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SIM AMIGOS... 10 commercio e os novos

O governo da Bolívia, intervindo junto ú nossa
chancellaria consegue refrear a ganância da

Madeira-Mamoré Railway
¦3K-

,0 QÜE NOS DISSE O MINISTRO
D. JOSÉ' GAKRASeO

Não vem ;ii|iii a pcllo insistir sobre a
fabulosa importância da contriicção ferro-

• viária du AladeiraM iniorc Kailway, cousa
assás discutida, havendo mesmo uma ían-
tasia na «|tiul aquella estrada do extremo
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Õ .Sr. /);•. José Carrasco
norlc tl.i Republica apparccc como sendo
a ferro-via dos trilheis dc ouro...

Occiipámq-iios de assumpto transcendeu-
tal uo terreno da administração publica,
assumpto de que se ha cogitado varias
vezes, eiitrc cilas lia um mez, seguram«ji-
te. respeito ás tarifas daquella estrada, aliás,
assumplo epie constituc ainda um prõbl-iiia
geral, lão criminosamente descurado jiclo
governo — as tarifas de transporte — ape-
zar de sc haver tentado uma iniciativa r.tie
parece fracassada, a do Congresso Tari-'
lano, cujos resultados seriam excellciites
si os seus respectivos trabalhos tossem dis-
cutidos por competentes na matéria, de cá-
racler tão serio, lão melindroso que, nos
paizes cultos, tanto absorve o espirito do
estadista, como do pequeno administrador,
como do legislador, li por isso lia uma lc-
gislação especial sobre tarifas em líírãl,
na Italia, nos listados Unidos, na França,
na Allemanlia, etc.

Correspondência que recebemos do cx-
treino norte dá ensejo a quc façamos op-
portunidade para o caso, por isso que, neste
momento, nos confins do Brasil, donde as
noticias são escassas, reina absoluta ani-
inosidade contra as exorbitâncias da cs-
tráiJa ele ferro cm questão, clamor que se
faz eco não só no nosso território mas
na Bolívia, lambem, este ultimo mais for-
tc, mais incisivo, a ponto de haver troca
dc notas entre as eliancellarias boliviana
e brasileira.

Assim é que o commercio daquella par-
le do território nos limites dos dous respe-
divos paizes grila desesperndamente, zc-
laudo pelos seus interesses de desenvolvi-
mento, aliás, reflexo dc desenvolvimento da
própria estrada de ferro c do governo, que
ali empregou avultadissimos capitães.

Procurámos, pois, para uma elucidação
mais completa, falar ao Sr. Dr. José Car-
rasco, ministro da Bolívia, dizehdo-nos
S. Ex.:

Dc facto, o comníerciò do meu paiz,
noladamentc o de Abuiiã, Ribeiralta c Ma-
dre dc Dios, tem protestado velicmentemen-
lc contra o excesso de fretes da Má.déi-
ra-Mamore Railway, o que motivou o pc-
dido que fiz òfficiàlniente ao governo bra-
sileiro neste sentido, alem de repetidas con-
fcrcn.cias que tive com S. Ex. o Sr. mi-
nislro das Relações Exteriores.

Do resultado da intervenção diplomática,
clc caracter amistoso, o governo brasileiro
mandou quc a companhia apresentasse pro-
postas dc rcdiicção dc tarifas, o quc foi
feito c resolvido nos últimos dias do mez
findo; mas — continuou S. Ex. —¦ essa
redüçção foi ícila a titulo provisório, de-
vendo vigorar até 31 de dezembro do cor-
rente anno, quando a companhia apresen-
terá proposta definitiva.

Sobre o protesto do commercio bo-
liviano, que, segundo estamos informados,
fez ate ameaças, que nos diz V. Ex. ?

O protesto foi natural e applaudido ge-
ralmçnte; quanto ás ameaças dc quc me
fala, cilas só poderiam ter base na cogi-
tação dc outra via de transportes, talvez
pelos rios aííluentes do Amazonas, ou
desviando, com prejuízo para o Brasil, o
commercio boliviano para Cochabàniba _ c
dahi para o Pacifico. Seria penoso1 e preju-

dlcial aos interesses do commercio «Jo nor-
le boliviano, mas seria, outroíLi, um ;>'.cio
de represália ...

.-'eliziiiente parece que tende tudo a nor-
nialisár-se com a resolução do governo bra-
sileiro.

Deixámos a legação da Bolívia c pro-
curamos dados elucidativos sobre a Ma-
(leiia-Alaniorc e concluímos que o resul-
lado da exploração do seu trafego no pri-
incho semestre do anno passado foi: exteu-
são cm trafego, 3C'lkni,2C0. Receita
IMS5:067$SS0; despesa, 011:9758835. Saldo,
873:0925051. Arrendada á Aladeira-Mamo-
ré Railway Conipany, esta paga ao go-
verno quota dc 5 d» sobre a renda bruta,
entrando assim para os cofres públicos, na-
quelle período, com a importância dc
71:253S394.

Pagou tainbcm a companhia a impor-
taiícia de ISiOOOüíüOO a titulo de quota de
fiscalisação, assim como recolheu aos co-
fres públicos a quantia de 5:0838930, dc im-
postos por cila arrecadados.

Por ahi se vê que a Nação entrou no
goso dc cerca de 100 contos de réis por
essa estrada durante o semestre da janeiro
a junho dc 1915.

Sabendo-se quc o governo despendeu com
a construcção dessa estrada cerca de 50
mil conlos dc réis, não é difficil verificar
que a renda produzida por essa importan-
te sòmina de quatro décimos por cento do
mesmo capital.

O negocio não c, portanto, dos melho-
res para quem empatou tão fabuloso ca-
pitai como o fez o governo, mas, para
a companhia arrendatária, quc gosou das
voniagens da empreitada da construcção da
estrada e ainda está gosando unia rciuí
liquida de mais de S00 contos, o negocio
é daquelles que se chamam «da Chini».

O governo eslá, pois, no seu dever de
exigir da companhia o estabelecimento de
tarifas baixas quc animem o intercâmbio
commercial com a nossa visinha Rcpubli-
ca da Bolívia.
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A exportação argentina de trigo
para o Brasil

BUENOS AIRES, S (A. A.) — Desde
o mcz. de janeiro do corrente anuo, loram
exportadas para o Brasil, 330.080 tonela-
das dc trigo.
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0 engano reciproco
7;;n Copacabana ha um poslo de soecorro,

ou de "saiwclage", como se prefere dizer
hoje em dia.

A missão dos empregados desse poslo é
assistir ao afogamerúo dos banhistas que se
afastam da praia e receber o ordenado no
fim do me:.

Isto não é dito em lom de censura, por-
que hu empregados públicos que ganham
mais por trabalho menos penoso.

Além do pessoal do poslo deambulam na
praia pescadores, banhistas profissiònacs e
oulros salvadores evenluacs, aos quaes não
falia serviço.

Uma deslas manhãs o mar eslava agita-
do. As ondas subiam pela areia acima até ã
faixa macadamisada da Avenida Atlântica.

Nestes dias são poucos os ousados que se
atrevem a entrar nugua alé os joelhos. Ir
até ei arrebentação, isso enlão é caso cara-
cterisado de suicídio voluntário.

Os freqüentadores tinham acorrido como
de costume. Uns conservavam-se de longe, a
assistirem ao espectaculò, emquanto outros
se arriscavam ao banho. Entre estes corajo-
sos figuravam duas senhoras gordas, mulher
c sogra de um sujeito, padeiro presumível.
Imagino que é padeiro porque trás na cor-
rente do relógio uma rodela de ouro crave-
jada de brilhantes. Mas lambem pôde ser
depositário de vinho verde ou vendedor de
azeitonas.

Isto não vem ao c.nso.
As senhoras entravam nagua. Dahi a pon-

eo uma dellas, envolvida por uma onda, se
debatia sem poder tomar pé.Minha mulher I Salvem minha mulherl
Cem mil réis a quem salvar minha mn-
lher I... — gritava o sujeito, a saltilar de
um lado para outro.

Um pescador alirou-se logo á água c, não
sem difficuldàdc, arrastou a viclima alé ti
praia.

0 sujeito, tifflido, acercou-se e exclamou:
Minha sogra I

E vollah.do-se para o salvador :
O senhor comprehcnde... Eu pensei quc

fosse minha mulher...
Sim — respondeu o pescador; en Iam-

bem pensei... Mas, emfim... Não seja por
isso... Diga lá quanto lhe devo...

Tt.

A politica Internacional «lo Brasell «ta
complicando cada vez mais a Sü« »ItMn«íio.
Unslii paru senti-lo pensar nas noticias «lenta
semana, iv começar «'«'o «»|o do c«W. a wo-
bar pelo du olel«fio presidencial dos Lutados-
Unidos. , >

O caro do café v simples o claro.
Tendo oh Aliados decretado o bloqueio co-

iiicrclnl da Alemanha, o contrabando pro-
curou burla-lo por Iodos os modos. Imc-
«llatiiiiicnto so viram as nacôes vlíln ias ua
Alemanha aumentar fantasllcamcnto as
suas importações. A desproporção, deia->
mostrava claramente quo os gêneros impor-
Indo» núo eram pura o consumo dos impor-

Dtanlo disso, os Aliados estabeleceram
uma regrai Verificaram qual tinha sido a
importação mediu no «iiilmiucnio anterior ft
guerra e declararam «pie só deixariam pas-
sar as mercadorias ate esse limite.

Nenhum ablizo. Nenhuma nrbllrariçdaije.
Unia regra perfeitamente lojlca, para burlar
uma fraude evidente.

Ora, em virtude dessa regra, nos somos
agora feridos. Tendo a Holanda importado o
máximo ft «íue se achava com direito, os
Aliados não consentem mais que para ela
se exporto o nosso café. Nem o nosso, nem
nenhum oulro, porque a regra niio nos vlza
pessoalmente.

Diante disso, os interessados protestam e
os gcrmauófilos aproveitam.

De fato, nos primeiros mezes desle ano a
Alemanha expediu aos seus alentes uma
nota sobre o melhor modo do fazer a pro-
pagando germânica. Essas instruções, epie
foram surpreendidas e publicadas, rocomeii-
davam que toda a propaganda fosse dlrl-
.iiela, dc niodo a tornar oilioza a Inglaterra;
li' isso o que eis gcrmnilófilos estão fazendo.

Mas esses protestos não adiantam nada c
quando um deles chega ti pensar nn con-
vcnieiicla de sc boicotar, apoz a guerra, a
nação iriglozo, esqueço que a Inglaterra vai
fazer parle ele um bloco econômico e,si
nós lhe fizermos quaUpicr ato dc hostilida-
ele, teremos a resposta, não dela sei, mas
tainbcm dá França, da Italia, «le Portugal;
«Ia Hclji.u, epie estão ligadas entre si, por
uni pacto ele solidariedade.

Si o Brnzll estivesse fazendo unia poli-
tica internacional nítida e franca, sem neu-
Irnlidades cpiccnàs, ser-lhc-lâ fácil obter
para o café vantajens apreciáveis na França
e cm oulros paizes. Mas nós não lemos anil-
gos e não pensamos em fazê-los...

E' bom não esquecer que, acabada a guer-
ra, a Alemanha terá «Ie pagar uma inelc-
nizução por todos os navios quc ela tem
metido u pique. Vai, por isso ficar durante
muitos anos absolutamente sem marinha
mercante. Por grande que seja a sua ativi-
elude cm reconstitui-la, esse esforço deman-
dará um período longuissimo.

E', portanto, perfeitamente pueril a idéia
dc quc amanhã, terminada a guerra, pode-
remos boicotar a parte vitorioza da Eúrch
pa, que será a dona e senhora da navega-
ção universal.

Ao passo quc este cazo vem complicai'
ainda mais a nossa situação financeira, che-
ga a uoticia da vitoria eleitoral do Sr.
Huglics.

Nessa vitoria, ha desde logo a condenação
da politica do Sr. Wilson, politica muilo
parecida com a nossa: é a mesma neütrali-
dade, as mesmas liezilações dúbias, o mesmo"cpicciiismo"...

Quando, porém, alguns acham que eleve-
mos imitar a politica norte-americana, es-
quecem-se ele fazer o paralelo enlre as duas
nações: o Brazll, fraquissimo — os Esla-
dos-Unielos, poderozos e ricos; o Brazil, dc-
vednr ela Europa — os Estados-Unidos, seus
credores... Não ha nenhuma paridade entre
aquela formiga e este elefante.

Já a copia, na politica nacional, das insti-
luições norte-americanas, foi e está sendo
a nossa desgraça. Essa desgraça aumenta,
elia a dia, com a copia atual da politica in-
tcrnaeional dos Estados-Unidos.

Si, porém, amanhã eles tomarem a atitude
que a eleição do Sr. Hughes, sustentado
pelo Sr. Roosevelt, prenuncia, chegará a vez
dc segui-los lojicaniente. Lojica, sim; mas
lambem serodianicnfc, porque iremos fazer,
como imitadores, atos em en.ic devíamos ter
figurado como precursores...

E, assim, em todos os terrenos, a nossa
neutralidade é a desgraça econômica, finan-
ceira e politica do Brazil. Não é contra a
Inglaterra que os produtores dc café devem
levantar seus ilojicos e inúteis protestos :
é contra o Brazil.

Medeiros e Albuquerque. mu— ¦

A situação em

Impostos munieipaes de W1
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UMA REPRESENTAÇÃO AO CONSELHO
A's 14 horas a directoria da Associação

Coinuierdal entregou ft mesa do Conselho
Municipal il representação do commercio so-
bre o augniento dos Impostos a cobrar pela
Prefeitura no exercício dc 1017.

A representação é u seguinte t"Exmos. Srs. presidente e mais membros
do 'Conselho Municipal — A directoria du
A. |C, do R. dc J., cm nome do coinmor-
do «lesta praça, vem, com n devida vctiin,
solicitar a attençfio desse illustre Conselho
para o seguinte ¦ ¦ ¦¦

O projecto de orçamento municipal para
o próximo exercido altera, augmeiit.iiulo-eis
de 'modo verdadeiramente excessivo, os tri-
butos já bastante pesados quc gravam o
commerelo.

Noladamentc os pequenos negociantes c os
•que exploram o commercio dos gêneros de
primeira necessidade serão attingidos em
maior escala pelas elevações projccladas,

Alguns exemplos — tomando-se para base
apenas a licença — esclarecerão melhor esse
facto, que solircsallft vivamente a praça,
sobretudo agora, nesta phase do aguda crise
econômica c financeira e de vida caríssima.

Esta directoria submette A apreciação des-
se illustre Conselho, cm reforço do «íue aci-
ma deixou dito, as seguintes alterações tri-
bulariiis, constantes daquelle projeclo, c
confrontadas eom o orçamento vigente :

Nessa tabeliã a A. Commercial prova a
evidencia a. desproporção dos augnicntos, «.uc
variam, nn mesma classe, dc modo penoso,

«*-\^X* WVy ^mT^K* *

AINDA V DUVIDOSO O
REâJLTADO DO PLEITO

dc commercio acima in-
de 20 S° a 233 "i"

Todos os ramos
dicadus referem-se a artigos dc iiidispeiisa-
vel consumo para a grande massa da po-
pulação, c que, em sua maioria, como é sa-
blilo, já pagam, não somente ao fisco iim-
hlcipal como ao federal, não pequenos tri-
butos. Accresce quc vários delles serão, ao
quc tudo indica, onerados ainda mais forlOr
mente no próximo exercício, em virtude das
aggravaçõcs constantes do projecto ele orça-
mento da receita geral da Republica, para
esse mesmo exercício.

