaaHn
A entornccçdora actriz parisiense, muna
creaçüo om que sc eleva ao firmanicnto
em que brilham os grandes nomes do
theatro íiancez, creamío uma figiiin que
todas as mães de familia desejarão apon-
tar como modelo dc grande-*;! humana
aos filhos estremecidos dc seu coração

Só quem não tiver coração deixará de
chorar, vendo

Quanto pode o coração de uma mulher!...
EDIÇÃO ECLAIR - 4 ACTOS

'ANoiteMundana
¦ANXIVEHSAHIOS

Fazem nnnos amanhã:
Os Srs. Dr. Delfim Moreira, presidente dò

listado de Minas; coronel Alfredo Corrêa de
Menezes, Dr. Horta dc Andrade.

—Fazem annos hoje:
Os Srs. capitão Américo Fnvila Nunes,

fiinccioiiíirio da Companliia Tclcpliouica; D.
Hortencia Alves Dantas, esposa (lo Sr. capi-
tão Domingos Alves Dantas.—Fez «mios hontem o nosso collcga dc ipi-
prensa Sr. Pedro Mulafaia, que foi muito fe-
licitado.

—Faz annos hoje o joven professor Carlos
dos Santos Verneek,
CASAMENTOS

Na Cnthudral Metropolitana foram lidos
hontem ns proclamas de casamento do Sr.
Alfredo Pereira Hn.no, official dn Conluuili-
dade do Lloyd Brasileiro, com Mlle. Yolaiula
Gomes da Costa Miranda, filha do saudoso
clinico Dr. Luiz Gomes da Costa Miranda, A
cerimonia nupcial está marcada pura dezera-
bro próximo,
RECEPÇÕES

I Huy Barbosa—Do merecido prestigio <le que
dispõe em todas as nossas classes sociaes te-
vc hontcin mais uma prova o Sr. conselheiro
Buy Barbosa, tão animada da presença dos
principaes representantes do nosso mundo
político c social correu hontem a noite do
anniversario natalicio do insigne brasileiro,
S, Ex., que sc deixou ficar cm seu palacelc á
rua que lhe lembra o nome, teve durante o
dia c a tarde as innumcras visitas dc amigos,
admiradores e correligionários políticos, vi-
silas que á noite se multiplicaram de modo
a tomar o aspecto de brilhante festa dc rc-
cepção, Foi assim que os salões, repletos de
pessoas amigas e -presos á gentileza captivan-
te dc Mme. Huy Barbosa, puderam se delci-
tar com a improvisação de um programma de
literatura e musica executado pelo commen-
dador Arthur Napoleão, ao piano, c ao vio-
loncelln pelo Dr. Rubens Tavares, que ha
muito não era ouvido de nossas rodas nrtis-
ticas. O canto encontrou interprete cm Mlle.
Pãülita Baineri e a poesia em Mllcs. Luiza
Barbosa, Helena Vau Erven e Maria Augusta
Ayrosa, Foram applaudidos em producçõesde sua lavra o Sr. Osório Duque Estrada c a
poetisa Latira da Fonseca e Silva. Além des-
tas inequívocas provas dc apreço de que foi
cumulado o eminente patrício, outras não me-
nos expressivas lhe foram levadas por inter-
médio de profusas cartas e telegrammas dc
felicitações que a cada instante convergiam
dos pontos mais extremos do paiz e do cs-
trangeiro.

—Distincta a recepção de hontem, á tarde,na residência do casal Austregesilo, por mo-tivo do anniversario natalicio de Mlle. Lau-ra. Houve concerto e variada parte literária
desempenhada por escolhidos nomes da jo-ven literatura nacional. Recitaram' os poetasOlegario Mariano, Raul de Leoni, .HermesFontes, Caio Mello Franco e Affonso Lopesde Almeida. Improvisaram contos CoelhoNetto, Osório Duque Estrada c Flexa Ribeiro.Nn parle musical o commandante Enéas Ha-mos, Mlle. Mendonça e D. Paulita Raincri.

A assistência foi numerosa, estando prc-sente todo o Hio elegante.—Mais uma recepção, hontem, no palacelcdo Dr, Eduardo Theiler e D. Ida Theiler, áavenida da Ligação. Tomaram parte no con-certo D. Ida Theiler, Mllcs. Irene Ciro, Pu-reza Marcondes, Adelia Theiler, commandan-
te Enéas Ramos e Gasriel Ferraz.
BANQUETES

Continuam as adhesõçs ao banqucle queum grupo de amigos, eollegas e admiradoresvae offereeer ao Dr. Arlhur Neiva, do Insti-tuto de Miingiiinhos, por motivo de seu re-
grosso da Argentina, onde representou aquel-le Instituto no Congresso Medico reunidocm Buenos Aires.

Presidirá o banquete o Dr. Oswaldo Cruz.A convite, o Dr. Carlos Seidl saudará o ho-inenageado em nome dos manifestantes.
O banquete terá logar no Restaurante As-syrio, não estando fixado o dia da sua rea-lisação.

FESTAS

Para solenmisar a inauguração do HotelCentral, á praia do Flamengo, Mlle, Martin:Miederberger offerece a 11 do corrente umasoirée" nos luxuosos salões do seu not/oestabelecimento. Para essa festa, que pro-mette o maior brilhantismo, já "estão sendodistribuídos convites.
FESTIVAL

A 19 do corrente realisa-se no theatro Ly-rico um festival cujo programma foi confia-do á professora dc canto Mme; Ayres deSouza. Constará o programma de uma come-dia ern que tomarão parte artistas nacionaes,
seguindo-se após um concerto cm que se fa-roo ouvir a professora Ayres de Souza, o Sr.Enéas Ramos e outros artistas. Haverá assai-tos de armas, sendo um de florete, entre os
primeiros tenentes do Exercito Diogenes dosSantos c A. Padilha, e outro de sabre contranaioneta, entre o citpitiio-tcnente Plinio Ho-cha c o 1° tenente do Exercito Augusto deLima Mendes. Outros assaltos se darão nel-les figurando o capitão-tenente Josué Pimen-tel, 1" tenente A. Gaudie Ley, Frederico No-rònha, Jacob Nogueira. Terminará com umassalto de "jiu-jitsu" entre reservistas do'Exercito e da Armada.
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Pelo restabelecimento de sua esposa D.Loura de Mattos Moss, o Sr. Oscar Moss mau-da celebrar amanhã uma missa, ás 9 horas,na matriz da Candelária.
CONCERTOS

No salão do "Jornal" realisa-se depois de•manhã, ás 10 horas, o concerto dos pianistasBatricios Rubens Figueiredo c J. Oetnviauo
Gonçalves, era beneficio das obras dn matriz
Je São Francisco Xavier. O programma desta«•ata de arte è o seguinte:

Henrique Oswald — Simphonia op. 43,
(Para orchestra), transcripta para dous pianosPelo autor: I) Allegro, molto moderáto (1* au-«•«50); II) Adagio; III) Scherzo (Alleíro. vi-

vacc); IV.i Allegro con fuocn. Ernesto Honchi-
ni — Nocturno. Glauco Vclasqucz — Deva-
ncio sobre as ondas. Hiibciis Figueiredo —•
Prelúdio c Pastoral, Henrique Oswald —
Adagio multo (Do qulntctlo op. 18); trnu-
scripçáo liara piano, dc J.Oeluviaiio. Leopoldo
Mlgurz — Scherzelto, op. 20; piano solo, .1.
Oclaviiino Gonçalves. Alberto Nepomuccno —
Nocturno e Valsa. .1. Oetnviauo — 1'ilcuse.
Henrique Oswald, Bacarolla o Tarantclla; pia-
uo solo, Hiibcns Figueiredo. Art llll r Napoleão
— Les bcrsaglicrs á Nápoles; Taraiitcllii, para
dons pianos.
MISSAS

Na matriz do Santuário, em Cascadura,
será resada amanhã, lis 8 1|2 horns, missa
por aluiu do Sr. .Inymc Ignucio Torres c de
D. Aguédu de Lima Torres. Manilaui-n'a ;c-
sar os filhos c compadres dos finados.
LUTO

Falleceu esta madrugada o professor Moy-
sés Alves Villela. 0 feretro sairá amanhã, ás
G 1'-' horas, da Estrada Real de Santa Cruz
n. 1.9G7, pnra o cemitério dc Inhaúma.

V. Ex. deve fazer uma visita
á CASA CIN FKA

Av Ilio Branco 108, antiga confeitaria CaslellOns, omlc
encontrará um grande sortimento de frutas frescas

conservas dc tmlas as qualidades <*
Especial salada de fruta-, sorvetes, refiescos, ele.

Consultório medico
(Sô se responde a cartas assignadas com

iniciaes.;
P. O. M. E. R. — Fricções com espirosal

(ether do ácido salicylico) durante uma sc-
mana. Ficará livre de vez!

S. L. V. A. — E' symptoma dc eólica pau-
creatiea (strüsupcl) ou, o que é mais prova-
vol, talvez o senhor tenha algum dente arti-
ficial na boca.

C. O. R. D. E. I. R. 0. — Asepsina 0,20,
manteiga de cacáo q. s. Para um supposito-
rio. N. 10. Applique dous por dia.

F. I. M. — Coragem! Não se morre, assim!
Faça-se examinar. Talvez o caso não seja
grave.

K. T. T. — Exame.
F. L. R. de O. — Torna-se cada vez mais

perigoso. Abstcnha-sc de qualquer interven-
ção.

H. M. R. de S. —Não ha de que.B. A. N. — Duchas escossezas.
L„ A. II. — Isso passa só com o repouso.

Depois, então tratará dc fazer-se operar.
. • •?• — Nós, no seu easo, toninrjamos as

injecções. Esse medicamento não merece a
menor confiança.

P. H. M. de A. — Não ha dc que.M. I. L; II. O. — E' easo curiosissimo.
Si passar pelo Hio, esperamos que não nos
privará de observar esse phenomeno.Dr. M. M. — Francamente, duvidamos de
que no Hio haja essa- moléstia. Pôde ser queseja "secundaria" dc alguma outra. O tra-
tairiento que se está fazendo actualmente,
com suecesso, na Europa, é o das injecções
de protargol nas meningeas. O collcga mau-
de examinar o liquido cephalo-rachidiano
em Manguinhos.

F. de O. — Não, senhor-,
P. A. Z. — Não ha de que.A. O. — E' caso para exame.
C. R. M. — Mcnthol, 0,20; ácido phenico,1 gr.; álcool a 90", 15 grs. Applicar isso

depois dc lavar bem o local affectado.
M. II. T. H. — Evonymina, extracto de

cascara c jusquiamo cm pó, ãã, 0,0.í. Para
um pílula. N. (j. Tome uma ao deitar-se.

M. P. I, O. — Não se pôde respondei'..
.1. K. L. L. — São conselhos que só se

podem dar de viva voz.
Q. Q. Q. — Banhos de mar.
1. N. U. T. I. L.„— Não, senhor; não

é inútil. Faça-o. Temos certeza de que nos
agradecerá. Ha mais impressão do que mo-
lestia I

L. Y. O. I. A. — Exame.
P. O, R. — Dormiol, 5 grs.; xarope de

coilcina, 20 grs.; xarope de flores, do laran-
ja, q. s. para 150 cc. Tome uma colherao deitar-se. Seria melhor fazer procurar a
causa e combatel-a directamente.

IV. O. — E' caso para cjcaine. ,
M. P. O. T. N. — Quul é à causa?

Ha muitas causas.
P. R. M. de A. — 0 senhor primeirocompra o remédio e depois pede a nossaopinião ? Eil-a: Não tome !
T. •. G. ii. — Provavelmente não se

trolta de uma doença dessa funeção, e sim
de symptoma de outras moléstias que o se-
nhor teve ha oito ou dez annos..

C. O. R. D. E. A. L. (C. O. R. D. E*. A. L.ou C. A. R. D. E. A. L.) — Vaccinas es-
pecificas.

L. Z. P. C. — Exame.
A. B. C. (Parahyba) — Si sc tratar deindivíduo que não soffre do nervo óptico

e que não tenha uma insuffiencia mitral :injecções introvenosas de sublimado corro-
sivo. Depois de uma série longa: 914ou GOfi.

C. E. O. (Minas) — Applique : resorci-
na, 10 grs.; água de rosas, 70' grs.; glvce-rina neutra, 150 grs. Um pouco de cada
vez. Esse remédio, porém, pouca efficacia
poderá ter, si não combater a causa verda-
deira, que pôde ser: a) preóccupaçõcs mo-
raes; b) excesso de trabalho ou de mesa;
c) o comer depressa, (traumatismo intesti-
nal); d) moléstia dó sangue; etc, etc.

M. N. — Não ha de que.
DR. NICOLAU CIANCIO.

——i ¦**¦•» 

GUARANÁ'
Poderoso fortificante ilo sangue, regulador tias fun-

cções orpaniens : coração, rins, estnmngo, intestinos,
fraqueza dos órgãos genitues e de grande ncçào diliie-'
ticu. Únicos depositários — CIIAKUTAIIIA PARA' — Itio
— Itua do Ouvidor. 120

QUEM PERDEU?
O Sr. José J. Barreiros entregou-nos bon-

tem duas chaves presas a uma nrgoln, encon-
tradus na rua Marechal Floriiiuo, canto da rua
Vasco da (lama. As chaves acham-se cm nos-
so escrintorio ú disposição do seu dono.

Da platéa
NOTICIAS

A operela de hoje no ¦•«publica
Hoje é a .'»• rícllii «te ussliunlurn dn Cnrnni-

lia. Essa festejndu "troupe" Itiilliiua icpic-
seulura, em "preniléro", u opuruln de Monta-
niiry, "O garoto de 1'arls", om que Stefi (Ml-
lag tem um applaiidldo triilialliu nu Renato,
um "Inivesil" que ella liu viieiinliiiloranien-
le. Os (IciiiiiIh papeis dn oporcla tént n seguiu-
lu distribuição: llvleiin, Nelly (iarv; duque dc
(iulse, l.uigl Uoiisnlvoi conde de Cliiiteiiiibliinc,
G, Piistiiilni; Giiiitão, Enrico Valle.
A primeira de amanho., no Hecrolo

A compniilih Alexandre Axovedo dnrú ama-
nhã ns primeiras'roprosentnçflos da iniignlfl-
cn nmeiiin dc llenry Itrlcur, "Slinonc", oue
obteve trailucção do ciiiiliecido cscrlplor
Eduardo Vicioriiiu. 15' esln a distribuição com
que u pecti vae i'i scena nu Recreio: Siiiinne,
Crcmildii dc Oliveira; Heiiniince, .iiidilli Ho-
drigues; Gcorgclle, .lullotii Vaíicoiiccllos;
Eduardo Surgene, Alexnmlro Azevedo; l.oren,
Aiilniiio licrin; Scrgciu', piic, IVin na dc Sou-
z.i; Migliej, Luiz Soarei,' Itartiii. Oscar Soarc;.-
Chiiiiilcniiiix, José Soares.
"A prlncp/n dos dollars", pela Carumba

"A prhicczii dos dollars", a fcilclailn pro-diicçãii dc Leu Fnll, irá depois de amanhã á
scena no llcpuhlica. li' e.sla a ili-.lrihuieiio
i|uc lhe deu a Criramb'**; Alice. Maria Iviihfslí
Di.lsy. Stefi Cslllng; Olgn, Nelly Gary; mja-
liv.ss Tlioinpiiiiii, Ailclia liariilclll', l''rcily, Wal-
ter Grnnt; .lohu Cniidcr, l.uigl Gonsnlvo; hn-
nio IIiiiis, Giiido Mussi; Tinii. .loâo Podcsníilj
Dlcl(, G. Toz/.l. A oivheslra será regida pelo
íuaesaro Giusli,

 Fátima Miris ná<> dá hoje espectaculo
nu Plieiiix, para descarnar. lísltt semana se-
ráo ali as ullimns recitas, das quaes a dc sex-
tn-felrn vindoura será um novo beneficio seu.—— llojc não ha espccidculo no Recreio,
para ensaio geral da "Sinionc".