Esse illuslrc Conselho, representante «li-
reclo dos municipes, certamente, ao votar a
íel dc meios para 1917, não deixará dc levar
em conta o facto acima, considerando a in-
conveniência de taxar ainda mais rudemente
ramos dc actividade mercantil ligados u gc-
neros sobre os quaes desce, com todo o seu
peso, o imposto dc consumo, numa propor-
ção qüe, ao quc sc prenuncia, será aiinla
mais violenta no anuo próximo vindouro.
No anno passado a Prefeitura deu começo
a um inquérito para apurar as causas mais
imniedialas do excessivo encarecimenlo da
vida. E' impossível quc entre essas causas
nüo tenha sido, desde logo, incluído o re-
gipien dc super-tributação federal, estadual,
interestadual e municipal ,a quc se acham su-
jeitas as classes prodüctoras c as que lhes
servem dc intermédio para com as classes
consumidoras.

Ainda ha poucos dias, assignando um /)((-
recer sobre determinado projecto, a digna
commissão da finanças desse Conselho re-
conhecia a situação de extrema careslia de
subsistência em que sc encontra a popula-
çãó deste Districto.

Nessas condições, parece a esla directoria
que, representando a VV. EEx. sobre os nu-
gmentos de impostos pròjcclados, não só-
mente interpreta fielmente o pensamento da
classe commercial e do povo como ainda o

PORTUGAL
Não ha noticias confir-

mando os boatos
que correram

Com relação a um incidente oceorrido em
Portugal, conforme noticia de um matutino,
hoje, nada nos pôde informar o Sr. einbai-
xador Dr. Duarte Leite, por desconhecer
S. Ex. o que fosse a respeito, bem assim o Sr.
cônsul geral, Dr. Alberto de Oliveira. As
agencias tclegraphicas Havas c Americana,
que nos fornecem serviços espeeiães, também
nos declararam desconhecer por completo a
noticia de semelhante incidente. E elos nos-
sos correspondentes especiaes nenhum despa-
chò no mesmo sentido recebemos, até o mo-
mento em quc estas linhas escrevemos.

daquella própria e illustre comniissão do
finanças, em cuja sinceridade de propósito
nfio pódc deixar de confiar.

A elevação dos tributos não influirá só-
mente se.brc os gêneros alimentício:, do pri-
mcira necessidade, mas ainda sobre o com-
mordo de drogas e muls produetos tlicra-
peutlcos, isto no momento em quo taes ar-
tlgeis ti'in seus preços formldavelmonlu ele-
vaelos por força elo retraliiuieiito da impor-
(atilo, deante das medidas tomadas pelas
nações bclligerantes, cm cujos mercados nos
abastecíamos. Também esle ponto, cremos,
não deixará dc acluar no espirito .los legis-
ladprcs munieipaes, na discussão do projeclo
ele orçaniento.

Como si não bastassem as elevações epie
ameaçam o commercio, lambem aquelles
que, pela modéstia dc suas condições, são, tt
bem dizer, ao mesmo Icmpo, pequenos fa-
bricaiites c coniincreiantcs, serão colhidos
nas malhas do projecto cm quesaão, o mes-
mo acontecendo eom os epie exercem pro-
fissões mnnuncs c «pie preseiilemcnto cslfiú
bem longe ele encontrar, ao procurar Irnba-
llio, as facilidades ele outr'ora. Ao passo quc
isso succcdc com as classes menos favoreci-
«Ias ela fortuna c com os quc fornecem á
população os gêneros ele quc mais urgente-
mente carece, o projecto mantém taes quães
ns tributos estabelecidos para as caríoiiiiin-
tes, chlromniilcs ou adivinhas, hicreadoro.'
ou fabricantes dc cartas de jogar e outros
ramos dc actividade, ligados, mais ou me-
nos, a necessidades sumpliiarias ou viciosas;

Esla directoria, com o maior respeito,
pede venia pura ponderar a esse illuslrc
Conselho que a ciasse de epio a A. ÇÒmmcr-
ciai c órgão é precisamente n epie mais con-
corre liara o fisco municipal e o engran-
deciniento e progresso ela cidade, não sendo,
por isso, equitativo que, dc anno pura anno,
os múltiplos encargos flseaes que a oneram
sejam lão fortemente ailgmcntaelos, dimi-
unindo cada vez mais, pela inevitável reira-
cção da clientela, as possibilidades dc lc-
gitimos lucros; e tornando progressivamente
mais difficil a satisfação das mais elemeh-
tares necessidades dc subsistência, saúde,
conforto e bem estar dos habitantes da ca-
pilai da Itepublica,

Nos exemplos (pie acima fi.aram citados,
como outros tantos elementos esclarecedores
elo assumplo, só foram citados, cumpre rc-
petir, os quc sc referem aos impostos mu-
nicipaes dc licença, convindo, p.oréin, siilien-
tar quc também em outros muitos casos
houve sensível aggravação. Mas a A. Com-
mereial, para não alongar demasiadamente
este appello dirigido a VV. EEx., sc dispensa
dc insistir também nesses pontos, certa,
como está, de que VV. Hlix., pelo simples con-
fronto do orçamento vigente com o pròjc-
ciado, logo verificarão a procedência desta
asserção, quc resulta flagrante, tal a propor-
ção em quc sc verificaram os referidos ac-
crescimos.

Submcllcndo esta representação ao crile-
rio c patriotismo de VV. EEx., confia esta
directoria era quc o projecto dc orçamento
para 1917 seja afinal votado com uma orícii-
tação mais liberal c equaiiime, de modo a sc-
rem hannonisados da melhor maneira os rc-
speitaveis interesses do fisco municipal com
as aspirações não menos pouderosas dos
contribuintes cm geral,

Servimo-nos, etc."

0 que se passou durante a
noite em Nova York

NOVA YOI1K, 8 (A NOITE) - • A vlclorW
do Partido Republicano nas eleições presi»
ilenciiics foi completa. Os seus candidatos,
Srs. Carieis Iluglie-. e Fnlrbahlm podçnv cem-
lar com üht voteis nu Convença') .V'-.u/ü'U
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O ESCÂNDALO DOS TELEPHONES

OS GRANDES PREJUÍZOS
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DA PREFEITURA
Ha augniento de preço até para os telephones

das repartições publicas I

AS MANOBRAS FINAES DE HOJE

Sr. Lauro Muller, ministro do Exterior, assistindo, fardado de general, ladeado de officiacs, ao grande «r< boje. Trechos da defesa da Villa Militar. A explosão de uma mina, quando avançava a offènsiva
•embate de

No projecto quc está em discussão no Con-
selho Municipal, para reforma e prorogação
do contraio de exploração dos telephones,
tious pontos entendem principalmente com os
interesses da municipalidade: um è a contri-
liuiçao animal j outro è o preço dos telepho-
nes ao serviço das repartições munieipaes.

Quanto ao primeiro c eJamorosò o quc se
pretende fazer. No contrato actual, pela clau-
sulá XX, "os contratantes obrigam-se a con-
correr para os cofres munieipaes com a «ruo-
ta animal dc 10 0j0 dos lucros líquidos reali-
sidos durante o anno, entrando com essa
àiíríuidádè dentro dos primeiros tres mezes
de cada anuo social", elo. Mas isso não ser-
via ã Light, que, segundo presumpções per-
feitamentc cabidas, fazia complicações dc es-
cripturação para reduzir á expressão mais
simples a sua contribuição. Certo dia desço-
brlu-se essa gymnastica; o prefeito dc então,
Sr. Rivadavia Corrêa, delegou a uma com-
missão de competentes o exame dos balanços
e escripturação da companhia; apezar, porém;
de constar que a Prefeitura havia sido preju-
elicaelá em gordas quantias, durante vários
annos, nunca se soube do resultado da in-
vestigação.

Para evitar tudo isso, o projecto fixa a
contribuição em 50:000? annuaes. Não preci-
samos gastar mais tinta para demonstrar o
colossal absurdo dessa alteração. Basta re-
bordai? quc o contrato é prorogado até 1970 e
que é a própria companhia que declara ser
sua intenção desenvolver muito o serviço te-
lephonico, augmentando, portanto, a sua
renda.

. Quanto aos telephones ao serviço do gover-
uo municipal, a modificação é também alta-
mente desvantàjósá. Vejamos com calma as
modificações propostas.

Pelo contrato actual (cláusula XII)
os contratantes obrigam-se a fazer gra-
tuilamente o serviço telephonico da In-
tendência e Prefeitura munieipaes c suas
dependências e das repartições da União
pela Prefeitura designadas, sendo que
iesse serviço, em commuriicaçãó com a rc-
Ide geral ou simplesmente por linhas pri-
Ivadas, não deverá exceder a (GO) appa-
relhos. A rede para esse serviço será sc-
parada, terá na estação central uma secção
quc poderá ficar a cargo de um empre-
gado designado pela Prefeitura, si esta
assim o entender, correndo todas as des-
pesas por conta dos contratantes".

As.,'-repartições munieipaes não se pode-
riam contentar com (30 apparclhos. Actual-
mento/ellífs têm 174. Em 1930 ou em 19-10
talvez..necessite dc 500. E por isso o contra-
to em A"igé}r'dispoz na cláusula XIII:

fS-ltem dos ápiiareiiiós designados na
." cláusula antecedente, os contratantes o!>í:í-

g-_AiTsfc, a estabelecer todas as demais li-
í nhas necessárias ao serviço das repartir

çoes líiiinicipacs e ela União com o aba-
tlínento de 50 °1° sobre as taxas éstipu-
fadas cm cláusula especial".

Pois muito bem: o projecto de reforma sup-
prlm.ru essas duas cláusulas: "V — Ficam
-tnpprlmidas as clftuenlas 2* 9 W". A Muni-

cipalidade c a União passam a figurar entre
os freguezes communs especificados na letra
C da cláusula XII do projecto: "para cada
apparelho installado onde haja escriptorios

em quaesquer repartições publicas, fe-
deraes ou munieipaes, a taxa animal será de
150-?, etc".

Mais adeante, na letra m, foram especifi-
cadas as regalias concedidas á Municipalida-
dc: "os telephones installados em repartições
munieipaes, seja qual for o numero dos mes-
mos apparclhos, ficam isentos de contribui-
ções para chamadas dc excesso, pagando ape-
nas a taxa fixa da assignatãira, reduzida dc
20 °|° para cada telephone, sem limite algum
de numero dc chamadas".

A simples comparação enlre as disposições
do actual contrato e as elo projecto mostram
desde logo que foi eliminada a disposição
que estabelecia uma rèdc espídál para a Pre-
feitura e que, para os abatimentos concedi-
dos aos telephones ao serviço das repartições
publicas, a União foi c.rceptuada. Isto, po-rem pôde ter sido um simples lapso e, quan-lo á rèdc especial, talvez a Prefeitura não te-
nha delia necessidade. Discutimos dc boa fé.

Vejamos, porém, a questão dos preços.A Prefeitura (de propósito só queremos,
por emquanto, tratar desta) utillsa-so actual-
mente dc 174 apparclhos, dos quaes 101 per-tencem ás estações Sul e Villa c 73 ás Central
c Norte. Fazendo-se o calculo sobre os preços
relativos ao cambio de 15 e estabelecendo
para os primeiros a taxa de 202? e para os
segundos a 175? a conta da Prefeitura é a sc-
guinte :

Excluindo-se os apparclhos gratuitos (60)terão de ser pagos 114, quc dividiremos do
seguinte modo: 71 para as estações Villa e
Sul c 43 para as Central c Norte, guardando,
portanto, a proporção. Os preços serão':
71 apparclhos a 262'?.
43 apparclhos a 175?

t v 18:G02?000
.; si 7:5259000

2G:127«000
essa imporlan-Com o abatimento de 50

cia fica reduzida a
13:0f>3?300
,—, i ——¦,

Agora, os preços da proposta cm discussão
(sempre obedecendo a tarifa relativa ao cám-
bio de 15):
174 apparclhos a 150? v i ¦? i i 20:1005000
Abatimento de 20 °|e .; v jy.j v 5:220?000

- •¦ 20:8805000
Enlre um e outro preço hn, portanto, para

a Prefeitura, um augniento do
7:81Gs?500

Tsio por emquanto. Isto, com o cambio a 15.
Lcmbremo-nõs sempre ele que a prorogação é
até 1970; lcmbrcmo-iios dç que o cambio está
a 32, o quc eleva aquelle prejuizo a quasi
10:0005, e de quc não ha esperanças dc quc
elle suba — infelizmente muito ao contrario.
Até onde chegará o prejuizo dn Prefeitura,
quando lhe for necessário o dobro dos tele-
phpncs agora em uso e si o cambio ainda bai-
xar niaiB ?

quando apenas são necessários paru vence*
-GO. A maioria ele 8 \oto» 6 muilo significa^
Uva.

A' meia-noite, quando pelos lelcgrnnima»
aqui recebidos já não havia mais duvidas so-
bre o resultado elas eleições, a enorme nuilli*
dão epie se agglomeravn em torno dn residen»
cia do Sr. Hughes, nesta capital; pediu, cn-
tre manifestações ele sympathiá, ;.!• cnndidató
republicano epie falasse. O Sr. Hughes, insla*
elo pela multidão, appareceu a umn .acuda a
agradeceu ns provas dc sympathiá dc epie era
alvo, negando-se, entretanto, a falar. O Sr.,
Hughes explicou a uma commis lão de eleito»
res quc se recusava a falar porque us seus
amigos ainda não o consideravam eleito.

O publico serenou c esperou. A's duas ho«
ras e meia da madrugada, á vista eleis novo»
resultados recebidos, o publico, enlre accla-
mações ele caloroso cnlliusinsmo, insiste de
novo com o Sr. !Iu«ltes para quc e-lle fatieis
.Mas a comniissão central do Partido Hepu-
blicano, consultada, é ele opinião epie ainda,
é cedo. ü resultado da eleição era ainda eluvi»
doso a essa hora.

Somente mais tarde, depois das Ires horas,
é que chegaram os últimos resultados, consta»
lãndo-se enlão o triumpho completo dos caa«
dielatos republicanos.

Apezar da hora adiantada da imite, havia
ainda muitos milhares dc pessoas eleanlc da
residência elo Sr. Hughes, quc o auelaiiuivtim
cnthusiasticiimcntc.

Durante toda a noite o movimento na ei»
dade foi enorme.

Os jornaes da manhã e o Sr»
Hughes

NOVA YOIIK, 8 (A NOITF.) -- Os ciimincn-
tarloü dos jornaes da manhã são muito con»
eisos.

Com effeito, até á ultima hora os elemoera-
ticos esperavam pela victoria. E como a vo»
tação, aqui conhecida, até á uma hora, nscil»
lava, ora dando a victoria ao Sr. Wilson ora
ao Sr. Hughes, só pela madrugada se soubej
ao certo quc a victoria pertencia aos rcpubli»
canos.

O "Nc\v York Herald", nos seus eomineií»
tari os, diz epie em conseqiiencin da victoria.
do Sr. Hughes, surgirá, immcilialamentc, a
tarifa proteccionisla, que eslá chi estudos nò
Congresso.