Uspoclaciilos para hoje: Palace. "Cham-
piignc-Club"; São Josc, "A' redea solta"; Car-
los Gomes, "U "11"; Republica, "O garoto de
Paris",

¦ ¦**-¦*>•-*•¦¦•
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Chove em
continua e

Buenos Aires,
íb unda n te-

mente
BÜÇNOS AIRE-í, d (Á. A.) •- Desde

lionttin, chove continua c abiinilantemeiite
nesta f.ipital c arredores, verificaiulo-sc as-
sim o pior;nostico feito pela conhecido ;:.-•
tèorqlogcj Sr. Martin Oil.
—————— » **aw*a «
Dr. Meira de Vasconcellos— sCjÓsF'ip

D;i 2 ás i li-i Tel. C.2300 
'

—«•*¦•"¦

Náo houve crime
Cavaco caiu e morreu

Benjamin Cardoso Cavaco, empregado em
uma cocheira da rua de Catumby iii 22,
quando hontem pela .manhã se accommoda-
va num sotão dessa cocheira, onde residia,
fajseou um dos pés, vindo bater pesada-mente no solo. Soccorrido pela Assistência,
foi' Cavaco recolhido á Santa Casa, onde
falleccu esta madrugada. Um irmão deste,
Manoel Cardoso Cavaco, morador na casa
n. /?, daquclla rua, quando hoje procurouter noticias de seu irmão soube ter elle
tido entrada naquellc hospital como des-
conhecido. Sabendo-o ter vindo da cochei-
ra onde era relacionado, suspeitou que o
irmão tivesse soffrido alguma aggressão e
como elle tivesse morrido, pezarpso. pro-curou a policia do 9o districto, denunciando
a sua suspeita. Esta, apesar dc já ter apurado
tratar-se dc um accidente, deliberou abrir
um inquérito. O cadáver de Benjamin foi
recolhido ao necrotério policial, onde será
examinado.

Dr. Belmiro Valverel^
Docente da Faculdade e da Academia dc Me-

dicina. Cuidados especiacs á pelle. Tratamento
da lepra, syphilis e moléstias venereas.

Consultório: — Av. Gomes Freire. !)'J das
/ á« 4 Telenhnne- 1202 Central.

As retratas «lc amantiâ
Amanhã haverá retretas nas praças: Sete

dc Março, banda do Corpo dò Bombeiros; da
Harmonia, banda dn Kscola Quinze de No-
venibro, c na da Bandeira, onde, sob a rc-
gencia do contra-incklre Luiz Anlonio dos
Santos, das 19 ás 22 horas, será executado
pela banda da Brigada Policial o seguinte
programma:

Primeira parte — Honncur et patrie (mar-cha) — G. 1'eres; Violletes (valsa) — E.
Aldtcufel; Ún rêvc diaholiquc (fantasia) —
A. Btiry; Chinese (polka) — M. I.eplahe ;Yank Patrol (two stcp) — W. Mcacham.
Segunda parte — Agnos Snrel (fantasia) —
G. Tilliard; Serenata hespanhola (valsa) —
N. N.; Sun Bird (two stcp) — R. Mills ;Soluçando (polhn) — N. N."; The rifle re-
gimcnt (dobrado) —Souza.

MILft Pó ilo arroz Impiilniivol, pcrltime delicioso
Atllieie mais il» ipie i|iialquer outro. Ssi.IOl)

Nas pcrliiinuriaj e á IHIA tJltUHüAYANA N CO. •

Os gafanhotos em Guará-
kessaba

GÜAIUKI-SSABA. 0 (Serviço especial da A
NOITE) — Passou hontem por esta villa enor-
me leva de gafanhotos, caindo grande numero
delles nos subúrbios. Os prejuízos causados
aos agricultores presume-se serem du algum
vulto.

Corrida*
At da hontem, no JockeyClub

nealUudns Irreprelieiislvelinonle, as corri-
dns de hontem no .Inclicy.c.liil» tiveram « ma-
niiiio de tueceiso, a par Ue uniu notável con-
eorrencln. O progianunn iitlinliln, pois delle,
composto mngiilficiimciitc, faziam parle um
grande premiu c um clássico, onde n fon-n
dns eniicoiTciitcs sc equilibrava, O grande
prêmio teve como vencedor, vmborii sem n
fiieilidtiilc i|iie a iiiiiiorlii de sp.iilt.nien espe-
invii, o p.iiru Dardonolloi, (pie se eniproftoji
Inistanto, iliirniile n ricl.i final, pnrn lilum-
phar, c o cloaslco, corrido cm tempo nllfls
medíocre, nsslgiinloii umn fncil victoria (lo
livgrn e n derrota dc lliitrnli, (|tio revelou
uma covardia realmente assombrosa. Foi hu-
roí; do dia nas vleturli.-. o Jncliey braslloiro
Domingos Ferreira, ipiu as olilovo cui niiiiic-
ro dc clncn, nos sele pincos cm (|tiu tomou par-
te. O h.ibii prnfh.sioii.ii conduziu no vença*
ílor (inigoiilil (I" parco), Majcslle, llullos,
lli.rdauclli.s o Atlas.

Ao proiirlolario dn aulnuil vencedor do pi-
roo ipii- Ilu: linha o nomu, o ur. l.iiiiicu d'.'
1'íiula Machado offorlou uma linda e Irab.i-
II.mia laça dc prata lnM'iida. i>'ludi •> piireo
loi n mesma entregue tio prnprleliiii.. de M.i-
je.slic.

O slnrlor, Sr. Marcolljuo ile Macedo, sentiu
n-i primeiros espinhos il.. seu cargo. O ptl-
bllco, ('lio o iicclaiiiiii'11 ha 15 dias e o cobri-
rn de flores, entendeu dever vnlnl-n, o ipic
levou a effeito, aliás cum Ioda a injustiça
Não esmoreça o Sr. Miirc.elliiiti com esses pe-
iliienos cavacos do officio c prnsigu scuipiv
na linha rccla tpie a sun vida lem sido.

Footbaflli
S. Chrislovão x Andarahy

liem melhor do que sc imaginava desenvol-
viu-se o jogo dos primeiros teams enlre esses
clubs. Muilo concorreu pnrn o seu suecesso n
marcação correria do juiz, Sr. Frederico d'.\vi.
Ia Mello. No primeiro choque enlre tis quadros
bcdeií o Anilarah.v, iliiiidn logar a que u São
C.lirisliivãu atacasse sempre c com iiilciisida-
de. A linha dos locaes desenvolveu bom jogo.
lendo a dlrigil-a Salema, que foi um Imin eivo
Õ ataque desla linha fez-se sc-mprc pcln ccn-
tro c ala esquerda, dcsharnioiiisando busliiiili'
a nin direita; e isto já porque o bali* desla ala
não n ajudou com energia; já porque os pro-
prios companheiros da linha ('squccerani-n'a
muitas vezes, deixando dc protcgcl-a com pas-
ses. Os halves do S. Chrlslovão tiverain p.i-
pel saliente, escorando, iiolndamcnle no final
do segundo half time, os perigosos ataques dos
visitantes.

O.s do Andarahy portaram-se admirável-
monte c seu goal-liccpcr, prliicipnlmciitc, foi a
figura mais saliente do tçaiii. .

Klameii'-o x Rangu'
Ninguém seria capaz de prever que o Bangu'

que tinha a fama dc só vencer lio seu groulld,
\encesse no próprio campo adverso uni nn-
Ingonistii como o Flamengo. Campo muito
amplo, o do C. H. F. porhiittiu aos ligeiro-
forwards do Bangu- um jogo perfeito e bem
desenvolvido. O club local, ò verdade, ata-
cou mais principalmente, no segundo lialf-ti-
me. Não conseguiu nem mesmo cgualar o
score, graças á vigilância dos backs c do
kceper dos visitantes, honteiin num dos dias
mais felizes.

Scratch Liga Fluminense s Campista»
Na cidade de Campos realisou-se hontem, cm

disputa de uma rica taça, o Interessante en-
contro entre o scratch formado de elementos
dos clubs da Ligir Fluminense de Niethcroy c
o scratch da cidade dc Campos. O niatch, quu
foi bastante concorrido, segundo tclcgrnmmn
do nosso correspondente especial, .terminou
com a victoria dos campistas pelo score di
5 x 2.

JOSÉ' JUSTO.

liUARINE
para llifip*ir metaes.

¦ me*» »

No mmm& elos tolos
Com relação á noticia que hontem demos

sob esta cpigraphe, trouxe-nos o Sr. Albino
Pinto-de Almeida Mattos, secretario dri Asso-
ciação do uMluo Soecorro, a informação de
não terem fundamento as queixas levadas :'i
policia, pois a mudança da séde social foi
iinnuiiciada durante dias consecutivos. (Juan-
to no deposito do associado Frederico Dias
de Mello, (içcrescentou c\\ic não foi feito:
elle tinha apenas um documento — a certi-
dão de casamento.

dk. <;<>im).- ...iilMiiloiiu rua r-eie"ile Sèleinlirii u. llll, .Ins'i As 4 llcsid.i rua Machado de Assis n. X\
Cattete '

i m—t —

irnsusgrcição japineza
Um desmentido

Recebemos o seguinte da legação japo-neza :
"Pedimos a publicação da seguinte nola

cin vosso estimado jornal: — No dia 27
de ouliibro, em telegramma dc Nova York,
noticiou a imprensa da Capilal que, scgiin-
do cnmmunicaçõcs ahi recebidas, o governo
japonez, com o intuito dc estimular a co-
lonisação no Brasil, acabara de resolver dar
um subsidio de 8(1 "yens" a todo o eiril-
granle que partir para qualquer paiz sul-
americano, facto esse que'tem dado logar
a vários commeularios cní certos diários ca-
riocas. A legação do Japão declara cnlego-
ricamente que essa conimunienção carece
absolutamente de fundamento. Petropolis,
4 de novembro de lülII. — Legação impe-
rial do Japão."

-*••»--
Or. Etlj-j-ar AbruniesTríU;""e»t0 d;i
pelo Pneumothorax
horas.

Rua S.
Tuberculose

José 10(i. ás 2
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Quinta-feira, 9 do
l| corrente
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O abrir dc um livro
ile intenso inte-

resse I

O começar dc uma
série de aventuras
O inesquecível sue-
cesso dos famosos
«Mysterios dc Nova
York» dciapp.irccera
c será sobrepujado
pela nova interpre-
tação da celebre hc-
roina que -x todos
encantou, a bella,
irrequieta, arrojada
c querida PEARL

WH1TE

sumi
I tlílll

-li-íü**

formam nove capi-
tulos sensacionaesde
que o cinema Pathé
apresentará um sc-
manàlmente afim dc

permittir a éxhibição dos outros films dos seus habituacs e escolhidos
programiuas-ei o-

O primeiro capitulo traz um tiuilo que nào admitte qualificativo parachamar a curiosidade publica:PELO FOGO E PELA VERTIGEM
Aos nossos oisvmc os '"habi-ués''

E para que o nosso programma seja a confirmação de nossa
promessa de ser sempre o melhor, juntamos ao mesmo pro-gramma a ultima creacão da fascinante bailarina da Opera deParis — MLLE, NAPIÉRKOWSKA na sentimental comedia de
vida cruel

REFLEXO DO PASSADO

MAXAMflOMHA, li (Serviço especial da A
NOITK) — Houve iia Sociedade Paladinos An-
draile Araújo uni grande conflicto do (|ual
saíram gravemente feridos os desordeiros
Miguel Pereira, vulgo "Gavrolc", João Perci-
ra, Alceu Duarte, vulgo "Kusso", c Tertúlia-
no Silva, vulgo "Dailjjn", tendo ficado to-
dos os moveis quebrados. Ó conflicto cessou
com a intervenção da pol;iciaNiquo abriu iii-
Vpierito "que será 'presidido 

pelo sub-itclcüailo
capitão liraií.

i ¦a*.'*-. ¦

I Guaranesia
cstonuiqo, intestinos c coração. ..
TOM AL UM CA LIX AO «DEI-
TAR» c OUTRO ao LEVAMAR

A campanha contra
o joqo

As autoridades policiaes do 12o districto
prenderam esta madrugada, quando joga-vam em uma espelunca da praça D. Auto-
mo n.4, nove soldados da Brigada' Policial.

O dono da casa c banqueiro tugiu, sendo
os soldados remctticlós escoltados para o
quartel daquclla corporação, ondo vão ter
o coriectivo esperado.
——————— >-**«>**»¦ ¦

prs.Leal Júniore Leal Neto
i-.-ipi-cihiiatà-' "ni ii...iic-'i" <Jos olhos, ouvido-uiriz c gnrgaiila.. Consultas dc 1 ás 5 — V»•niiribMn n fifl

Pelas associacões
•^^rw^i%-^*^^*-^.^^^^^/^tf^M»^<**>»i»»^Aivyw^wvW
W\/\*-.**W\^^-V-^*-^>*«^-**V»V*-iS-*'^^V/V^\/*iA V

Associação Marítima dos Povciros
Pelas 11 boras de hontem realisou-se a as-

senibliín geral para prestação dc contas do pri-
meiio trimestre (lo anno social.

Tomou a presidência o presidente da assem-
biéa geral, Sr. Francisco Gomes Marafona,
que convidou para fazer parte da mesa o so-
cio benemérito Sr. Francisco José da Nova
Júnior. Depois de verificado estar presente
nu mero legal de sócios, foi lido o balanceie tri-
mestra], que deu o seguinte resultado:
rtcceila ... v -.• . v.v •. . . ;Í:876S0Ò0
Despesa ......¦•.;.... 2:9679840

liando lim saldo de . . . -. •. 0088840
Junto ao capilal anterior .• . 3:5718710

Existindo um saldo total de . 4:47fl?870
Foi cm seguida apresentada á assembléa

unia proposta da direcção, pedindo para que
fossem suspensos, temporariamente, os soe-
cerros aos sócios atacados de moléstias ve-
Hordas: lissa proposta foi approvada por una-
iilm.idade, protestando apenas o sócio Manoel
Avelino ila Costa, que pretendia esse auxilio.
Tomou depois a palavra o Sr. Nova Júnior,
que mostrou a necessidade de semelhante me-
(lida, pois o numero de sócios atacados desta
moléstia é elevado e a associação tem ainda
um fundo muito diminuto.

• *a»*f —'

Amanhã, churrasco ao Rio Grande
J3j"A Casa Assembléa, restaurante de primei

ra ordem, tem lindamente o mais variado"menu" e os melhores vinhos. Itua da Assem»
hléa 7!) Pronrietario Ottoinar Mnller.

| ^BanxaimssmÊasaa/isi v*Xm^mmvmmii>i^aaaxaamma i«faaBaiit«ifla(i*ti»ásB ^"nr^nwmmmWmvrurTx ^m=mnm

Teremos cm EXPOSIÇÃO nas nossas vitrines, no interior do ARMAZÉM
e na secção de ROUPAS FEITAS, grandes SALDOS de camisas, ceroulas,
pyjamas, roupinhas cie creanças, roupas para homens, collarinhos c chapéos,
mercadorias todas de PRIMEIRA QUALIDADE que vendemos por preçosbaratissinios.

AU CARNAVAL DE VEN!SE
Rua Ouvidor, 136

i"VWV:."'ra^"0WH3BEiOTICMníCí
*r*íkrOBfÊW? *UMU1ASH30K7KL-JÜ 'J3&J!..-CTC-l* fSSKSÁVmtPJm^SJBeaeSUmmmUmfHmVBBía

(80) FOLHETIM

A COLUMINA IINFE RrNAS
Emocionante romance da actua-
• lidade, de Gasron Leroux •

2a PARTE
A terrível aventura

¦#••-

i+l
Pobre Julieta! Caminhava ás apalpadellas,

procurando agarrar-se em qualquer cousa, só
encontrando trevas, isto. é, não encontrando
um ponto de apoio em parte alguma.

Ha revelações que são geradoras da luz, ha
outras que produzem trevas. Desde então "fi-
ca-se sabendo", ou julga-se sabel-o, porém,
nada se coniprelienile l Hn crimes que a vista
verifica sem explical-os! 12 assim surgira-lhe
nos olhos o vulto formidável da "espia"!...

Seria possivel?... Seria possivel?... Seria
possível?... Sim. era possivel, pois que era
um faeto 1 Julieta não podia duvidar do que
haviam visto os seus olhos, nem do que ha-
viam escutado os seus ouvidos!...

— Monique!... a mãe de Gérard.!;.-. A Sra.
Hanczcau!...

Ah! é que Julieta muilo soffrcra no perio-
do em que o boato do proceder infame da
casa Hanezcau correra ipeln cidade c pelo
campo!... li com que ardor ella defendera
a honra do nome amado!...

A sua convicção havia sido recompensada
pelas declarações officiaes... A sua crença,
porém, não precisava de recompensa; como
não precisara de alento!...

Julieta não podia admiltir que tudo o que
dissesse de perto a Gérard não fosse hones-
to como elle, recto come seu coração heróico.

sr^ffi]le.puro como o seu espirito integro e
sem a mínima complicação,..

Mas, agora, o que suppor?... AgoraI...
Áquella Monique! Áquella Monique, a quem
dedicara um affccto não filial, pois que cila
não lhe parecia bastante assisada, a despeito
da sua edade real. bastante circumspecta, ape-
zar de edosa... mas. a quem queria como
a uma - encantadora amiga, muito fiel c mui-
to bondosa, que sabia compreheuder. sem di-
zel-o, o meigo affccto de ,seu filho c* da
pcquelia funecionaria!