Esse jornal faz elogios aos sandidalos repu»
blicanos c incita o Sr. Hughes :i cumprir as
promessas (ior elle feUns na sua plataforma;!
Rende lambem homenagem ao seu caracter;
enérgico c á sua integridade moral.

Palpiles sobre o novo governo
NOVA YORK, 8 (A NOITE) — As primeiraá

edições dos jornacs vespertinos já Iriizem pai»
piles sobre o novo governo, apezar da posse
dr. Sr. Hughes somente sc dar cm março.

Um desses jornaes, quc se diz bem infor»
nindo, assegura epie o novo secretario dlEstá»
elo será o Sr. Flihu Root; o secretario da
Guerra, o Sr. Theodorc Roosevcll, c o sc.crè»
lario dos Correios c Télegraphos, o Sr. Va*
uamáúerV

A opinião dos jornaes é quc o Sr. Hughes
organisará um gabinete de primeira ordem,
tai qual o fez o presidente Lincoln.

Ainda é duvidoso o resultado daí
elciejão

NOVA YORK, 8 (Havas) — Apezar elos re.
sultados cleitoiaes aiinunciados, a decisão d»
pleito é ainda officialmente duvidosa. Come-,
ça mesmo a desenhar-se uma corrente, indi-
canele) a reeleição do Sr. WllSon. Ao eiue p,a»
rece, no total verificado de maili'Hi;aela, não
foram computados os resultados da votaçãe» .
ele uns doze Estados, resultados ejue estão che-
gando muito lentamente c dos quaes dependei
a victoria, A incerteza tornou-se maior em
face do deSapparccimento súbito elas maiorias!
com que o Sr. Hughes contava no jestej ao
serem conhecidos os resultados elo oeste.

De manhã, o Sr. Maccornick, presidente de»
Comitê Nacional Democrata, declarou eiue O
presidente Wilson estava reeleito.

Presidenciaüsmcmania

C \

os parlamentaristas qno ;ha um
caro dc suicídioAffirmam

poderoso antielolo para
i lento.- Mas, não será também
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Jfofls c novidades
, Uai Inforiiiiiçòi'» iiroilnilng A Oiimnrn lobro

(•-> nutomovola do Mtuislerlu dn Vliicjlo conula
t' tino uu Cenlrnl du Hi.i-.íi ba dons de- .i-. va.1 IiIcuIoh, um juira n lorvlço do director. •• mi.

lio ji uu o» burvltü» lliftvnlcs da iiiliiiinl-.li.i-
{£•»¦*. I Má muilo liimi ucrln meinio ox*iiil|llo

,«jiU! tv (limi oiillii c.'.plK',<..M.i A ònlllciiolll
».vstii's niitoninvelii Mim, convíin lembrar (pie
im pi lincho iliii viu ¦;.•.' n- '.uiiilii ii djroccfio'<Ia ('.entrai, o ,Sr, Dr. Arrojado Ltsboh foi
«jucstíld de i|iiu tuilua os JornncB noiiliustoni•pi.' S. Es, ••¦ iliii, -r.i pnrn n ivjmrtlvAo cm

j um simples taxi, par ciiiuiilorar iiroscIjiilIytiI'jB Iniililiiicute oneroso no Tliosotiro u varro ií.'*«tj111* eu servia o Sr. Ur. 1'i'oiitlii,
í li' poxílvul, porem, (jue, ei.ni o corroí' (los
tcmpiií, n iicluol dlivclur clicgnsse á coiivl*

jícfio de .p..' o teu niitomov?) na luipretolii"
«liul v d,-,m' ordens i'i ganiííc d.i Central para

(fazcl-n voltar no serviço,,. Alas, essa dc um
irarro especial puni os serviços urgciilcs da
liiliníiiiitiaçnn puiliii ser lomada como pilhe
lia, ri não tosse roulicciila u ftisiido** dn Sr,
Dr. Arrojado. (Juacs sAp esses serviços nr-
jCciili"-'.' o iiuluiiiuvel il» íllrcclor não pode l'a-*"¦' ' H por (|iie se vê 1'iiiiliiiuaincnle esc
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[volileulo parado nas esquinas da rua do Ou-'.idiir e da Avenida ? Será nli que sc lazeiu o.'taes serviços urgentes '.'
. (.oiiiii hn dias dissemos, foi unia rematada
tolice da ('.amara exigir das repartições pu-
Lucas iiiforuiações sobre os seus automóveis.,
íJslavil claro que os direcloics dessas 1'upiil*.
(tições haviam de declarar: o carro tal sci'\'C'jiara Isto, esse oulro pnrn aquillo, ele., Iii-
•venlnndo sempre pretextas para justificar o
|lllll*0,Seria absurdo esperar quo elles viessem di-
Irei', por exemplo, que lia sua repartição li.i-
hia um automóvel especialmente destinado ao
gínssclo dos funecionarios c suns familia:..

< Os nomes do dia são dous : o Dr. I.eojiold i"Rodrigues de ISulhõcs Jardim, senador pelo
Distado dc (lovaz, e o Ur, Augusto Anlonio
Boa res Pesliina, ilcputiulo pelo Hio ürnnilo Io
tini. listes dous illtistrcs parlamentares nclimü
.nin absurdo que sc esteja a gastar lauto di<
[jihclro com a compra dc carvão para ns Io.
Coinollviis da Central, quando ha por abi lau-
tii ma!ia para produzir lenha ! Para que ga-.
lar milhares de contos em comprar carvão no
pslrangelro, quando todo esse dinheiro pode
ficar no paiz, multo mais iililineiitc emprega-
ilo, cm pagamento de subsídios parlamenta-
res, por exemplo ? li depois por que não :.(•
Jiâo dc queimar Iodas essas niatlas, (pie só
servem para dar guarida a mil mães fer07.es V'Ainda ;i essas maltas fossem ;is dc Goynz 011
fio Ilio Grande do Sul, pode ser que. esses no-
fttvcis legisladores se iipleilassem uni poiir-j
da sua sorte, Mas está claro que a lenha pnrn
11 Central só pode provir dos Ksludos do iii:.,
Min..:, e S. Paulo, listados com que nem o Sr.
Jlul.hões, nem o Sr. Pestana nada lém n ver...

Queimem sc, pois, todas ns maltas minei-
ras, paulistas e fluminenses, reduza-se tudo ri
lenha, còmlnlllo que o Sr. Leopoldo dc Dlllllõos
crnliniie n receber Iraiiqiiillanienlc o seu sub-
sidio e :i fuinnr Iraiíqulllanicnlc o seu cigani-
l'1'.o dc palha, c còmlnlllo que a devastação não
nttiii.i.i as multas do Ilio üranile, o listado do
patriótico Sr. Dr. Augusto Pestana.

Para o verão
Camisas, camisetas, ceroulas, pyjamns, col-

Iarinhos, ele, recebeu grande sorliniento a
JCAMISAUIA ESPECIAL, — Ouvidor 108.
«¦¦¦¦. .... . — ¦—-... i «•¦taes*!»* «1 1 ii.

Navegaç:ão poríuoueza para o
Brasn

Communicn-nos a Câmara Portugueza de
.jCqmiiiercio e Industria do Hio de Janeiro
iter recebido boje pela manhã telegramma
do Éxmo; Sr. presidente do ministério por-¦luguez, que esteve reunido até a madrugada,
liara estudar o problema da navegação por-
iuguczi para o Brasil.

O lelogínmma é do teor seguinte í"Presidente Câmara Portugueza Commer-
cio — Ilio — Foram hoje npprdvadós con-
sellio ministros, sob presidência chefe do
Estado, bases conlralo navegação enlre Por-
tugal e Ilrhsil, Cumprimentos; — Almeida,-presidente do ministério."

1 Também sobre o mesmo assumpto recebeu
ií Grande Commissão Portugueza Pró-Patria
O seguinte telegramma:

"Visconde de Moraes — Commissão Pró-
Pátria —- Ilio — Conselho ministros sob pi-j-
sidenci 1 chefe do listado approvou hoje ba-
ses con! valo navegação enlre Portugal e fira-
sil -- Saudações calorosas — Almeida, presi-(lente dò ministério;"
¦" ¦¦-'¦¦ ** ***^*>yt*-**—*— -

JJLIXII* 012 NOGUKIíí.a — Grande Depurativo

O Stipromo concocKi liaboa»-corpus no mineral Cnomno.
lioi- sob volos contra

cinco
O "liiilieascorpus" Inípclradu em favor do

([onerai (.iietiitn, de Albuquerque, presidente (It)Matto d nisso, pelo 
¦)¦•, Astoliiliu Vieira (IoIUzciii u c pelo .Supremo Tribunal Federalconcedido pnrn so podirom liiformiiçdoí dei».Hindus nn prcsideiile du llcjuibllcn, fui, nriuiil,íiibiiicllido, 11.1 sessão dc liojc, n dcfiuilivo

Jiilgaiiicnto, Como Büllipro, nestas occiislôcs,
11 saiu dos nsslstontcs nclinva-so repleta, l.cu
diiriiute algum tempo o relator, o Sr. inliih-
tio Audií Cavaleintl, ns Informações envia-
das pcln proulilohlo da Republica, ns qunos con-
sllllijin quasi que cNcliisiviiinciito dc Ide-
(irnillllins recebidos das duas facções sobre lo-
dos os ncoiiteclinonlos, Terminado o relato-
rio. pediu 11 palavra o advogado do pnelciilo.Conieçoii o Dr. Aslolpbo V. dc lle/cnle
por declarar que não vem discutir queslão de
dlrcilo, mas trazer algumas Informações sobro
a. ultimas occorrçnoins, O processo teve Ini-
cio em Cii.valm, capilal do Estado, séde da Ali-
scuihlcn c do governo.A Assembléa deliberou Iransporlar-so paraCoiumbA, muito distante dn capital, c conti-nuoii, iuopiiiadaiiiiute, o processo sem ne-
tiliiim aviso, iieiilnuna conuiiuiilciiciio n quemdó direito. Si o juiz não pode transferir 11;.cilo de seu juizo, sem nutárlsiicfio coiupetcn-
te parn isso, como pòdcrA esse Irlbuniil, que o
é a Assembléa cin lal mister, transferir 11 sua
séde, rcpentiniiiiicnte, sem nulorÍMição, jinr.i
proseguir cm um processo do nnliirezn crimi-
linl, que, (lesfhrle, nfio podcrA ser legal 1 O
processado lem o direito de nsslslir pessoal-menle mis trabalhos do processo, No cintam
to, não ponde elle exercer esse direito, que lhe
assistia, porque não se aventuraria n deixar n
séde do seu governo c Ir 11 Corumbá, assislir
aos depoimentos das testemunhas, ele.

Leu trechos dc règulnincnlòs e leis sobre
este assumplo.

Hcferiu-se no "habeas-corpus" que ba dous
nnnos passados impetrou em favor dos depu-
lados pelo Rio dc Janeiro e que o Supremo de-
ciiliu que a mudança da séde do tribunal jul-
gador não era legal, quando não autorisnda dc-
vidamcnlc por motivos justificados.

Lá, cm Malto Grosso, o juiz federal tam-
bem por sua nltn recreação se transportou
para Corumbá, de maneira que o que está em
Corumbá não é o juizo, é o juiz, é o funecio-
nario evadido da capital do listado, sem auto
inação para o neto que coinincllcu.

O processo daquclla natureza é fulminante.
O governador, depois da pronuncia, lem US
horas para oppôr a defesa. Como poderá fa-
zel-o em taes conjunturas V lissas são ns iti—
formações que lem a prestar.

Itelirando-se o advogado da tribuna, foi dada
a palavra ao relator, li ,

o sr. a:;duf.' Cavalcanti da* n
SEU VOTO

principiando por nffirmar que o governador
eslá soffrciido processo de Assembléa inimiga.

Esse julgamento assim feilo não pode ter
validade. Continua a pensar que o governa-
dor eslá coagido, necessitando do amparo do
Supremo Tribunal Federal. Si lios infelizes
qne se sentam nos bancos dos réus sc assegu-
ra o-ulircito de defesa, por que não se lazer n
mesmo a esse governador que sc não delen-
dc porque lhe cercearam esse direito ? Man

Asrestricçõesao
nosso commercio externo

A proMMf &o de exportação ilocaie para a Hollanda

tem, pois, o
petrada.

Pedindo a

seu voto. Concede a ordem im-

do Sangue

A conferência de Soiza
Reiíly - "Âüemâese

íelgas
—»-

D í&azâBfflmehío <sm Pãnara-S:, d«s
wase-cosasifiS Eic-gcsniiãss?*-

' BUENOS AIRES, S (A. A.) - Dcsau*
íprisãiicto as informações contradictonas pu-blicadas a respeito da sua próxima confe-
renci.n, o jornalista Sr. Soiz.a Reilly, cor-¦rcspóndcntc de guerra do joriiaí «La Na-
cton:\ annuhçia que a conferência que fará
lio próximo sabbado, será sobre os «Alie-'
jtnaçs e Belgas» e nella se occ^ioará dos
vexames que soffrcu o Sr. Roberto PaiTÓ,
» quem os allemãcs, ria Bélgica, seqüestra-
ram todos os documentos que provavam as
barbaridades e o fusilamcnto dc que foi
viclima o vice-cônsul da Republica Ârgcri-
tina, cm Diiianf; das matanças dc creanças
ç mulheres, assim como da prisão e con-
ãcnmação do engenheiro Francisco Barbará,
pelos austriacos, por ter o mesmo casado
com uma senhora originaria dc uma das
jprovinciàs drredentas».

«Í5mo mm ..*>
O, 

" Cigarros populares, dc
MU m* [l.lmo ."''' N"vo. Pira

brinde-. I.OPES SA' & COMI
-UJ réis, cum valiosos

UMA^BiSTINCÇÃO MERECIDA
O imperador da Rússia acaba de condeco-.3ar com a çommcnda da ordem imperial dc

(.SantAima o Sr. Dr, Baldoniero !•'. Gayari;íictual secretario da legação argentina cm I.is-
;*)oa, em alleuião aos relevantes serviços pres-íridos por esse diplomata quando cm exerci-
PlO.nn legação do seu paiz cm Petrogrado";Ji essa uma noticia que repercutirá agr.i-flai-ehncii.e na nossa sociedade, cm cujo seio
p Di. Ciayan conta numerosas svmpathiascoiiquislndas durante o curto espaço do tem-¦po em que aqui esteve desempenhando o nies.mo cargo que ora exerce em Lisboa.

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

Uma apprehensão a bordo
(lo "Frisia"

ÍkSlhPaSHo!lC,!r0* a°,.'(I;risia». Sr. CharlesJxodla, dc nacionalidade sueca, veiu nosP«!>r que declarássemos ter s do victima

íode n 1 lAlfandcg? apprehendeu em seu.poder 2j tubos de «íieo-salvarsan». EssesSfn°?Sr< Koc,Ia'trazia para s
to r-^,í ' C a pí°Pria Alfândega assim
|, reconheceu, mandando-o cm paz.**~" -OS^ta

Dr. Francisco Eíras ) caucanu
• .docente da F;lcu!<ln,là-2 ás 5 horas) MM =

palavra
O SR. MINISTRO OLIVEIRA RIDEI-

KO DA' O ÜEÜ VOTO,
começando por declarar que se traia do pro.
cesso dc um governador por meio do "em-
pcachmcnl", qne estudará de accordo com um
parecer do maior publicista da Republica, o
ísr, Ituy Barbosa, o qual diz que o "empeach-
iiienl" c o meio dc tornai- eftecliva a respon-
siibilidndc dos governadores.