Essa Monique. que' Gérard adorava, e|ssa
Monique dc quem dizia: -

— Mamãe protegerá o nosso casamento, a
despeito de papac, a despeito do general, a
despeito de todo o mundo, porque assim o de-
se.jará e porque nada resiste a mamãe! ¦

Pois bem! Julieta sabia agora, de que mo-
do Monique queria casal-osl... "Nada re-

siste a mamãe!..." Ob! a replica atros que
acode ao espirito desvairado de Julieta: "Não'
nadai nem ninguém! nem mesmo o impera-
dor!..."

Porque ernfim. haviam propalado... sim...
sim... infâmias... Pois bem. não, não eram
infâmias!... Tudo fora verdade!... Fora ver
dade!... Julieta'caliova de ter disso a pro-
va!...

Por mais que não conseguisse comprelien-
der, que fosse possivel semelhante horror, o
facto cra real!...

Monique aguardava a vinda do imperador,
procedia de accordo co.m os agentes ilo in-imigo, para fazer-llic cm Vezoyze, mesmo nocastcllo. uma recepção triumphal!...'

E, agora,! Julieja recordava os singulares
teleplioncnias da -Sra. Háheieau. nesses ulti-
mos.ilias. Monique, pelo fio, aconselhava-
lhe, sob um pretexto qualquer, que não a
fosse visitar no castcllo... Evidentemente
ella não desejava que Julieta assistisse - ás
arrumações exigidas pela hospedagem impe-
rial...

E Julieta, a quem stirprchcndia ingenuamen-
te a imprudência da cnstcllã, que se obstina-
va om ficar só. Iú rio alto. isolada entre as
suas duas grandes torres históricas, á nvir-
cô do primeiro ímpeto do invasor!...

O assalto do invasor! Monique aguardava-
o!... Aguardava-o. collocando bustos do Uni-
ser sobro os seus fogões e o retrato imperial
no seu próprio quarto!...

Miserável Monique! Fora por sua causa, pelasua faceirice criminosa e pelo seu dissimulai',
por vezes, muito iiudieioso. que o nome de
Hanezcau escapara de se ver comiii-oinetliilo 1
Julieta pensou: "Hanezcau era um homem liou-
rndo, ao qual sua mulher enganava, ao mes-
mo tempo que trahia a Franca!..."

Horror! Horror! Oh! Horror!... A mãe dc
Gérard, espiã... Essa idéa p.erscguia-a como
martelladas. por entre as paredes desse quar-to, onde a detinham prisioneira! nessas tre-
vas, em que o seu fantasma tilubcante pro-curava em vão uma saída.

Dc modo que Feind c a "espiã" velavam
sobre Julieta. por detrás daquellas paredes!12 ella nutrira a esperança dc poder fugir!

Não contara com Monique I...
De parede cm parede, de poria em porta,de janella cm janella, Julieta chegara á tai

janella do gabinete das cousas em desuso, quedava para a florcsla.
Ella ainda nada havia tentado nor esse lado:n rapariga abriu a janella, num golo quasiilislinctivo, talvez menos do que numa supre-

ma esperança de fuga que sabia irrcalisavçl
talvca «iuda e simplesmente, para "ter uni

pouco dc ar", porque abafava e. literalmente,
agonisava.

Abriu, pois, a janella. Ora, um vulto, nes-
si mesma oceasião. sallnva por essa janella,um vulto que parecia cair do céo e que tal-¦\cz fosse por este enviado.

Julieta recuou, não podendo conter um gri-to, aliás rapidamente abafado por uma mão
amiga.

E o vulto tinha a voz de Gérard ISilencio, Julieta!
GérardI Gérard! Tu. Gérard!Cale-se. por favor, e venha!Ah! Gérard !

Elle poderia rccommenilar-lhe que se cnlas-sc. Era-lhe impossível não pronunciar essasduas syllabas adoradas. Sim. sim. cllo caiado céo! Era o céo quem lh'o enviava, no pro-•irio momento nue considerava tudo perdidofti/e ahi estava I
1211c ahi eslava! E abraçava-a a ponto daquasi suflocnl-a. Viera para salval-a. Dc on-de? Julieta poderia lá sabel-o? 12' possivel dl-zel-o? Do eco. eslão ouvindo?! Estão com-

prohcndendol... O eco estava mettido nessecaso.
Julieta já não duvidava dc que ia sair desseaiiysmo, nos braços de Gérard!
Subitamente, o enviado do céo poz-se a di-zer palavrões, próprios de carroceiro!A lua, que. por, momentos, tivera a boaidea de dcciiltrfr-se, acabava de projcctnr pelaabertura da janella um grande quadrado lu-minoso...
12 Gérard empurrou Julieta para o escuro,porque, nessa mesma oceasião, no exterior,tez-se ouvir o pinr da coruja...
Julieta, porém, tivera tempo dever Gé-rard. liste parecia desvairado, Icrrivcl. tra-zendo na mão uma bajoneta ensangüentadaIi. ella nototi então que elle vestia o unifor-me defcslndq ilo inimigo!Tu com o uniforme allemão!...Era a primeira vez que ella o tratava pe*lll, desde que deixara de ser uma creança...Mesmo cm semelhante oceasião, Gérard nãoousara tratal-a por tu!... Decididamente asraparigas sao muitas vezes mnis ousadas quaos mais ousados militares... A partir ilcsse"lu", iiuiica mnis se tralarsm ceriraoniosa-mente I...

(Confim»**-
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Jj-w»»o «o» Sir-o. gaeg dos alumnos

Na qualidade* de proprietária do Externsito Mnuicü, com-
iminico ao*: senhores paes dos alumnos que deixou a dirceção
desie estabelecimento dc ensino o Dr. üswnldo Uonvcntura.
continuando entretanto ns aulas a funecionar com a mesma'regularidade e o mesmo cctpo docente.

A proprietária
Analia Mau.-e.í da Silva

muniEiaa sgbrs mias
CAUTELAS DO MONTE DE SOCC0RR0

CONDIÇÕES ESPECIAES
45-47, RUA LUIZ DE CAMÕES, 43-47

Casa GOMTK2ER fundada em S3S7
H'iii'V & Armumio

**************************
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íÊÈl
Belieza do rosto e cabello

Nfio porto hnvop verdadeira belioza sem tuna
hfliiitii pelle

Os proparailo! scionlillcos dc Mine 1'inii, anprnvailos pola junta ilo hygiono,
,éom tiltestuilos do (livcrsj.. módicos e iiiuneiusus ciicn.to»,Hüo os muis olllriizoi
|i,u, 1 a Iratnmcnto dou, cabollos, da pelle, das rugas, ennlus, cravos c cüpuiliai
*ü rosto.

TINTURA DALILA
P.11.1 a coloração lapida c inalterável ilu cnlu-llo

Todos estes preparados vondom-so edfto-se-prospeclos explicativos nas casas
Kgiiinlcs:

Coclliu liastos.'. Coma.—llua tios Ourives, -10; Cirrafa Grando - Uiuauayana,
60 *, ta-a Cirio,— Ouvidor, 1811; Cnmisiiria Gomes.— Travessa S FrariJscu.SOj
Drogaria Rostos — Safo do Setembro, 09; Gonçalves bias, 5U.—Avenida llio llranco
;Kú Allcnile-sc a pedido- peto tclcphüiié 1.830.

ESCOLA ÜQUIiÂL
O Curso Normal de Preparatórios, o de maior

freqüência e o de mais notável corpo docente da capital, com
a cefetumada seriedade, inicia actualmentc o CÜiiüSü ES-
PÍEC.AL PtARA A E. MGfr*.MfiL. a mensalidades rc-
duzídissitnas e a cargo de distineta directora e completamente
independente do curso de rapasiès. — Uruetuayuns. 3S-»
I" aiiiítar. — Informações de r,( ás 19.
w»'??«aij'^_BgartK^gs_ria^ii'T3^rrJ-:™™30

Director, Dr. &&wsil\ã® j&oaveiüupa
Cursos de preparatórios e cursos primário

e intermediário
mSSS AULaS l)H:»XAS E X.H.TUKNAS 555E.