Estuda a queslão sob esla formo, diz o Dr.
Oliveira Hibeiro, para que o paiz e a impren-
sa, que coinãncntn n nllituda dos juizes em taes
casos, vejam a maneira por que vota.

Si o poder judiciário não pode tomar co-
nhecimciilo de um caso político, e este o é,
como poderá tomar conhecimcnlo da coacção
allegada ? Não' não jiode l O presidente de
í.lallo Grosso acaba de ser pronunciado; O
•Supremo não lem competência para nnnui-
lar o processo, (i pronunciado declara que
não cumprirá a sentença e os telegrammas di-
zcm que o juiz federal deu "liabpasrc6i'pus"
ao suecessor do processado; para tomar posse.
Si ba nullidadc não é ao poder judiciário que
cabe nprecial-a, mas ao executivo, que a Con-
slituição inandri intervir, indêpçndchtcmenU'
de requisição dos governos cstndllíics.

A esla altura o Sr. Oliveira Hibeiro pediu
nos seus eollegas que o desculpassem, por não
falar em mais alto diapasão :

Aqui está uni homem, diz, que honlcm
teve 89 gráos (lc febre e qiíe tomou cnlbineja-
nos c outras còusas...

Isto, aliás, serve para mostrar que fala
com convicção, nfio servindo a interesses
subalternos..,

Todos nós estamos assim — exclama
o Sr. André Cavalcanti,

Cada qual fala por si — prosegue o
Sr. Oliveira Ribeiro. Quem fala agora
sou eu...

Não procede — continua — a allegação dc
que o juiz fun ceio n a ml o em Corumbá o faz
illegalmcnte. O juiz é federal e tem ju-
1'isjlicção em lodo o Eslado. Não fugiu. Não
quiz foi fisgar-se na ponta do uma faca.

Lô mais alguns trechos de Huy Barbosa:<:A_ regra da Constituição Peileral, em ma-
teria dc "habeas-corpus", é realmente nm-
plissima. M;.nda dar-se o "habeas-corpus"
sempre que o indivíduo soffrer ou se achar
na imininencia de soffrer constrangimento,
coacção, etc. Mas, por mais larga que seja,
não abrange os casos de especialidade; cuja
competência se afasta da orbita judiciaria".Esle parecer t authenlico ? — inlerro-
ga o Sr. Viveiros dc Castro, bastante ad-
mirado.

E] dos annaes do Senado e está ao lado
de accórdãòs deste Tribunal;..E' que S. Ex. evoluiu — nparteou o
Sr. Godofrcdo Cunha...

O Sr. Oliveira Ribeiro, proseguindo, ex-
clama :

Isto é outra questão. Sr. presidente,
quem está apoiado ria opinião dc Huy Bar-
hosa não teme vácillaçõcs.

Continua a fazer apreciações sobre o "cm-
pcachment". Refere-se á these sobre o as-sumplo, que qualifica dc trabalho de altovalor, do desembargador Gabriel Eerrcira,
declarando o "empeacliinent" exclusiva-
mente de natureza política, c diz que aqucl-
Ia these, formulada ha muitos nnnos passa-dos, parece talhada, cm previsão, para oactual caso de Malto Grosso. Termina o Dr.Oliveira Ribeiro levantando duas prelimina-res: sobre a originalidade do pedido c sobro
a dualidade de governo que cntenilc existir
no Estado dc Malto Grosso,-

A seguir
FALA O SU. SEBASTIÃO DB LA-

CERDA
Já teve — diz o Sr. ministro' Lacerda— opportünidade de, cm outro "habeas-

corpus", dar o seu voto, A opinião que sus-tentou está firmada. Lembrou que a lei deMatto Grosso foi copiada de uma lei do Es-lado do Rio, de que fora cllo nulor, Iihpre-
gnada dc lnconsliucional, mais tarde, cllo coutros eollegas, collaborando, reformaram-n a e puzeram em execução uma outra leisobre tal assumplo.-

A de Matto Grosso, copiada ila. flumlncn-se incidiu nas mesmas fallas que esta, esta-bclecendo casos do responsabilidade do prc-sulente, quo não podem ser estabelecidos
pelos poderes estadunes, porque estão pre-vistos no Código Penal da Republica. Alem«isso, outro vicio quo contém c que com-minou a pena de inhabililação para exerceroutro "emprego publico", o que não é dacompetência dos governos estaduaes.

Não sc impressionou com n circumstan-cia allegada pelo Sr. Oliveira Ribeiro. A As-sembléa Legislativa não podia proseguir noprocesso, porque o Supremo havia concedido
é '''ibeas-cori)us** 

*» presidente, «té yirem as

Tem fui» a mnis desagradável rciicrcurasilo« iiullcla, qui* piihliciiiiiis em nrlniolro lo*«ar, da iiieilidii loiii.nl.i pela no verno lugle*com rclnçno no nosso enfí. cuja o-ciiorlliolTopnra a llollidiilft foi proliildiln. A nllliudeilu Ingliilemi, roetrlii|*luilo dossn íúriim onosso coiiimorelo coni o exlerlor, produ/liigraiiilo eoiilrnrleiliiilc, mesmo nos ni». mau.
11II1' l" * VA 8>''"-m'!',A **°ía l',"USf' *¦•»•

.Qual tem sido a nossa cxporlocão
pnra a Huilanilu?

Ali nbrll do 1018 ern livro inlelrnniciiton entrada de café em Ainslerilnni. 'Dali! cm(Iciinte, ale julho do corrente «mm, a en-Irada foi dB (10.(lim snccns incnsnea. Üopoiide julho foi rediuliln 11 Ü3.000 suecas InnS^oilo" tk n,B""s mm*'om (|,,c iu "
Antes dn_ «ucrrn, nos cinco últimos nnnos,a cxiioilaçno de cure brasileiro pnrn a llol-landa (Amstcrilnni, Itotlcidam c Ilhas) foi11 BÇjtuIlilot em 1010, 1.077.005; cm 1011 —•*'',,3,ií-.*,i.nSm m'Lr: -.'188.8551 «in ioiü— 1.18-1.0)7; em 1911 ~ 1:047.518, o <pi.da umn média aiiuunl dc 1*240*970, ou umaiijéilin mensal du 103.414. li' preciso, po-rim, iissignalar que o café expedido parulliilteiiliim era lodo transportado cm naviosiillcinaes c sc destinava 11 Alleinanlin. Essaexportação cessou com a guerra, c sof-lieu grande (l'mlnulçfio o que sc dcslinnvaAs ilhas, limitando-se 11 exportação pnra nllollanda ao porlo de Ainstcrdnm.

No consulado Ingler. — A confir*
niação dc que o governo brasi*
loiro foi notificado sobre a pro*iiibiçilo

_"\"o consulado Inglez procurámos Informa-
çoes acerca do acto do governo dc S. M. bri-tannica, prohlbliido 11 exportação do nossocafé para a Ilolliiiida. balámos ali ao rc-spectivo cônsul, rue nos declarou perempto-ri a me 11 lc ;.Nós não podemos, dc fôrma nlgiimn,ndcniilnr quaesquer detalhes sobre o 

'caso.
Trata-se, não somente de umn questão deintercâmbio coniriiercinl, mas dò assumplo
que diz inteiramente com os altos princípiosdn política internacional inglczaj e, desde
que affccln ao Brasil, sá o respectivo mi-lustro da Grã Bretanha tem autoridade parase pronunciar,Mas, em se tratando de um fado com-n.ercial, conhecido já cm linhas geraes, sibem que rcsultniite dc tal política, o con-sulrtdo, não quebrando a linha dc disciplina
que lhe compete seguir, bem poderá in-formar sobre si n pròlilbicãò do nosso caféestá ailslrieta ás normas diplomáticas sobreo commercio mundial da Inglaterra, cm facenos seus interesses, isto é, si o governo In-
glez pratica um gesto que nllinge a oulrasnações neutras, que, como 110 caso, possamser allingidas pela orientação daquclla po-liliea de commercio externo.Absolutamente não podemos ndcanlaruma só palavra. Só o ministro, como já dis-somos, poderá falar. Ao demais, si estives-somos autorisadòs a dizer alguma cousa só
poderíamos ler motivo dc satisfação c honraem ministrar detalhes informativos a ANOITE,

—; Mas, no menos, confirma que o gover-110 inglez fez a devida notificação no doBrasil.
Ali ! certamente. O Sr. minlslro já fez

•(•lente, de certo, no Sr. ministro do Rxle-rior.dns razoe» que loram mollvo de seine-lliniile neto. Inuiii M-iia Insistir puni 11 oh-tencfio ilu outros Informei,Deixamos o consulado o fomos ouvir nl-
«uns exportadores do café.

O que nos disse o Sr. I.ui/. Oolicr,
da casa Oolier it C. I

•— I?m doinslrc, um verdadeiro desnslre
jinrn o eomnicrelo do enfè •— (llssB o Sr,
L,? ÇPÍ'1*** mtio Principal dn casa lluhur« (.. Nos iniiiilenios nqui na praça do Ilioo terceiro logar nu lista dc oxporlndoros,
pois expoiiiiinns. para os dlffeienles merca*dos de café, 4(10.tiou encens niiminliiionto,No caso do café para a llollaiula que, como6 subido, a exportação eslava limitada, a
principio, cm r.n.litiii suecas, depois n 40.(101)o por ultimo ÜO.000, só podemos iiileiuilar
Miie importa em considerável prejuízo, nãoso pnrn o commercio, como para o própriopai-, Orn. a nossa casa conlrnlnrâ o Irniis-por u de. ÜãO saccas dc enfo 110 vapor "|-ii-
8i ...l,':,ni " ,,or,° *¦•' Aiiislerdain, pelo preço(Io JllO Kclillliiigs, cuja pnrliila do navio cs-luva aiiiiiiiiciiida para H'-" do corrcnle, l)c sue-
preza recebemos n seguinte coiiiinunlcnção :l)e ordoin da Sociedade Anonyina Marli-nelli & C, agenlcs do l.lo.vd llenl llollandcz,rommiinicn n VV. SS. que aquclles senhoresreceberam inslrueçòos da referida coinpaiililá(lu que ficava suspenso, nlé nova ordem,
qualquer embarque de café para Ainstcrdnmnos vapores daquclla companliia c «uc estácoiiipreliciididn NESTA l'll()IIIUIC.\() OCARER íQUJS ERA DESTINADO A I MDAl"
QUE NO VAPOR "1-lil.SI.V". _ O corredor,Luiz Campos."

O cnso do caie* do Hayre — Arccxporlr.çào dc que se tem falado£ uma calumnia que sc faz íi França ,
O Sr. Bolier, que Inipnrclnlmenle nos fa-iam sobre a situação do café, considerandoo caso verdadeiro desnslre para o nosso paizsenliii-sc prcfeilamenle á vontade para can-testar n divulgação da noticio sobre h roex-porlaçao do café 110 Ilavre.— Não ó absoliilainenle verdade nue lal sefaça naquelia praça. Chegando da ¦•'rança,

luslainenlc do Havre, 110 din 11 do mezlindo, 110 "Ilollandiii", verifiquei nli quenao se faz nenhuma rec:;porlação par.., 0estrangeiro; não porque o commercio o evi-te, mas pelas lerniiiianles pròliibicões dogoverno franecz. O café em "slock" é para(i1 consumo da França civil c dn Trança mi-lilar. fosso assegurar, com a maior firme-za, o que digo, pois fui testemunha ntú dcuni caso simples de rcéxporlnção, cuin pro-lnliiçao se fez sentir iinmeiliatamciile.
Nno ba reexportação.

O que nos disse o chefe dn cnsa
Mac Klinyin

Depois do Sr. Rohcr procurámos ouvir obr. r.Inc Klui.vm, casa exportadora de caféque oecupa o segundo logar na nossa praçaDisse o respectivo chefe do escriptorio:
77 ,,os,?**'0 I(;mos café para mandar paraa llollanda, mas não tratamos mais de em-harques para aquclle paiz, por isso que cs-tamos seientificados da probibição do co-verno inglez a respeito'.
Na casa Mac Klin.vm tivemos oulras infor-maçoçs que confirninm ns notas dadas peloí>r._ ljoher, a propósito do limite dc expor-laçao do café para a líollaiida.

A OONFUmaRA^ÃO OM BUROPA
9*\»f\*\*^\fSm<*\S\S>mfm*~\*9Sr\"19*S\-****Sê

r«M --mxb

2raciiiJ-if.il]
v!*ii NA FRGNTC OCCIDCNTAU

Um ffrnnile suecesso dos frnnceisi ,

0 ultimo dia de
manobrei!is

1'AIIIH, H (A NOITE) — AniHiiirl.1 se om.
tliiliiu-olr iiiie. npiMiir «bis rluivim torronclf-e*
que niiiiiii nn oceaslüo, oh friuieeiei nlacnrnin,
110 mil do rlnmine, m iiiihIçóch itlUiiiila, «jue
foram rouijuUladiiM nunin freme de quiiOo M-
lniiietrii», il«"ile o bosiiiie de Uiuiiliicx nlé
miileste ue Ablulneourt, Om rrniicezca occutiu-
fniii 11 Hldeln de rrcsiolrc e clicgaruin nos suh
urlilus de (ienrcioiirl, fiucndo 50,'J prisioneb
rns, entre o» iiuuc-i Im nlituns officiaes,

l.VIII.S. 8 (llavim) — Ah (rupim frnnee/an
111 ptuniram liontem an pomIçoc*. Inlmlsns numa
freiila de qunlrn kllomeiroH, desde o bouque
de MiiinliicH até it reflntirlii de Ablalnrourl,
occii|inndo assim Ioda esla povoarão, l*rcHS(il-
re «• o rcinilcrlo de Ablnlniourl. O numero de
lirliiloneiroa è "uperlur a ((iilnlienlos,
Coiunuinicndo ofíicinl **' ¦'

infonpnções solicitadas. A Assembléa .pro-seguiu 110 processo e o terminou contra o
paciente, quando esle eslava amparado peloremédio constitucional. Nem o podia fazero juiz federal, como fez. Tem, pois, nmvoto conhecido. Concedo a ordem por essesfundamentos.

E' dada a palavra no Sr. ministro
PEDRO LESSA

que declara conhecer do pedido preliminar-menle. ''De merilis" concedia a ordem, pc-los .fundamentos do volo anteriormente con-cedido.
Pede, então, a palavra e

DA' O SEU VOTO O SR. MINISTRO
VIVEIROS DE CASTRO

que procede a um histórico de todos os "ha-
beas-corpus" impetrados sobre este. casofazendo salientar que o presidente do Esla-do, quando foi do "habeas-corpus" 

para aAssembléa, accentuou não estar a pacientesoffrenilo coacção, mas tão somente deseja-va cila cffeclunr um processo clandestina-mente.
Discorre sobre a originalidade de Iodosesses -habeas-corpus'.', c termina dizendoque, visto ja sc achar o juiz federal "des-

aquarlelailp" e funcciòmindo, entende nãopoder ser o actual recebido orlginariamcnlc,
.Entrando na queslão "de merilis", apre-cia cm longo c bem fundamentado voto, anatureza do "empcnchineííl" cm face dasnossas leis, referin'dò-sc lambem á these do»r. (lahriel Ferreira, sobre o assumplo, pro-lenda 110 Congresso Jurídico cm 1S0O, paradepois apreciar o assumplo segundo os pu-hücistas norte-americanos, c termina compa-raiulo a penalidade imposta aos governado-res, em processo de "empcachmcnt", a umadegradação", como a quc exisle no. Exer-cito. Nega competência no Supremo para co-nhecor da especie e muilo menos para con-ceder a ordem pedida.Requerendo o Sr. Oliveira Ribeiro que fos-sem as suas preliminares postas cm discus-sao, foram ambas rejeitadas, contra os vo-tos dos Srs. ministros Oliveira RibeiroCoelho e Campos, Godofrcdo Cunha e Mi-

bielli,
Recebidos os rotos e não havendo maisquem pedisse n palavra, foi proferido o se-gimile resultado :"Concedida a ordem cm favor do generali.actano dc Albuquerque por seis votos con-tra cinco, que são os dos Srs. Viveiros de(.astro,,Coelho.c Campos, Mibielli, Godofrc-do Cunha c Oliveira Ribeiro."
O Sr. ministro Enéas Gaivão não compa-receu e o Sr. Dr. Murlinlio sc deu por im-pedido.