Goppo Õocerafta Dr. João Ribeiro, Gas»
tão Ruch, Mendes ds Ag.far, Ar.hur Thiré, Álvaro
Espinheira, do OoSlogid Psdro il—professor Brent
Horta, da Escola formal—Ors. J. íbiastrasigioli e
Oswaldo Boa ventura, conhecidos professores.
22. RUA DA ÁSSEMBLÉA, 22

RIO DE JANEIRO

nr mi
Restaurant ao ar livre,

unico no Rio
Praça Tiradentes, I Teleph,

665 Central
Hoje:

Pueliero :í madrilenha, la-
gaito de vitelia com pirão de
batatas.

Menu variado na ceia.
Amanhã ao almoço:

Suecesso!. .
Mão de vitelia, guizada a por-

tugueza.
Ao jantar:

Cabrito assado com ervilha
verde.

Colossal torta de frutas

ESTÔMAGO, FltiADOE INTESTINOS
Digestões ilifficcis. azin, gnslntcs,

ehterilés, prisão ilo venlre, nino luili-
lo, dôr e peso nn estômago', vômitos,
dflrcs (lo caliecu, eui-nm-so com o
Elixircupcplicu ilu prol. Dr. licnicio
ile Aluou. A' venda nus boas pliãr-
macias e droguniiS ilo llio o dns Us-
tiiilos.-:— Deposito —10, Rlia 1» ile
Março, 10. — llio.

Compra-se
Ouro, prata, brilhantes e

antigüidade cm jóias; pnga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odcon — Joa-
lheíi.a.

DELICIOSA BEBIDA

\Z*3^ T «O
Espumante, refrigerante, sem

álcool

CáSA URiCH
41, Rua Sete de Setembro, 41

Tem soinpro salames, mortailcllus, lin-
guns dcluuiadiis o toilos os trios ile Rar-
liiiccna e Petropolis, das melhores qua-
lidados.

Saborosos nlmoços, jantiircs e ccias
feitas peln eozinheira vionnoiiso. Todas
a- tiTi.ns, quintiis o sabbiidos, o celebre
nSlrudcl de miii;ãs>, especiulidado vien
nense. Chopp da Uralima a UU0
réis.

Edmundo Urich,ex-socio da
Casa Ássembléa

MOV EIS
Aluga-se por preços muito

reduzidos qualquer quanti-
dade de moveis, podendo as-
sim nossos fregtiezes mobilar
toda a sua casa sem capital; á
rua Riacluielo ri. 7, Casa Pro-
gresso,
t*^0f.*^*i^^vv*9mam*-i W**Wm*4

Com os preparados para 1
pelle. Usem só ti PEIlOUNÂ iiSM.ll.-
TI!, unico (|'.io adquire o conserva
á helleza (ia ciilis. Approvadii pelo
Inslitulo de lielleza do Paris o pie-
miailõ nela ...-.posição dc Miuino. Pre-
(¦o :isooo.

Hiiepiilra-se á venda em Iodas as
t'i.-1-luniiiiiiis ar|iii o ein S. Paulo.

A. Lopes fíilictro, cirlirgiüu dontis-
la pelii Kneuldndo de Medicina do llio
do Janeiro, eom longa pratica; Traba-
lho- jjarniilidos; Consultas diariiimonle
CúiisiiTlorio, .-'im da Qiiilánda 11. -18.

LUlfcKiA
DE

Oarantida pelo g'v-'".«!0 (ia
Estado

AMANHA

Por 2$700

Bilhetes á venda em tod-^s
aí cas.is loteric-is.

ALTA NOVIDADE¦ ji;m

ílhlnlias e Blocks
para -1 Si 7

PápelaH , Queirós.
QUI':' ^«DÁ N- 60

MlÁIll i itESfiiÜilÀKT DD

OS GRANDES

ARMAZÉNS BRASIL
(ANTIGA CASA SOUZA CARVALHO)

A' RUA PA AS©E]VS:j31_____,ElAf 104
iniciam nesta semana a sua

Grande venda annual
em que todos os artigos terão

GRANDES ABATIMENTOS

CMTEAOD Paris
w

AUTOMÓVEIS FORD
********m*****m*********mm***m*****jwm*mm*********»rt****mj*****^**m*^

**************************************************

Grande reducção nos preços I!!
De accordo coma nova tabeliã para 1917 fixada pela

_ fabrica, estes afamados automóveis, que tem alcançado
%§ no Brasil o "record" nas vendas, serào vendidos a

partir de 4 do corrente a preços sensivelmente
reduzidos

| ggk E' preciso domi-
WÊÊ- ^r a multidão

ifmW- WfôÊ \ Alfl CNnlnnt!

ÍI jr ,mMM
fodtroiodlaritieo• diiiolwDtedoAoidoDrleol [f//, Mk fw/M ...

ScHÇitàtmiif 
a»oixiot,ooTr». U//,.m\ H ül: -

r.uJleTiíwTf,fiíí£(/iMM«o.iiiTíímTHflio I _ -. Ir/Mm VWm I *a ***v
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r" marcas

Double Phaetons.
Voiíurettes. . . .

• * 3:7oo$ooo
3:5oo$ooo

Para mais informações na

Avenida Rio Branco, 170

(Predio do bvceu de Artes e Officios)

telteflhtfn
Líquidos c comestíveis finos

Grand Bar erto.isserie
Proaresse

•1*1, Largo de S. Francisco de Paula, '14
TELEPHONE 3.SI.I-N0IÍTE

«José Miguciz Domi ugues
0 iiuii- uonlartiivcl salfio.
1'i-im, rjsa coziiilui
Serviço rápido P<'° rõgíio modelo
A's ul horas da noile especial canja

,io Projjròsse.
Menu niiiiiiilui ,i" nlmoço:

Siihulii .1 italiana-
ranas :'i mlnliuta,
lliibada eom carurú.
(.assolei á palliuneza.

Ao jantar:
Peixe ao sauce conde, leitão recheado

á portugueza, franco ú africana. Ustras
rrsscas.

Especial serviço de frios. Deliciosos
viiilios

\ A Syphilis vencida por pouco di-
ilheiro pelo novo produeto

francez

MANCEOL
.So lição cslísvcl, csterilisanlò o
injeeliivel de Neosalvarsan, expe-
riini-nlada com suecesso nos lios-
pitaès S. l.oilis, lleuiijoii e oulros

de Paris c Buenos Aiies

Moveis e tapeçarias
- RUA S. JOSÉ' —
Tcieph. 5.324 C.

Compra-se
qualquer qiiiiiiiiilado ne joitis velhas

ipni 011 yeni pedras, de qualquer valor o
cillileias dò uAIu.iilo de Suecorro»; paga-se
liem, na ruu (lonçiilves Uius n. íll

Joalheria Valentm
Teleplione flíll Central

Leitura Portugueza
Aprende-se u ler em HO lições (dc

meia hora) pela mio manivilho.-a du
SriijiíLii poela lyrieo ,luào de llciis.

Voiíliide o niemoiia, e tudos iipienilem
cm !!ü lii.li.es, homens, senliorus e ere-
nucas. Explicadorcs: Siiulus liràgae Vio-
lelu Braga.

S. J0SE' 5?., 1 andar

Clil-B DOS POU1TIGÜS
IlüA 1)0 PASSEIO ff. TS

0 mais chie e elegante desln capital—
-teiidcz-vous du elite cniiocu.

CONFOlíTO, Í.UX.0, AilTE, HELLEZA

HOJE HOJE
(liandiosn estréa da artista ANNITA

KO.Si.llKTU, cantora excêntrica italiana,
chegada de S. Paulo.

INEGULAYEL suecesso da « troupe »
de artislas >oli u direcção do elegante
rnttnrcticr lirnsileiro tunico no gencru)
JÜL10 SIORAliS

I.A liliA.M), cílwlln italiana.
I'EÜ.NAMlA liKIANÜ, eanlora :\ voz.
LA 1I1EHIA, liniliiriiia liespanhola.
LA FI.HHY, emi tom ilaln-IViinecüa.
OLCA P.HANIlliM estrella iluliana.
ANSITA ItOSÇIIETTl.exccniriciiilaliana
Todos Cites nitisliis são contratados pela

empresa A. PAlllSI .v 0.

Orche lia de tzigunos soh a direcção
du populai iinie-lio 1'ICKMANM.

Eãfa semana-GllANlTÊS'NOVIDADES.

A' ULTIMA HORA
Figurinos, revistas mundiacs

e livros diversos; acham-se sem-
pre á venda na avenida-Rio
Branco ri. 137 Tel. Central
1.2S8 -SÜKIA òi BOFFONI,
junto ao Cinema Od on.