« -ao**, i

Ã sea do Uo

O saneamento dos nossos
sertões

vaÍS£ DE r°,p,A' 8 (Swviço especial dá AAUUL) — A Sociedade de Medicina reiinc-senoje, as 19 horas, para tratar da questão dnsaneamento dos sertões, O Dr. Feliciano Viei-ra apresentará uma moção sobre tal nssum-pto, havendo grande interesse sobre sem"-Ihante caso.
-*••»»-

ELIXIR DE NOGUEmA 
"- 

Pnra moléstias
da pollo

visfa

Uma acertada providencia doSr. director da Central
Em virlude de alguns accidentes que ulli-mamente tém oceorrido em vários pontos daslinhas da Central, por descuido dos guarda-chaves, o Sr. Dr. director da Central deter-minou que fosse feita, com o máximo cuida-do, uma revisão uo quadro desses empre-

gados.
Ha cm algumas esIaçõcS -guarda-cTiaves

cuja edade já um tnnto avançada não podepermillir a attenção e a actividade que exigeo desempenho do mesmo cargo. Estes serãoaproveitados cm outros logares onde não es-teja em risco n vida dos passageiros que via-
jam na Central.

Ainda ante-liontem, em Chapéo d"Uvas Te-rificou-sc o descarrilamento do um carro' fri-
gorifico na chave inferior daquclla estação,
por descuido do finarda-chnves, qo« jbnlü

i mais fU 60 uni» tto edaá> "'•

Pa3avs*as... páBa.ynas-.i
A sessão do Senado, hoje, quasi que cons-ton de discursos do Sr. Miguel dc CarvalhoA hora regimental o Sr. Urbano Sanlosassumiu a presidência c declarou aberta asessão. Auprovad.i a acla da sessão anteriorpassou-se ao expediente, que constou dn re-mossa de varias proposições da Câmara con-cedendo licenças e mandando abrir diversoscréditos; informações do Sr. ministro daAiaçao sobre subvenção a embarcações ctransportes íluvies, etc, cie. e um teleê*ram-ma do Sr. general Caelano de Albuquerque,

presidente do Estado de Malto Grosso, d"omesmo teor de um publicado pelos jornaesvespertinos o recebido honlcm pelo Sr pre-sulente da Republica.
Falaram os Srs. Alfredo Ellis, que juslifi-cou a ausência do Sr. Adolpho Gordo;'CunhaLcdrpsa, que justificou a ausência do SrEpilacio, c Hibeiro Gonçalves, que pediu sub-slituto para o Sr, Epilacio na presidência dacommissão dc legislação e justiça. O Sr Ur-bano Santos attendeu ao pedido, designandoo Sr. Gonzaga Jnymc para substituir o SrEpitacio.
Rassando-sc & ordem do dia e não havert-do numero para votações, foram encerradasvarias discussões. Entrando, porém em ler-ceira discussão o substitutivo do Sr. Vicio-nno Monteiro, favorável á nberlura do cre-dito de S57:000.?OOÜ para pagamento de des-pesas feitas pela antiga administração da Fa-culdadc de Medicina da Bahia, o Sr Miguelile Carvalho pediu a palavra c durante nieiahora combateu esse credito, procurando pertodos os meios provar que elle não cra jus-to. Quando S. Ex. terminou o seu longo dis-curso, o Sr. Victorino Monlciro levantou-se efalou em defesa da commissão de finançasDemonstrou que o credito cra necessário

porque ia solver compromissos legalmenteassumidos. Demonstra que o governo não fazdoação daquclla quantia á Faculdade e simum ndcantamenlo.
Mas o Sr. Miguel dc Carvalho não se dápor satisfeito c falou ainda uma vez ntaean-do a abertura desse credito. Fez considera-

çoes philosophicas sobVe o caso. O Sr Victo-rino Monteiro aparteòu-p fortemente.'
_A esse tempo já havia numero para vota-çoes, iiins as considerações do senador flu-mincnsc afugentaram os embaixadores dosEstados.
Mas o Sr. Miguel de Carvalho reedita to-dos os argumentos que tinha feito.O Sr. Miguel de Carvalho falou, falou eterminou dizendo não sc admirar si amanlrichegar ao Senado e encontrar um annuncio— "Casa para alugar".
O Sr João Luiz pede a palavra e defendoo credito. Iía vamos apartes dos Srs Victo-nno, Ellis, Lopcs Gonçalves c Fernando Meu-des .Quando este sç referia á previsão doSr. Miguel dc Carvalho, o Sr. Victorino apar-tea, apontando o senador maranhense—Isso não acontecerá porque temos'ahi aGuarda Nacional...
O mais interessante ê que na oceasião emque foi feita essa despesa pela Faculdade daBahia o ministro era o Sr. Rivadavia o esteem aparte, nffirma que não autorisou taes00 rns.
Afinal, o Sr. João Luiz apresenta nrgu-mentos e cita reformas, demonstrando queo governo tem obrigação de pagar nquelia(11 vida.
Terminando S. Ex. o sen discurso, foi en-cerrada n discussão, adiada a votação porfalta de numero e suspensa a sessão

1'AltlS, 8 (Havas) — Communlcado «ffii-lil
dns ¦j.í horas de lionlom :"Ao norte do Somme, primrcdinins enlre
I.cíibueufH o Kaill> SaiilÍMi'1, 110 sul do Somiac,
InnçúmoN de miinliã um vivo ataque, o qual,
nppxar dn uroíiKU elmva que rubi, nlcançoii
completo Suecesso. CnptuniinoH posições Ini.
iiillinii num» frente de (|im(ro kllomctroH, des
de o liosiiue dc Cliuiiluex alé sueste dll refina-
rin dc iiHHiinir de Ablulneourt. A nnssn iitfiiu-
laiiu roniiiiistou lirillinntcmente Ablulneourt e
1'rcsHuire, levando ns nossas linlini pura les t
dn primeira dnqiiclIiiH povonçocs, Occupámos
(•Kinilmciiti' o cemitério dc Ablulneourt, onde
o fnlmli-o sc linha •oilidnmenle fortificado, e
trtcndcmoH us nossus posições para o sul du
nlluilldii rcfiiiurin, nté im Inur ilInçõcH de Ccn.
recourt. Flxonios inaii dc quinhentos prisio-iiclrn*', inclusive muitos iiffii-lues.

Nn frente de Vcrdun, cnnliimclo intermit-
lente.

Ah Iropas frauco-in;;lezns no Somme cnplu.
raiam desde 1 dc julho nté 1 do corrente
1.11!) officiaes, 71.5:12 homens, 173 canhões de
campanha, 130 peças dc grosso calibro, uir»
morteiros de trincheira e Ü81 metralhadoras,
licfiliiíi 'cifras cabem nos francezes tiU!) offi-
ciaes,, <t0.7!)fi homens, 77 canhões de rampa-
nhã, lOt peças dc crosso calibre, 101 mortcl-
ros e .*).'!."> rnetrulhailoras.

Aviarão — Os aviadores inimigos Innçnrnm
luintcm lionibiis fiobre Nnncy, não causando,
nu cir.tauto, vlctiinhs nem prejuízos mate-
rines.

Exercito do oriente — Actividade conside-
ruvcl n leste do Iiiito de 1'resbn em direcção
no extremo occldcntnl du frente.

Uni contra-ataque 'bulgnrò na recião dc
Gcrmnn foi rcpcllldo em (oila u linha. No
resto deste sector, actividade moderada de
urtilliiirlus."

mm, «•Ca.Br ia» i-
A PIRATARIA A1.LEA1A

O cArabia» foi tncííido a pique

PARIS, 8 (Havas) — O vapor "Arábia", da
Companhia Pcninsular Oric-ntaij tendo n bor.
do '150 passageiros- fui lioStò u pique por umsubmarino.

Consta que todos 03 passageiros se sal-
varam.

—«¦*¦ ¦•*»*B»-<**»

A RUMÂN1À NA GUERRA
Ma Dobrudja

I.O.NDliliS, 8 (A. A.1 — Um radiogrommá
official de.Bucaresl noticia que a lula na Do
drudjã está sc desenrolando favoravelmente
aos exércitos russo-rumaicos, tendo nos ulli-
mos encontros com as avançadas teuto-bulga-
ras, obrigado estas a um recuo desastroso dò12 milhas.

Foram feitos muitos prisioneiros e tomada
regular quantidade de material bellico.

<»g. •gicr» i*pi 1.

Os

A SITUAÇÃO NA GRÉCIA
nacionalistas rètiraram-se do

Katerlna
LONDRES, 8 (Havas) -- Os nacionalistas

gregos tiveram em Kntcrina um ciicoiilrocom as Iropas govcriiamentacs. Dois solda-dos nacionalistas foram mortos e ficaram fe-ridos cinco. Os venizelistas resolveram re-tirar-se dali, para evitar novos encontros
sangrentos. ""'"
Os protestes da Grécia em Berlim

LONDRES, S (A. A.) - "Tlic Timcí^ãTi*-
mincia que o rei Constaniino <la Grécia pro-testou muito fracamente, junto da Allemã-nha, conlra a acção dos submarinos, sendoesperado que o governo allemão nio dè res-
posla á nota grega.
Os alliados em Lcros

Como foi desen vol vicip
hoje, o combate Ím-H

Tcriiiliiiiniin hoje ns mnnobrns do 1c'to, iniciada-, im dia 2(1 do me/ p, fDendo houloiii, ii laiiliiilin, como imil- ''
(jue ns foiças desla rcgiii... «lívUli.l,.dous grupos, nzul i> vcriiieilio, ^e hail.unoRlo 0111 umrclui do guorrn piira o «hoje virillemlo. Esle ulli,,,,! SrlVu »»,'iiiiiiiiliulii pelo general I.lu.i ilnmn ,-,' ''
por ohjeclivo um ataque h Villu Jmi',''cuja defesn fora conflndn nn iiiiriid,, 

"13
d» coininiiiido do general Tllo E-.,.„i,, !•
(188111), doado «1 10 horas e .'it* ini,,,, : ',"
lionlom, ilesenvolvciido Iheinas piiriicnilc(•aiuliiliiivniii os dous grupos, um d-'.,!^'tro no oulro. A linha que devia ser ;¦'..;! 

'
dldn era n do üçilclnô.Rellro.llangú.s, '
lisslmo. h •""'<•

Por volta das 17 horns os doustiveram ns primeiros contados, \ em 1(• 11111 reginicnti, do liifníilnrla defend',-,',; ,.riniico osijuordo, no iiicsiuo tempo «„.. .„,rcglinci.lo anilharia o ii.ctinlh.,d,)i;, ... '
cavam pelo flnnco direito. A\ an |,„. ,'toda linha, esln vi. verificado o contado entroos be I geranles. Furai... cnlflo, snipeiniTZliosliliilndes e conscrvndns as posiéõc.'. o orgu, sado um servi'.',, de seguran,-', d»,riiile Ioda n noilc, parn evilar siirm-tv .todas as forças ficaram da proniplid'»,Começou, cnliio, n chuva, que ás ;i I,,,caiu de inaiieira vlolíiiln. Mesmo nvi 1forças de limbos os lados eoineçnraiu 1mar ns posições mnis coiiveiileiilcs pi-'lero iiiiinití„, Inlclimdo-se, ás 7 In,,",ncçao, que se de. envolveu, quasi sempre 

'',|,.
l.aixo dc chuva. A iirllllihrln do port du «imolho oceupavaj.o Ilanco e'lquerila 1 ie.;;ce lente posição, ao passo ,„„.. „ n'direita do partido azul oecupa va uim enençin q„e dominava ioda n /<.n' ;,.,',nda pelo Ilanco direito do pnrlld*. vsruriiodas ns armas do nosso ICxercilo ciilr,*. .'cm combate, sendo, 110 correr da rei'-..'çoiislruidas pontes provisórias para a imv,'gem dns Irojios, minas subterrânea, it.A impressão, em conjunta, foi llsoujdrivendo nesse sentiu,, se exlcrnndo ns a S.'entes militares, que assistiram ao desci.rpinr dos exercícios.

,,„° /•"' lÍ*)"Jstro dn Guerra, ncompnnh.vloos Srs. ministros dn .Marinha, dn Fn/e„|,
HÍ-mílm,,re1!la Agrieiiltúrii, e nddldos !utaies nrtfcnlliio e norte-nmerlcaíio ofri-emes ge.ieracs L. .-, offlcinlidadc da guar, .Cl...1 a.-s,st.„, d,, mirante do quartel dotajlllio de ciltfeiihelros, ás diversas pbttses (InRrnmle combnle final do Exercita! (>,<•',.,!„¦V Ex. chegou aquelle local mais sc i'it'-a.Slfiçptl o tiroteio enlre ns forças dos duiispartidos, cujos soldndos, mão grado n 1ú"l
áoèef,'. Íl 

"i" 1,lrsi"m- Lcn*l'õ. "Pfcsentav.iinnspecto le boa disposição. Findo o c\crciício, as forças desfilamni em direcção nosse lis qunrleis. Depois, 110 1° de engenhei.^sei iu-se um almoço fornecido pela Cònfci-larin Paschoal. Ao clinmpagnc geiü.rn
Caetano de-Faria referiu-se no inlércsSb , ,e
lesta peta nova vida do Exercita e lerm/noil bebendo á felicidade do S iív '

L.Ogo depois. cni l,.em especial ' 
rcer^»-,ram ú cidade. ' ' u"rasí:í'

Cm dos episódios mnis inlercssahte<- d .exercidos de hoje foi praticado 1 ela cav
üc uma l.iabil manobra-, conseguiu dividi'-
ROí dous lados, sem qne elle percebesseO Primeiro esquadrão niiproximou-se taníoIte o seu commandante, usando do seu ,,-
I- , U ¦", '''," ,c,l!!1".,''""''"ile do II", nli po,-
ei,' r,.nín,:' 

<IC ",ÍmÍS0' Qí«»!aner renecãoseria inútil, porque, momentos depois 0 h-
og iár,lh^"'nf-rS*f cV8»va e envolvia °lo oo batalhão. Essa victoria foi festejada porentre vivas pela sohlndesca.

11,.?,. 
S.'Á I1,'osilk:lllt'/!<' Republica, devido ao' " !n',°' »''0 .'"¦ a visita meiodnoje ao campo

cm Santa Cruz.
manobras do Exercita

I.ONDHES, 8 (Havas) ¦- A Agencia TtTTitci'iufOrma em telegramma de Athenas que osalliados oecuparam o arsenal da ilha dcI.eros.
LONDRES, 8 (A. A.) - Os alliados oe-cuparam o arsenal dc marinha e as defesasdos submarinos na ilha grega de I.eros dogrupo das Esporadas septenlrionacs. '

Honienageín á memória
de Pedro Américo

ÁREA 8 (Serviço especial da A NOITE)'—O presidente do Eslado, Dr. Camillo de Hol-landa, esta dando es necessárias providenciaspara desapropriar o predio .cm que nasceuo grande pintor Pedro Américo, nesta c'da-de, construindo um edifício escolar, ao qual(Iara o nomc daquellc glorioso artista.
¦*¦»»

COLLYS?8©cura as Mnmmnsõea doi
MOURA BRASIL Rrt ^^ „

A ITALiA NA GUERRA*
">tí 0(1 i**Jir

Ao longo da frente
•ROMA, 8 (A NOITE) — O ultimo commu-meado do generalissimo Cadorna informa qiieIodos os ataques tios austriacos uo longo dnfrente foram repellidos facilmente c com per-das para o inimigo.
Nos seclores do Carso, Giulia c Trenljnp, anossa artilharia dispersou diversas columnasdc reforços que tentavam a-mroximar-sc iia<-linhas de frente. ""

Um ataque a Pola
ROMA, 8 (Havas) — Os cõiilra->or--P'a--r-o-;

realisaram com completo suecesso 11111 "raid"
no porto de 1'ola. ~

í" **CS>I nflCilTT- Iprin -q
NAS FRENTES RUSSAS

Na Galieia e nos Carpaíhos
LONDRES, 8 (A NOITE) - Telegrammas n"cFefrosrado informam que as ultimas noticiasrecebidas do quartel general dizem que no(ha 6, na região de Kirlibaba, frente da Tran-'•ylvania, os russos atacaram as posições nu-.-trincas. Desmontaram doii3 canhões de trin-cheira c tomaram niuit:i3 munições. Ein ilon-idias, nessa região, os russos fizeram 15 offi-ciaes c oitoeentos soldados prisioneiros OsrusBos também se apoderaram dc dezoito me-tmlhadorns,
O communicado official austríaco, hontem

publicado em Vicnna, diz quo, depois de diassuccessivos de luta intensa, nas proximidade(le Tlilghçs, os russos fizeram retroceder afrente austríaca alguns lcilomêtros' Esse mes-mo communicado confessa que as tronas aus-trincas evacuaram aa fortes posições 
'que 

oc-capavam no monte Dehul, a leste de Kirlibaba
por causo da horrível violência da artilha-;.'íusça.  ~ ****

O communicado official
I-ETROGUADO, 8 (Havas) - Communicli.iooificial :"Na região do Kirlibaba, na frente dalransylvnnia, pronunciámos um ataque. Desmontamos dona canhões inimigos captura-mos trincheiras c nprehendcmos duas metra-lliailoras. Fizemos mais do ccm prisioneirosnessa acção.
Ao sul da Dorna-A-atra continuaram comfelicidade ns operações, Nos vaíles" dos riosJJorsck • 1'utna, capturámos nos dous últimos•lias sete metralhadoras, quinze officiaes e oi-locentog homens.
No Caucaso, rcpcllimos os turco3 c occupá-mos n oldcia tle Aymua, a sueste do Kallcu.Sustamos a «rfensiva turca na direcção dcliedjar.
As frente» wmaicas da Transylvania 0 dollanubio nno Boffreram nlteração,

•*a*M
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Um conflicto cie jurisdicçãosobre o processo de unir,
iallencüa

Sobre a noticia qiic ciemos hontem, jm ohtulo acima, sobre a tallencia dá ' 
tiímaCorrêa (.'¦ Sampaio, recebemos do ailvõtfa-do Antônio Pereira Braga uma carta, iiuc

por nos ter cüegadò tarde, só amanhã po-duremos publicar.

Farinha F2er.......
69ante{ga pisrs naSs]
Cvos freseas

Biscoitos Leal Santos
-•--*a^'i'u-»»--**»-

O Estado do Pará
acceonado?

Recebemos o seguinte telegramma:
BELÉM, 7—0 advogado do capitaiist'i

Nicoiáo Martins propoz cm juizo uma acção
missorias emiüidas pelo Ur. Enéas Martins,
contra o Estado para a cobrança dc pro-E' essa a terceira vez que o Estado é accio-
nado por particulares que emprestaram ei-
uliciro ao Dr. Enéas Martins.

ASSEMBLE'A 44
DAS 2 EM DIANTí.:'JTlUiPlIONI'CliNTrui. fi.V.i.*,

As frutas argentinas no
Brasil

BUENOS AiREb, S (rt. A.) — O jor-nal «La Nacion»v ieícrindo-sc á resolução
da Câmara dos Deputados do Brasil iseiv
tando de direitos as frutas argentinas im-
portadas, encarece a importância dessa re-
solução, que vem dar uma solução oppor-
tuna á questão da süperproditcção da uva
na Republica Argentina.

¦"«Cg-StES-j-—e-
MSB ivA-hi«<fi'*»«i>*n**iei^(*^-'*ij*7*p^-^ T'lWryi"ML'i1 rMlnwT0 -T*^*****"'1

| Qucreis apreciar bom e puro café
S6 o PAPAfiA.O

•f I

— O—.**(*¦'*> *j3l»

4 líLlXtU DE NOGUEIRA « Cura íyplillii,

NA CÂMARA

Por falta de numero...
... não houve sessão na Câmara. Compa-

recesse um deputado que fosse um minuto
mais cedo e hoje teriam trabalhado os Srs.
legisladores, vislo que foi apenas a ausência
de um dellcs que evitou a existência do ml-
mero legal. Si houvesse sessão seria lido no
expediente um tclcgranima do general ('"•L'-
tano dc Albuquerque, idêntico ao que foi li"-
je publicado pelos jóruács ila ínanliã, c cu«

, derejado ao Sr, presideute da Rcuublica.
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E' provável uma accom-
iiiodaçao

Procedendo nc- iuqúorllo de que damos b
uilado em outra pagino, tivemos ensojo dc

ili.'j'il,l:ir o Sr. inlulstro dn Inglaterra sobro
ii prclillilçfio dn cutrnda do café brasileiro lio

rto liolliiudez dc Auislcrdum, S. lis,, nilo
liido dn slgillo que ns delicadezas d:, dlplõ»
.... dclcrmliiiiin, informou-nos de- «jue, so-• .1 delicado assumplo, linvln fornecido no

utuiraly todo*, o:, esclarecimentos o deixou
t.',tus|i(trccoi' que o animava a melhor vou'..,-
de pura dcrlmlr a questão,

>i ubomos mnls tarde que. do facto, indo no
.-.ily, «i Sr. lVel foi solicitado a tratar do
pelo Sr. -Sou/li Dantas, travondo-sc unii¦•;\ que durou muito tempo e durante a
ficou evidente :. posslbiildnda do se che

. nm nccôrdo quo cvlluru mnguns ou iv-
cnlos pnra qualquer dos dous paizessndos,

I mi possível, entretanto, que, pnra n so-
final du quef.llió, '-e espere que yòllé a -

JJ/iiiii i íerlo o Sr, Lauro Mulk-r, o que sc rcatl-'1- ¦'. p-;i- cst.-s d:.is.

0 desfecho de tres
negociatas

* ¦¦ ¦

Os te.e^.jot.et, os bondes
o o matadouro

Sabemos do funle nhtoluluuiciilc autorlsn'-da «jue o Sr, prctldcuto da lU-piihliru nílo con-cciitlrn, pólos nulos que lha silo licito», na
rcforiiui d.i contrato dos loiuphoncs, nem undos bondes «le Santa Thci-cxa, nem no famoso
negocio (lo Matadouro Modoh).

E.ta i.ollcia uilo pode ser dudn sem um lou*
vor ii correcçHo d.. Sc. prcsidciilo da ltcpubll-fíi.. que soube- resistir ús nm!» Insistente* M.
llcitaçòc.i o velou, c.»:iio lhe cumpriu, pelo lit<
terosso publico,

lll:

iii.
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ií-Ifli^l^IlilfflÊOS?
Unia ttoia da (Do.^-Üé Macio-
nài do Parííàtóo SSeiMoctr-ata

NOVA YOItK, 6 (\. A.) — Nos jornaes
li. íinnfl íipj);.reccu hoje unia nola do Ço-Nncioiial ti.> Partido Democrata, n*si-

,i pelo Sr. Mnccoitidt, dizendo «pie o seu
i. dato, que C o actual presidente Wilson.
. .. reeleito. Ao eme parece, o resultado' ni -. do nlé nici.. noite variou muito com os

s dados chegados dc oulros pontos «lo
j . d.mdo maior votação ho candidato ti.--
in.. ,,:.*, Nno ha ainda certeza absoluta so-

:j.al do pleito.
As congratulações do Sr. rtoo-

scvcll
NOVA YOHIC, H (A NOITE) — Honlcm de

, quando j.el.o. noticias recebidas de.;, Es-
J.1 sa podia couçiderni' victnríòsa n cha-

publlcdnh, o Sr. Thcodóré Rooscvelt jui-ii, cm jornal lu.-:,l, um.t carta cm qne

m*m*

Foi preso "Moleque
Marinho"

O AUTOR DO ROUBO Dé
140:O00$O00

Estava aqui i.n cidade, dc onde iiuiic.i .-:
o autor do roubo dc lifhÜOOi de que

que é

IA GUERRA
O «Vl.Itwis UiiHIsi ay_rbtll-j.iiiii» * '•)

IIOMA, 8 (A NOITE) - Tenso» chegada n
/urirli lii.iiUm d* tarde • procedente de
Trltstv, de onde pôde fuulr, confirme • notl»
«In de U-r havido uma explnsfio nos paluci
do ruuraçndo atuiriam "Vlrlbus UnltU", »n»
«niiid.i nuquellt* pnrle,

A c.iilosso t-io.ou araria» de arando Im»
pm-lniu-lu nu «oiiruiMil.,, «|i.i. flomeiilv núo foi
n pique nu coiis«i|ii(-iii'lu de ter entrado im.
ii.cillutttnn-iilo paia o dluoo secca, >

O que* pcn..:mi cs polacos * '» 
v-|

ROMA, 8 (A NOITE) -» Por iim* 'nqtlciiio
feito enlre ns numerosas personalidades po»Incris (|ui- vivem nn llalia, deprcheiule-so que
cilas encaram n j.roeloinaçSo «Ia Indeponderi»
cin d.i 1'oloiiin como um estratagema militar.

()s_ polacos aimuuclam que cm breve bc rc-
unirão em Poria aílm de resolverem a sua
atlilude pcrnulc c octo dos jjoveruos cüííivj-'-'!
c austríaco.

(líilSlOl.
foi victima o cnpllnllsln Sr, Fortes,
encarregado de receber c enviar dlubcirou a
divcrsoi mnrchnntcR,

Todos sc IciuVini.i como foi feito esse au-

po
lati
) 

¦'!

|l|i
ti!

J.i.
liii

1.1
11!

iiri visla dos r.*.~.t
ur. que- estão c:

! a profunda gr,-,;
.nos. Como c!d:..

)-r.-.e do meu pn
s .-.-uc disseram (,.
cs pnra fazer a
i-r.ção, eiisn dc-p. ii
tos e o couscicii

1'ndo* favoráveis -io Sr.
L-gnndo aqui. e.tprimo h
dão ao5 cleitorei repu-
i\o iiortc-nmi.ricano, or-
', que repiidióii os bo-
oramos demasiado príi-.liü-ri. Ou.'inIo á ndii.i-

liu o caracter, o.s senli-
:.íi do;- nossos contida-

~*l-o-*i-

fyesfão
inidoneos

me; 03

L in apdSi ffijup laüiiGu e hSíò
consíUuhi crime

»ir.
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r.czcs pnssadon
commercial 0--'it.'amara, complii

declaraudo-se

no éstqbclçòlmcnto da
\rr,7. Moreira, ã rua Ge-
:ceu r. S;-. Loihcu Chn-
fazendeiro em Cinco

ras, Eslado do Rio, e chamar-se Francisco
dnndcs Souza, pi'oj)Oz um negocio nquel-
commercinntes. 'i"i\)h-j cm deposito 40 mil
.is de enfé e propuuhn vendcl-ns ao Sr.Mo-
a. recebendo j-or conta 40:000?. As nego-
õi 3 estavam qunsi èntabólaelas quando a

. firma descobriu o ardil que lhe j.rc-
iva í.or:ieti c cominunicnndo o faclo A \>o-i fe! i .rendei e processar.rícn o o processo seus tramites o juiz dn'r.r.i Criiiiina) Dr.Auto Fortes cm sentença
lioje, absolveu r> nceusado, sob o funda-

le que os loc-i;- empregados polo réo
a ínidohcos para coiisuinmução do de-

Sr- Irineu Machado no
isterio do fasterior

f ': "'^i^aS.fflH?^

"" '-i-rV'

. __ .. . — _tv_.

O bi'.|io dr
pntltius %

# »• as suas s-.in»
llalia

Ml
im o Sr. miúÍ3tro do Inlcrior esteve-, êm seu gabinete, o Sr. senador Irineu
liado, que pediu, a S. Ex. designasse

c serviço dc saneamento em Giinrãtiba
jiiude Publica que des-
erviço na ilha do Go-

iiesma turma d.i
ijicnhoii idêntico

m eseandal. na
iiiis

v^ra tie

,0(11
lll.r

A 1),

Horas, um pequeno cs-
dc Orphãos, á rua elos
porta do cartório viam-
esforçavam por melhor
insultos enlre uma sc-

.'Ua, que, nervosa, gesli

Tloiive hoje, ãs .!'
nndalo na Ia Vau
validos n. 1G2. A'

c curiosos, que se
ir ür.ia troca de
i-.i c umn sonho
iva muito. Iiidagúiuos e pudemos enlãoi .:.. (pie sc tratava. Hn tempos a refe-senhora fora denunciada á policia jiori súo. filha, que sc dizia por cila mal-a, accusando-.i do mão procedimento";icia, informando ao curador de orphãoscorrido, providenciou, de accordo com. para n remoção da menina para nm'gio, a praia de íiotníogo, pov não conviraneijcr com sua progenitora-;i.;não ficou, entretanto, por muilo lem-i .loveij. O ciirõdoi' de Orphãos fcl-a, en-ranstenr-se para a casa de umn fnmi-Aguiar. Na nova residência pro-
ya-8 de vez cip quando, um joven, seunorato; Islo loi levado ao conliecinientoluiz, que resolveu então mnudnl-a paracoiiçgio cm Petropolis, o que hoje fezniariamente. Como não ejtiizesse ir, a'."•*, protestou nroitó, mns acabou iíido'• "tr'vçí1-" ° •'¦'>'''-:';i lambem nppai-ê-•ii. \ar.i j);,r lavrar o seu proleslo.1 .loi cleb.ildc.