:' .'*-,!*Vj-sr*liax&*u%!lm^

Tí.fâíítro Caries «Santas
(..oiiipanliia do Éden- Thcatro de Lis-

hon Empresa Teixcir.i Marques —
Grrcncia de A. Gorjãu

I-ÜC OJE HfOJÉ
Duas sessões—A' ¦ 7 li/t c 93/1

ila noile
Formidável e cslroiidosissinip exiln

A piqiiiliiiissima revisla em dons
netos o oilo quudins, le Luiz d'Aquino,
Poicira Coelho e Aliierlo Uiiriiosii,
musica de Tliomaz Dcl-Negro e Alves

J CoelhoO 31
0 paiol di- «17o por CARLOS LEAL.

0 papel de «31» por JOÃO SILVA.
Toma parlo toda a companhia

Sccharios ilesiuinliraiilissinios
lluas cstiiilteaiilcs unolhcoscs

VIVAM OS ALUAUUS !—0 ESI'0-
llll. FÜTÜUO !

Apezar do suecesso alcançado, ore-
vemenle retirara de .-rena cslu peça

Úiliinos è«|)cclaculin de—«O ¦", i«

A NOTRE-DAIVIE DE PARIS
Granüss saldos em to ias as

secções a preços sem prece-
dentes.
OJicina de costura e talllcur

pour íiames

Pintura ds cabellos - 0^{.
UA tinge cabe los particularmente, só a
senhoras, com lloniié. Adualinente ga-
i-aiile a mai, r perfeição no seu triilialho.
Duração quatro mezes. Coniplclairionte
inofensivo. Preparados recebidos da Euro-
pa pelos ii11 mo- vanòres,

Avenida Gbiiies Freire n. 108, sobrado.
Teleplione õ.).(JtJ Centrai.

Hâlâs
A Mala Chincza, á rua do Lavradio

n. 61, é a casa que mais barato vende,
visto o grande sorlimenlo que tem; chama
a uttciição dos senhoras Viajantes,

CAFE' SANTA RITA

Vim ÉÊm^^M
^J^^**\ss»M^*^SOr

^E&CI3I]Byl««^Sr

Itua do Acic n. 8'lv'ie.;ejílionc 1104 Norte
e rua Marechal Florinno, 2i. Teiepliono
l.*218 Norte.

mSmm***** *-***W*m\***W*Ü Í******WBW

DINHEIRO
Empresta-se sobre jóias,
roupas, fazendas, metaes,
pianos, inoveis e liiilo

que represente valor

Rua Luiz de Camões n. 60
TELEP[l0l^h972 NOUTE --

Alu.'j'tu dns 7 luírus ilu
iiitihlnl ús' 7 <ln iióite)

J. LIBERAL & C. j

LWiÊÈÊi^

Exlrncíõos publicns, sob a fincai!»
sncão do líoverno federal, as 2 1|2 e
aos snliliiidds ús II horas; ii run

Visconde dc Itiiboiahy u. «15

Desappareceu
a comíchão

THEATRO REPUBLICA
Empresa OLIVEIRA & C.

Grande comoanliin iluliana de operclas
CAR \iYtBA-SGOGN ^.MiGblO

Direclor urlislico, Cav. ENRICO VALLE
—Direci.ão musical dp maestro RELLEZ/.A,

HOJE — A's S 5i:t —HOJE
Quinta recita de íis.-ignnUira fe Pri-

nieirn ri'|irc-enlacão da o|ieiela do hiaes-
tro MONTANAHI

g ii o. m
Distribuição : Itcnnln, o gari to, STKII

I.S11.1.AI',; Helena Üirrval NELLY CA11Y!
11 que ue Guise, I.UIG1 COiSSALVO :
Condo Chat'iaiibliiiic, G. PASQUIN1; Gas-
líio, eligriixnti-, ENItICO VALLE ; Slizaiina
liuiviil. A. Ilaialelii : Lcneinc, G. Mus-i;
Soercliirio muiiicipiil, G. Tozzi; Inspe-
cloi-, G. 1'Olll-IMlÍ.

A mais extraordinária creação de
STEFI CSILLAG.

Amanliã, a pedido geral—EVA,

Aquelles longos dias de torniento
constante, aquellas noites insoimiias
de agonia, cocar, cocar, cocar—cocai
constantemente, até me sentir _c in
dese os de amainar a pelle—então...

Allivio Instantâneo — a minha pelle
refrescada, alliviada, curada.

A piimeira gota de Lavol, a nova e
maravilhosa descoberta para a _ pelle,
fez desapparecer aquella comiclião, in-
stantancamente.

Na realidade, o momento cm que
Lavol locou a minha pelle que quei-
mava, a tortura desappareceu,

A irritação desappaiécei».
A pi*lle que queimava, refrescada e

alliviada.
As partes inllammadas, aclaradas ra-

pidainêiite. x .
Todas as toimas de sarna, eezema.

herpes, empigem, psoriasis, erupções
teias, espinhas,' «lesáppareccin rápida-
mente com esta nova descoberta, a la-
vagem refrescante e allivinnte, Lavol,

ÍVça-a ao seu pliarniaceutico hoje.
Compie também um poiico de al-
cool para diluir este maravilhoso re-
médio. Não demore a sua cura um
sú minuto. Experimente Lavol hoje.

Vehcló-se em linlns ns ilro-
giir.ii.is e tioticiú pvineijnics.

GRANADO & C, ARAÚJO,
FREITAS & C, drogaria Pacheco
— Rio «le Janeiro.

CASIN0 THEA1R0-PHERIX
HOJE - Descanso do FÁTIMA MIRIS

HOJE-A' 8 3|4--HOJE
Cuiiccrto da eminente violinista

EMILIAF. ASSINES!
(Irmã do FÁTIMA MIRIS)

Prngíamma:
1» parlo—1--MAX HIlüCII— Concerto

I* Tempo Allcgro. Muder.itb 2- Tempo
Adagio. Ií Teiilpn A llegrò inarziiile.

2 -\VIEL'XTI'.MI'.S-llullade et Polo-
naiso

2» parle—l--liAi.II — Cliaconnc (vio
lino). 2--P.U'.AM.Nl-l.e Strdgiic. .

Preços: Frizas c camarotes de Io, 20$ ;
cmiiiiroles de 2". 10$ : poltronas c va-
landas, 5$ ; geraes, l$0l)0.

Amanhã, torça. 7, 1'cslival artístico de
FÁTIMA MIRIS. Pheniiinoii 1 prngianima
-OS MYSTElllOS iui TltANSFOllMlSMO,
com sccnurios li'iiii.-pii',;iile-s serão dc»
vcn-.ladus uo festival artislicu dc FATJ.MA
MIRIS.

Amanha Amanha

Itíúm
Por 18400 cm meios

Os pedidos de bilhetes dn inte-
rior devem ser acompanhados dc
•mais 600 réis para o porte do Cor-
reio e dirigidos nos agentes gcracs
Nazareth & C, rua do Ouvidor
ti. 01, caixa n. 817. Telcg. Ll'8-
VEIj e nn casa F. Guimarães, I\o-
snrio, 71, esquina do beco das Can-
cellas, caixa do Correio n. 1.273.

PETISQUEIRAS A' PORTUGUEZA
Filial da casa Rarrocas Tel. .'1072 Norle.

105, rua do Rosário, 105
(ENTRE QUITANDA E AVENIDA)

CASA MA! 1117. Telenh. I25íi Norle
181, RUA DO HOSPÍCIO 181

(r.aulo da ruu da Conceição)
AMANHÃ AO ALMOÇO:

llaciilháo com arroz de forno.
Pm na de porco com salada dc batatas.
Itab da com caruiíi.
Peixadas c buc Ilu adas.

AO JANTAR:
Sopa rabo de boi.
Lagarto as-ado eom espinafres.
Capão dc iiudlio pardo.
Castanhas as-adus.
Queijo du serra da Estrella.
Todos os dias ostras frescas, mexi-

Ihões c caçus.
Vinhos superiores. Chopp

da Hansentica.
Manoel Fernandes Barrocas

llbSE?
BRONCHIGIA DE

Adolpho Vasconcellos
27—Rua da Quitanda—27

ij. fe [írati. fffliii
pnrn canalisnçãr de águas

VKLTjUN, MOKELTjI &OOMP
Praia do Cujú 11. 08. — Telep. Vula 100.