- r~'— i'''lt',i''uio .Ouimarães vae nomear.1 a senhorita, si bem que essa iá'P.qiieridd lhe fosse dado advoga-e ptibere

:^ÃiS.:if:^-i-S ' Moleque Marinho ".ÃT'^'-'^.

dociosò roubo. I'nin randrugnd.ij qíiündò o
Sr. 1't.ries saia de car.o, á rua Padre Migue-
Iino, cm (liiliinil.y sobrnçando um pacolc dc
euvclóppes colei.tio cada um cerln quautia
cm dinheiro papel, pcrlcnccnles a diversos
conimillcnlcs, resideutes no inlcrior dc Mi-
nas, foi surpi-cbendido pnr iim.i scena rnpida,
riut o deixou nttonlto. Um intliv.iduo de cor
preto, foi, ])é aiile pé, descendo n rua, ntrás
dc si e sc.m ser pereci)ido, deu uni liote, rápido
c seguro, áíTçbaland.o-lhé o envolucr.0 do di-
nlicivo.

só depois de uni momenlo de surpresa, o
Sr. Fortes pôde dnr alarma. Era tnttto.. As
pessòns que acorreram viram npcnns desnp-
parecer o vi.llo do ladrão.

Depois, foram as perijieeins que sc segui-
rnm, no inquérito, sonde, logo preso "Moleque
Marinho", que teve ejuc ser poslo cm liber-
d,idc por "habens-çorpiis". Afinal, tão ro-
bust.ns provas a policia fez no inquérito, que
o juiz decretou a prisão preventiva de ''Mole-
que Marinho", quando esie- jú havia tomado
rumo ignorado, e espalhando dinheiro ,:á
bessa".

De "Moleque Marinho" começaram enlão,
ft surgir le-.idiis curiosas e delnll.es inlcrcssan-
tes, Diziam que- elle eslava sendo tão expio-
1'ado pelos "cõllcgns" c pelos advogados, no
sou esconderijo, que so achava disposto n
apresentar-se ú prisão. Os 110:000? estavam
tendo reduzidos.

O Corpo do Agonies nunca deixou de estar
na pista tlc "Moleque Marinho"; fazendo di-
ligencias que sempre fracassavam por que-&i:u> dc ininh.los.

Hoje. porém, n sub-chefe dos agentes, Hil-
dobrando Monteiro, saiu com sua turma cs-
pecinl e dou tres buscas em pontos diffèren-
les, tendo sido feliz na terceira, pois na casa
ii. 11G da rua Dr, Leal, Engenho dc Dentro,
lá encontrou "Moleque Marinho", deitnclo a
dormir.

A c;.p.i havia sido alugada com um iioníe
supposto. ".Moleque Marinho" só acordou
com o rumor dn porta, que foi posta a denlro
com uni poüln-])é,"Moleque .Afnriuho" foi npvescnlndo an che-
fe do policia tal qual so achava, islo é. vos-
lindo uniforme azul, e descalço, corno si fos-
se lim empregado da Limpeza Publica, dis-
farce que adoptou.

Interrogado ãbriipiamenle, negou firme-
mente que fosse o autor do vmiho dos MO
contos: Depois, no correr elo interrogatório,
leve phrases para os "seus collegas", eíe quemsempre procurou livrar-se. Disse que. espe-
i-iiva livrar-se desse processo facilmente.

A policia espera nppi-cliondoi- aiudá a maior
parte elo roubo.
- ¦¦¦¦  .... » --y^jysj--1 ¦ i in -ni,,, m n., .__

ROMA, 8 (A NOITE) — S..bi-íc que 5 ?;o-
verno austríaco pediu uo Vaticano n destitui»
ç;"..i (lo bispo dc Trento, moiiseidtor Eudrlcl,
sob n nllcgnção de que esse preln ev.l narcETA
sob n ídlcgitção dc que esse prelado c:.i il«-
liauopbllo.

O Vnticuno recusou-se, jioi-éin, a tomar em
cüusidcraçSo e-vi.o pedido Uo govcriip nu-j-
trinco. •" *

t
Unia li!'.-.to.'.'a conlada cm 3.T- , i

lim d- um submarino hollahdcz
NOVA yÒRK, 8 (A NOITE). ~ ftadlôgá-

plumi d.- Ucrllm;"!.'..) nnvio dc guerra francez bombardeou
um submarino l.-ollitlldcz q.ic csctíllnva um
v.ijioí' mci-canlc rf:. mesmn 'íincionnlldnde quo
sc dirigiu do Aiiistcrdain para ai l..di:t'j
Necrlnndezas,

Ao atravessar o estreito dc Gibraltnr o
siibuinrino foi também alvejado pelos ci-
nhõcs das baterias Inglezas.

Ií' evidente que t»s frnncezos e inglczcã
còiifuudiram o pavilhão Iiollnudcz com o nl-
lcinão ou cnlã.i desconfiaram de quo o pa»villido liOllandez apenas dissimulava um na-
vio nllcmno,

Tanlo e. submarino como o v.-.;.or que cllc
escoltava nada soffrcwm,".,- . — - "*¦

Carpeitlier condcccratio
PARIS, 8 (A NOITE) — O famoso jogadorde "iiux" Cnrp.èiitier, que sc foz nvindor do-

pois de declarada a guerra, foi novãnicntc
condecorado com a ciuz dn Logiàei dc Honra
pelas façanhas que praticou cm os i.Uiinos
dias lutnndo conlra os aviadores nllemães,

Um insuecesso dos aliçiüãcs
LONDRES, 8 (Havas) - O communicadod.j general Sir Douglas Ihiijj informa que aonorte do Ancre o,., allèmães bombardearamfortemente durante a noite os posições bri-lamiicns n qeslc ele Beáumont-Hamel, Em sc-

guidn o iiiiinigo tentou um "raiei", que fa-lh.«ii completamente. '
Nos outros íioi.los dn linb» di fioníc nadohouve digno de monção.

Falieceu o general Dragáliná ;
LONDRES, 8 (Havas) — ComnHinicámráe

Bucarest que fallcccii o general rumniço Dra-
giilina, era conscqueiicia de ferimentos roce-)»i<ios n"ti«i dos últimos combates,¦ no** •

Um falso official de
arinha?

...... 
"' Í_M CAllJPOS

CAMPOS. 8 (Serviço especial da A NOI-ir.) — Esln arjni Sérgio Cruzeiro de Seixis,
que sc diz 1" tenente da Armada nacional cenviado .especial do Sr. ministro da MariiihVi,andando fardado e tendo-se jú apresentadoAs autoridades locaes. O vespertino "A Noli-cia" diz quo tal indivíduo é uin cmbusleiró,cstrahhaudó a policia não ter, até agora pro-curado saber no Rio a identidade eío siínnos-to official.

-*—-mt$*—*-

prosaram
tia

m
De .iiiiiciro n outubro do corrente anno a In-tendência de Immigraçãõ no Porlo do Rio eloJaneiro encaminhou com destino nos núcleoscòloiiincs, ns lavouras pnrliculnrcs e pára ou-tros pontos do jwiz, 458 familias, com '_.0i!8

pessoas, e 1.0Í)_ avulsos, ou seja o tolal eleü.í.HO indivíduos som trabalho, immigrautesc flngcllítdos.
""¦'"¦¦ * i-u^t-w»».. ¦ I. | u

A exportação nacional
O café em íóco

Roqueiro que o governo, por intermédiotln mesa, informe com urgência qunes as pro-yideiic.ias tomadas para garantir a exporta-
Cao, dos produetos brasileiros, sobretudo dofale, para os paizes neutros".

São estes os termos dc um requerimentohoje- redigido ha Câmara pelo Sr. Mauríciode Lacerda, requerimento quo foi deixado so-bre a ine.su.

Os orçamentos
no Senado

¦'¦¦•", 
—•— -».

Discute-se o monopólio do
tabaco

(João Luiz versus Pestana
<Jiiiitliiuou hoje na eonimissao dc ííiiiiiií.is

do Senado a dlicussüo sobro os orçamentos
jinrii l'.M7. Eslava marcada para hoje a vota-
çao das preliminares apresentadas houlem
jie-h» Sr, I.co])ol'.l(. dc Riilliões c, ceune, c-slo
nn>» houvesse comparecido, pnr doente, foi
ouvido o Si. Mendes di Almeida, que recla-
inon conlra a nií> npprovnçilo da sim emenda
concedendo, privilegio no commaudaiito Luiz
üoiiics p:iri construir a E, de F, Trnnscontl-
nciitnJ, Realçou nr, vantagens que traria p:i-ru o Brasil « construcefio dessa estrada, Quí-ria saber to mol!vos por que foi a emenda
rejeitada, quando cila nfio representa ônusnum t. governo. O Sr, ãono Luiz responder.-
lhe, asslgnnlnndo quo nn concessão figurava
a Isenção de ii'.|)05los, que o fioverno, cmililude ele lei, t".n que restringir. O Sr. VI»
ctorliio nccrcscfiiln que « União ji.io dispõe
do terras nos E tados para cotlcr ao coucos»
siónarlo,,,

O Sr, Mendes de Almeida aenb.i concordnn»
do in. retirada dn emenda pnra ser, com mo-dlflcnçocs, nju"."iciitad;« cm plonnrio.i'V»i approvudi uma emenda do mesmo sc-
nndor dando nulorisação ã 13, de F. Noroeste
do Brasil pnrõ prolongar as suas linhas pelosortüo do Maranhão c Goyaz^ sem omis parao Thesouro,

Dciiols «juc so discutiram a' emendas do
Sr. Mendes tle Almeida, o Sr. Victoriuo Moii-
loiro deu a palavra no Sr. João Luiz Alve-,
que começa lumculando os conceitos emitti-
t'oi numa entrevisto hoiHcin publicada pelaA NOITE c allrlbuldá no deputado Augusto
Pestana, que so aclin presente A reunião dacommissão; Está t-crlo dt (jue o relator doorçamento d:i Viaçào na ('amara não emi;-
t'u aquellcs c'iiiceilf».i sobre os créditos pnraa lii.fra do Itio Grande, o combustível daContrai, illuminação publica, etc., porqitJaqucllc deputado esteve presente .'t sessão cm«pu foz o seu relatório e nlé concordou como orador,..
„. °. *"'• Augusto Postava cotava vermelho,iodos o olharam; O Sr. João Luiz prosegiiliiassigiialándo qus na entrevista havia até .iinsiiiunçno de que o governo c h commissãoC5tnvnm advogando interesses tlc partícula»res. Espora que aquelle parlamentai' não lc»nha cuiillido tacs conceitos..,

O Sr. Augusto Pcstanit não queria falar-mns, vendo quo ledos o olhavam como queintcrrognndo, resolven-se a dar uma explica-
ção sobre a entrevista publicada por* estafollin.

N:i'.) dou nenhuma entrevista, Chegando :'iCâmara fora inltrpellãdò pòr vários coll •-
gns. Qunutlo trocava idéas cum esles um rô-tlactor ouviu n que tlizii c publicou tticln de»ttiio.ido... Mnuifestn-se de accordo com ocredito pítra o carvão; referc-se no destinadono pagamento da barra do Rio Grande; cie,etc. S. Ex. deixou a impressão ele- que dariauma perna no diabo jinra não se retratarO Sr. João l.vw toma n palavra c tratadn parte ei.i cn!revista que se refere ;i ud-vocacia ilo governo e d.i commissão Deieiid"o g.n-crno com calor, c referindo-se ã illmni-nação publica salienta quo o governo eslápreso a cõmpaiihin por um contrato.O Sr. Metidos elo Almeida lembra «pie >>,
no orçamento passado apresentou uma emcii-da dando poderes ao governo pnra evitar o-su obrigação. A ingênua emenda do senado.-maranhense C- aquella celebre em que no or-çnmcrito so niitorisn o
do contrato ehi I.ight.

Como o Sr. João I

A MUMO DA LIGA (10 COMMrKIO
——•*¦ »

0 ministro da Fazenda náo
attende a seu appello

— ¦ •O da iVtarliilia vue ao om.ontrodi»» desejos da M„»
Estcvo reunida, n tardo, a directoria dá I.lgndo Comiuorclo, s.»b n presidência d'j Sr, í'..»-mnllio Orllgfio,
J)i» expediente dn sessã., constou tuna carta

do ministro da Fazenda, dando ns razões pormio o governo nno podia attender np appello
da Liga subiv um pedido d.", eomuicrclantca
dc Goyaz,

O mlutstro d.i Marinha coinmunicou se nín-
dn cr»m a Liga, por t.rflclu scudo o facto l'S*
lntado nn sorsuo, dcclnrantio quo ordenou .'.'.
rçiurliçòcs do seu ministério a ndoptiir a solu-
ção proposta j»íir aquella assoclaçíio sobre for-
iicclmcutos ís rcpnvllçOcs publicas.

Foi cncnmiulindn A directoria uma i-?;.re-
scntncSo dc muitos commercinntes tlc scccor
c molhados, contra o atigmoiitò dc Impostos rio
pctual projeclo dc orçamento municipal, quedevo ser votado pelo Cou-olho.

Diversos assumptos do interesse sócia! fo-
rnm resolvidos.

Autos dò. encerramento da sessão o Sr. pre.sido..le registou a normalldado dr. serviço «ie
alistamento, que continua n sor feito com pro-vclto social,;

Compareceram * esta i-ot.nijo <-.s Srs. A.
Ecrrèlrn, Çnmaclio Filho, Souza Macedo. A.
Cruz, Pedro Queiroz, Broeardo de Ciirvnluo e
Campos Heitor.

Uma collectoria federal ar-
rombada, em Alssgoas

P.ÍO de ASSUCAn, 8 (Serviço especial da
A NOITE) — Dc regresso de umn liagcni, o
collector federal Alfredo Cauuto encontrou ar-
rorabndn a porta da casa dn collcctòi-in c qüci-mndqs os i»i.|>eís o sellos quo ali estavam. A
policia procura descobrir o responsável portamanho delicio.

¦ .¦ na**t* < ¦

ivetno ú reforma

sua au-

.yra encaminhasse .1 sunorneao para um caminho que ia ainda umave,;_col!ocai' mal o Sr. Pestana, o Sr Vietòrl-no indagou da eonimissao si devia se discutirns preliminares do Sr. Bulhões nasencia;
P.esolvcii-sc que não.
Nada havendo a tratar, o Sr. Alcindo lomia palavra c poe ;. disjiosiçãó ela relato)- dircccitn| as leis e rego lamentos que regem oinstituto de seguros nn Italw
Bequercii .1 impressão dao monopólio do tabaco c f;izoral dos seus fins. I

concluc

sobre o'orüignl, onde c.xis-
população de

: 20.000 contos^ Haa companhia queconcorrência, tem
com dous milhões

iiiinialiiichtc com

¦cplo-

uma objc

A

Jol
dios na *:.

Jo

afl»rO Mlaléfèrlp Puhlk-o vae
André dL- Earia Pereira, p

querou ús delegacias dc
districlos) 111
jogo que fim

lesta da
«chave»

entrega da

ETá F.

Rc
e 5_cã«*i<&._.

íni-tlc, na Faculdade dc Seie..i-

o motor
jíolicia

S

O

IX Aln-i

,; atilo vae deportar dous
ios re*ocidentes

PAULO,-""8 (A. A.) — Polo Dr. Adolplio¦'--. ..l.siz elas execuções criminaes, foram'.n-i""ís a.s ^yecti.vns guias para serem
,":*«P.s do território nacional os seguiu-¦ '"'iiv-duos do iincionalidnde estrangeira:-ií |)i (Jlive, tle Or» nnnos ele cdade, sol-iifho de George Oliio, allcmão, natü-• M-innbein, Bavjcra, o Raphnel Pena•>-*, dc 28 nnnos de edáde, solteiro, filho. ...neírfco Pena Gomez, hcspanliol, natural-''"i.-,.., ambos condeinnados como incur-

("''i'. pt-iias do art. 400 paragraphto unico(HoO renal, por vadiagem relncidcnle.~~ *—»sl W_-_ ?—

s negociantes de moveis' a concorrência dos
ambulantes

O Dr
publico
sob sua jurisdicçao (1° e ,V
formações sobre os clubs de
cejonora sob vários rótulos.