Fabrica de vij-as òius de cimento ar-
mudo, vergas, lagcolus paia divisões,
mnis leves e çcoiinliiichs de que qual-
quer outro artigo similar.

Vigas-madies massiças e postes para

Pneumosine...
Cura radical, das tosses mais rebel-
de-,, bronçluic?; calaiihos, astliiuu,
1; ao me.-mo tempo tônico paia o
estômago c ligado pelos seus com-

rostos yégetuof
A' venda na drogaria liastos & G.i-
bí-iel, Sete de Sòtembm 1)9, nus boas
phurniaciiis o no deposito geral:
Carlos Cruz k C. — llua Sete de Se-

tombio 81

-CAíVlPESTRE-
OURIVES, 37

TEb. 3.666 NORTE
Amanhã no almoço :

Colossal- mocotó á portu-
gueza.

Tripas á hespànhola.
Ano/, em canoa.
Cangiquinha leite de coco.

Ao jantar :
Grande cardápio.

- Todos os dias ostras cruas,
canja e papas.

Camarões torrados.
Boas peixadas.

Boas bacalhoadas.
Preços ciio costume

PALüCH Tii^ük'.MS j
Crande companhiii iluliana de ope-

relas ETTORE VITALE
CYCI.O THEATRAL IIIIASILEIIIO

HuJEsZtS:Hí)JE
Scgundá-jeira, (1 de novembro —

A's íi ;i/i da noile
0 grande, unico e in-
compuiavel suecesso

ilii-.iliiil.' ¦ Deslumbrante montagem.
Exilo ahsoliilo de « inise-en-sci-ne »
e iníi reação

llili-Hll
Nolaveis crcaiOo- dc DERTINE,

PINA CIOANA .- ilPRANDI.

Ilillielcs á lenda na Avenida Cên
Irai ii. ÍIIS. Telephone C. rnl), Casu
Lopi s Fernandes & C. ihis IU Uu^
mil nhã ás Oda lar le.

Ilievemenle, a nova ojierela — Cl-
NEMA STÀIÍ.

Poderoso tônico dos nervos e io ceia.ro
Gottas Phybiol g cas Silva Araújo

Guaraná-lodo-Kola- Arsênico

M IIL Di n
FUNDADO EM -1906 . -^ •

Propriedade de ftnalia Maureil da Silva
Aulas diurnas e nocíurnas. Cursos de Preparatórios e

Cursos Inlermed ario e Primário
CORPO DOCENTE : Dr. Agliberto Xavier, do Pedro

II; Dr. Erinés de Souza, da Escola Polytechnica; Dr. Antônio
Leite, do Pedro II; Dr. Paianhos da Silva, do Pedro II; Dr.
Pedro do Couto, do Pedro II; Dr. Arthur Tliiré, do Pedro
II; Prof. GuidoMonforte, da Universidade de Pennsylvania;
Dr. Mendes de Aguiar, do Pedro II e Dr. Americano do
Brasil.

Cuia Ullicu ..ppli,'iirão do
IIUC.OI. (P0') biisla para
fnzer dc-aiiparecer IX.S-
TANTANEAMENTE E POR
-.O.MPLETO todo c qual-
quer suor fétido do corpo
(p.-s, .-xillas, t-lc.) A'ven-

da na perfumaria A NOIVA, rua Itõdi-ígò iiilvá 11. íllj, e i-m todas as droga-
rias o peifumarias.—i;uixii2S0ü0, iielo Curroiíl ÍS."iÚlí. - Amoslras grntuí.tasi

IÉ9 Frase
CLUB PARISIENSE p<j

(Sociedade riògrandbnse de sorteio-)—Fundada cm 1012
Autorisada u funecionar em Ioda 11 Uiíiüo pelas Curtas

Pali-ntes ns. Í3 c 118
Concessionária du Loteria do E-tado do Paraná

Filial : HIO DE .JANE1HO, rua da
Quitanda, 107—sobrado

—— Sécie: Porto Alegre
Apelidas cernes em iodos os Eslndos i\n Republica.

. Agencia-, Incaes eni todas as localidades dos Estados
Ditnqiieiros : Ranço Pelolense e Ranço do Commercio de Porto Alegre

Capital realisado 300:OCriSOOO
Fundo de leserva  527:3t293.1"J0
Prêmios ilislrihuidos até 30/C/IO'O 797:5U0S0()Ü
Pre lainislas nialricuiliilos iíté .10/i /IÜIC I-..305
Prcstiímislus soren.ios alé 30/6/lil li fí.ÕnO
Prestami-tiis efleelivos cm 3U/0/1910 7.08o

Praso, 5o mezes—Jóia, 20$ooo—Mensalidade Rs. to$ooo
Mensalmente

1 prêmio de Rs ... íi-OOOSuOn
1 prêmio ile Rs 2:O0liS0O0
1 prêmio do Rs '1-OuÕSOÔU
i prêmios de Rs 500$; «2:001 ISOOU

13 preinios 110 Rs. D 0» ''-.OüOSnüO
180 prêmios de Rs. 1ÜUS';' 18:00í)§000

Annual e extraordinária-
mente no dia de

Nata!
1 prêmio dc Rs  2õ:0fl'$000
1 prêmio ile Hs  15:O00SI)0il
1 prêmio de Rs  lüiOOOíüOÜ

200 preinios  31:9003000 3 prêmios  50:0005000
An? prestamistas contemplados com prêmios dc Rs 300ÇOOO e 100$0UU

é faiüillahi a desistência; quando, não lhes convier recebei->s, Aos prestamis-
tas não soili-adus durante ¦> praso dn contrato sc. Iara a devolução de sua--
entradas liccroscidãs de um.i liuiilicaçãode 10 "/„ sobre o valor das mesmas.

AÇiENTES—Aèecitahí-sc, desde que aprcscntein boas referencias e lianca

KESrAUfíANTt RECREIU
Crande casa do petisquelras onde se

en 'i iilraiu iõnijij'ii us melhores pelis
queiras de-da capitai. Tem um grande
ciiraiiuiiii iiiio ao ur livro.

43, Rua Luiz Gama, 43
(Antiga Espirito Santo)

Conserve suas roupiis
LIMPAS •

BENZINA TíTüS
Sem rival parn tirar as manchas
dos vestidos, túpolcY. sedus, luvas,
etc. Vende-se em Iodas us phar-
nihiias 1§000 o vidro.

BETEILLE & COMP.
Agentes

Caixa do Correio I0U7

Nào precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral naturai
DEPOSITO C.ERAI,

Rua Thcopitilo Otíoni n. 3-9
Telephone Norle 355

BENZOIN
Para o embellezamento do rosto e |

dus mãos: relresca ¦!
J a pelle irriladu pela navalha a

| Vidro •ISoihi. Pelo Correio I

. Perfumaria Orlando RangelI
\n*am*\*Vm^&*r*i*&*

Vendem-sg
jóias n preços baratisslmos t ní

ruu (ioncnlves Dias 37

Isepii Valentim
1'elenlione li. . f84 Central

TEATRO RECREIO

Companliiii ALEXANDRE AZEVEDO-
« Toiirnée « Crcmiida «('Oliveira

HOJE: HOJE

Não ba espeetaeulò
para ensaio geral dn nolnvel peca dr

BRIEUX

SIMONE
que subo amanliã ó scena em «, prèniicre i

ás 7 3/4 e 0 3; I

PKOTAGONISTA :

[iiiIJa üWn

Cabaret Restauram üo

CLUBÍVÍOZART
A çlcgante lionlinniiirre da rua Chile, 31

Hoje, ás 9 horai, oolos-nl suecesso
dò prograinniii de artistas soh a diiccção
do AJtlSTÓCRAITGO cabaretior01USTUNO
MIMÍliVINI, comii-o iiioiIi-iiiu, o mais
querido da élile carioca.

Hoje segunda-feim—Grandes riovida-
des Estréiis.

Progrhinnin:
M; CLARKTTi:, c ip rn Ivricn.
LA RELLA SILI.l e.-trclln italiana.
C. o M. JlINEllVIXi .i niivo repertório,
VISCONDE AIJLI.., ilu).
LA CARMELITA, bailarina liespanhola,
I.IA.N D IIYS, caiibii-a franceza.
RAUL, fadista portuguéz.
Variado corpo dc baile.

ARTE, MUSICA, FLORES

Orchctrn dc tzigunos; sob a direcçüí
do proiiisor brasileiro EltMBSTO MUlY.

Todos ao Mozart. Ninguém fali
Terça-feira, estréa-UluIONlU.