Essas informações jú foram prestadas,mas, como era natural, de fórmu a não jire-cisar si são ou não explorados jogos de azar.
O Dr. André Pereira, que vem estudando

.1 questão, pretende, denlro do suas allri-
buições, pôr um cobro nos escândalos dn
jogatina, forçando a policia a agir mnis
energicamente',

—»—¦¦<.*»»—- ¦ •

Matto üifisicí s as mu-
Esteve k tarde nn C.illcle, cm conferência

coiii o Sr. presidenlc dn Republica, o gene-ral Caetano de Faria, ministro dn Guerra', quefez S. Ex. scicnle elos resultados das 111.1-n obras'.
Tanibçm foram accordndas medidas relati-vcis ao ciso do Mallo Grosso.'

mo*

soctaes rua do Cattete, n
promovida pelos

eausou-sc ..
cias Jtiridicas c
tradicional festa dn chave,
ultímnos daquella escola.

A cerimonia da entrega da chave dn ~y" 
pai-no •!" anno foi presidida pelo Sr. conde de Aí-fóuso Celso, direelor da Faculdade, que dou11 palavra ao "guarda-chaves", Victor de Cur-valho RanióSj quo a passou ao sou siícccssor

Jayme Landi. Como o cx-guarela-chavc, noneto dn entrega dn chave, o qnai-ttinnista Lnu-cii, rocchcndo-ii, proferi 11 npplniididó discurso.Filiaram lambem outros oradores.
O Sr. condo do Affonso Celso, encerrando a

primeira l.arte do programma du festa san-dou a Facilidade tle S. Paulo, na pessoa do S;\Porchat, acadêmico paulista, presonté A se-,-são, o qual respondeu aquella saudação embreve discurso";
A segunda e ulliina parle da festa constou

de ani.111.das dnnsas,

u c Uruguny.
sua emenda sobro

uma exposição
is suas considerações

que o monopólio do governo ê o me-lhor processo do ai-rccndaçno dè impostossalienta .que o aírasil possue unia nomiláeíosuporior a 20.000.000 de habitantes.e m-rera-da apenas 9.000 contes de impostostabaco, no jiasso que- 1le o mononoiio. com uiiíri('..000.00(1, arrecada cerca d-i^ accrçscentni' ainda queobtiver o monopólio jiorde entrar imuicdiãtainente
de libras para o Thesouro
25.000 contos Si o consumo crescer ha uniílabc.lla.cspccl.il Explica que o monopólio iiãòprejudica a industria etc exportação, cstnbclc-co os preços de compras, para evitar as crações, ele., cio,

O Sr. Eloy dc Souza faznebond
c
sobre elles

O Sr. Alcindo diz cjtioassumplo. A su.i emenda
pnra que « eonimissao
cila.

Foi convooíidi para amanhã mai3 uma rointuo da commissão dc finanças, cm que sou oijresenlãdo o parecei' do Sr. João Lií:sobre o orça meu to da VinçãoO parecer do seiiador csplrilo-sanlense csin expresso 1V0 seu voto, que anolvos verbas sob as bases já relatadasni.iuilcslii-.se contra o eói-tcrios públicos e l-.dditlos,couclue achando que, sidnção rigorosa a receita00 mil couros. Acha também que si se minrem os peçulatn.tíos o si so puzej- te 
'

tiesfnlques poder-se-nò ohi¦'•aros ele contos »nm n \v<;.;\:,

laudo quo o monopólio du tnhnco prèiúdt-os Estados que também cobram impostos

mim um c^io @ üom
A projiosito do incidente dc quo resultou,

a expulsão elas fileiras dos volunlarios c.|)c-
eines do Exercito, Rodolpho Diuiz CoWciro c
Eudoro de Barros, aclo já reconsiderado peipSr, ministro dn Guerra, mandando abrir um
rigoroso inquérito, afim de apurar ns responr
SabUldadcs do mesmo inciele-iiíc, nlgtimns in-
formações nos foram dadas j*or possons dns
friihiiins e por ir.rios collegas dtr, referidos
voluntários;'--pelas qunes se concluíra qus o
incidente não assumiu ns proporções grave-:
propaladas no primeiro momento.
Assim, infòrmnram-nos que, repelilndo umn

plirnsc clüstosa dos rapazes, o cabo ferratlor
os insultara com um pa I.i'.rão. Estabeleceu-
so a! te reação, tendo o cabo ameaçado'n-n dos
rapazes com um marlcUo do quo m- achava ar-niiido. Presos, o próprio cabo ferratlor so nd-
mirou dn gravidade que queriam emprestar
no caso, daudo-ò por insignificante. E tanto
nssim que a noticia alarmante de que c. mi-
nisiro expulsara os rapazes iinmetli.ilamente
não sc consumin.on, o que, nliús, seria de c--
Irniiliai-, dizem as mesmos pessoas, som as
formalidades pròcessiiacs das leis íuilitarc,!,.
Também se propalou quo o Dr-, l-.urieo de
Barros estivera envolvido no acontecimento^
quando, segundo as mesmas informações, nlé
hoíUcm eleve elle cm seu lar, convalescendo
da iiiordcdura de um réptil, de que iòvx vi-
clima.

* '—?'*- -

Noticias da Agricultura
O Sr. ministro da 'Agricultura, de volta

elas manobras finaes do fTxereito, co;;i;*.i-
rece» á sua societária, assumindo diversos
actos.

At tendendo ao pedido do governa-tlor, o Sr. ministro da Agricultura poz hoje
á disposição do Estado do Ccai\í o inspector
agrícola José Eurico Dias Martins.

•*•** 

R
O cambio api-osentou-so um pouco mais

fraco, sacando todos os bancos A tnxá de
12 1,8 ti, cxceplo o Baiico elo lirasil que <!:«-
va para o mercado cambiaes ú taxa dc 12 C.,i'.2.
Após .1 abertura tórnou-se geral n taxa dc
12 18 e assim fechou o merendo. Os ester-
linos foram veudídcis nos preços ele 20fí-500,
20?550 c iüiíntiíl, e as letras 

"do 
Thesouro cem

5 0|! tle rebate. A P.ols.i esteve rcgularinòntc'movimentada para as apólices da União tln
emissão dc 1912 e para -is tlc 1913. As nações
dns Mina.s de S. Jeronymó foram negociados
000 a 285000 e mais 100 n liquidar em SO dias
a 2:)3(i00.

, **w** ____
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A E
correu
di.i-h o

sessão
CBonsoSho
O Sr. Oeonio Ceaiji
lirojecHasIo csonaeiiatío

dos í-sOetilsonca
-nii de hoje 1.0 Conselho Muiilclpnliislplda e despida do Interesso, 1'resl-' - (ifliili.i dos Sa.iti.

tf!»

Alem da ordem do dia, que foi npprovndn. oque eniw.! de Importância, f.»l lld  es-nodfcnto 1*^1 requorlnicnto du engenheiroKoraodollo rnigoiiio llenlles Mondes, pedindoconcessão, por 'J."i nnnos, parn ndoplnr um in.vento seu a> liiti-lnas o inlclorlos publicas.Esto requerimento foi «mm indo A eonimissaodc obrnn para dnr parecer,O Sr> Osório do Almeida pediu quo foisom
publicadas 110 orgflo officinl da cosa as Infor-innçOos do Sr. prcfoltò prestadas no rcqiic-rimcnlo «Io Sr. Albcrico de- Moraes, sobra arenovação do contrato dos IclcpIloilCR, O i>e.dido do Sr. Osório foi npprovado. E foi -ó. 1

Mais uma linha íelegra-
phica í.a Parahyba

TAPEUOA', 8 (Serviço especial da A .VOT-TE) — Concluiu-'c hontem n construcçãodn linha tclegrapliica de TupcroA a S. Joiodc Ciiriiy, proscguindo os serviços, com «li-rçrção a Cabeceiras, u cargo do engenheiroViera da Cunha,
De regresso dc uma viagem dc inspccçnOas linhas deste districto tclcgraplilco, acha-sc nesta villa o Dr. Pinlo Pessoa, seu chefe,

que. seguirá hoje, A tarde, coro destino .*• Pu-rabyba. O Dr. Pinto Pessoa, na sua ultima!IiispccçHii, percorreu lodo o distilcto lu-lu.slvc t- serviço dn zonn flngcllatln.

O prèsideiite do Conselho
promulga cousas,..

O presidente do Conselho Munlclnal nm*mtilgou hoje- o decreto quo nutorisn o"prcfclloa subvencionar ó serviço «L- nssistencia deu-l.iiií! escòlnr c o que concedo n Anlonio Gori-
çalves da Molla o direito dc organisar c ex-idoriir nn Districto Federal, sob a denomina-ção t!c "j.ensõos operárias", um ecvvíçofornecimento dc refeições ás classes pobres

de

O CAFÉ
O mercado dê café* abriu com pouca pro".cura, com poucos lotes c ao preço dc OÇtOOcome- na véspera, iinra o lypo 7, e nessascondlçõci foram vendidas 4.1011 saccas. Muiitarde, eleji.-.is <!o conhecida .1 aberlura daDuli.it dc Nova Vorlc, com .". a 1 pontos dealta, o nosso mercado lornòu-sc uni pouco111.0.1 desci)volvido, com negócios para mnisS.855 saccas, aos preços dc 0§100 o 0-.".(.'..

IJontcm entraram 5.809 sacras, embarcaram13.911 e o "stock" ficou reduzido .1 ':>*,.'!..-, iOsaccas,
igat!^CT'y»rr7_a_CTj__.Tet_B--|

li"ú&màm s
mWwéém

eni ter comprado meus moveis na cas-. L2
MpBILIER, á rua Chile, 31. Realmente 

'é

a mnis razoável nas vendas ,1 dinheiro e a
praso; Dormitórios desde 530*000.

0 Pis». !_<_, H1aga|iTiiães cura, nos
proce?.;o especial, ns doenças rcimlilcs tln jcüc t- eli-rmucor.Rs, a fj-pi i:i. c a "morplién; o nrllirilismn »tlysticpsia, nciivítsllicnin e tioei.çiis do pi i.... íti
tle sctombri. n; SG.ilits 1i horas cin demite. A*siniitiliã—cotis., applic. dccU.VUlU.Mti c e01 iü, n
icttiizido:.

1 fceia
10 de

ircçoa

"Mobiliários dc nosso
fabrico podem ser imitados
mas nunca epualádos.

•lios

nno cogitou dcs;r-
veie ser impressa

se pronuncie sobro

0 eiiterremento do deputado
s

todas
s: es.

tios funeciona-
salienta defeitos ee fizer uma ai-reen-

A niigmCntatlo do

i' rams
rocei

1110
Sinis

s.os soore as imiuás
de mmígmiez de Queluz
.BELLO HORIZONTE, 8 (Serviçiciai cia A NOITE) _ A Gamara cie'ceou

sòbi'
quatro classes:

¦~>-~mo»~"—

Mais uma fallencia
O juiz dn 2' Vara' Civel Or.- Paulino do

Sóüzíi decretou hoje a fallencia dc Ucliuiro
da Silva, cslnhelecldo íi rua da Saude 389,com armazém ele seccos e molhados, por for
este negociante confessado insolvnbilidade.

Foram nomeados syntlicos os evodoros Zo-
nhh Ramos & C.

» "<S»te— 1.1 . _—

iKojç
Ií* ' .

í:
negociantes ci..* moveis procuraram-o prefeito e cleixaram em mãos de

i ..mCi , ck WOvefe. pelos negoíian»ai ibulaufes, quo, üirjtínt lhes fàzenj um«-011 eiicra prejudicial e o

-suas nonasa-çãas «a £. F_
Baiaas-âié

O Sr. iiiini^íio da Viação autorisou o in-
s/icctoi- TccieraT Sas estradas n' toriiar efie-
ç.'iva; as liomeo.oSes-, feitas enf "caracter 

pio»vtsòriò, "tle 
Ignacio 'Barreiro- ''Náífàii- parao cargo de ármos-arife da E. 

"F. 
^BaUiilte,

. e de Joajuiin de Oliveira Nette>'"pãra' o -de
'¦eiosa,- «gagJBmpagador;"do proíojjawcafc»" _essj" estrada. 1

«4 apa suja da Sfândárd
O jtpomoã-o.» reQoppe para

a Caria
O 1» promolor publico Dr. Müi-illo Foiirtainha i-ecorreu hoje para a Corte de Apjícl-Inçíío do despacho do Dr. Cesário Al vim, juixque procede no processo dos implicados' 110caso da Standard Oil, pronunciando alguns

deis noeusados e -wiproiiuncinndo outros, porcrime de tentativa de estellionato.
Anteriormente jii havia o promolor offe-rocido parecer opinando pela inipronünçia

de todos os accusatlos.

eo espe-
Otielii/um imposto tle industria e profissãoas üinias dc irianganez, divididas em

a primeira, com o impostotie-.qpareritd contos; a 'segunda, 
com o devinte; a terceira com o dc (dez ;e a quartacom o cie cinco. D,izení que tão exorbitar!-tes impostos satisfazem' apenas

seguição pólitica.
como per-

8 Supremo Tipal liar
absolve o tenente

Bileriaflio

u
Teve grande cõiicorròhci.a o enterramentò

do d.cpUtadp fluminense Santos Atirou.
Tomaram parte 110 cortejo fúnebre repre-

sehlantes dè todos as classes sociaes, iiòlan-
do-se tanibem .1 presença dc eommissões de
lojas roncoui0.1 s.

O Sr. Dr: Nilo Peçanha, presidente do E -
tãoo do Hio, fez-se representai- i>nr sou o.ju-
danté de brdeiis, capitão Jofio Pereira dos
Santos Abrcii.

O corpo foi inhumado em o carneiro na-
moro 5'JO do cemitério elo Maruüy, onde se
achava sepultada a jirogenitorã do estiiicto,
a Ejtma.i baronesa do- Santos Abreu.

A Esma. família do finado dispensou as
honras fúnebres a ep..e o mesmo tinha di-
reilo; pois era capílão módico do Ivxoroito.

Não só nos repartições do Estado, como
também na Prefeitura Municipal de Niçtlíc-

pavilhão nacional liiriroy, 101 liasicacio o
funeral.'

tsr
í:.A's S 112 horas do lioje, A'ciiliira dc Oli-
vt-ira Maiá, enixeiro dò arjházcm dc lil. Con-
çalves & C, ú rua .Tosé Bonifácio n. 7. em

yiaruns & C
OÜKI^SS, 39-43-43

PéDOE, 03-95.

Uc. Ker&ier. C. Réléliardi
rios. Urocüintuiiv, ti.

Cansas co
ciacs e ü

.cr»
uin
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Al

«_ük

varo Pereira da Cosia ':
Alfredo Armaiido dc Souza Osório,

sua cr.po-'.n e filhos convidam as pc-.-
soas do sua amisade para nssisüre.u.
;\ missa cio sciimo dia quo, pov alma
dc sc-'.. ejuerido sobrinho c primo
ALV.V11Ü PEREIRA DA COSTA, fa-

zeni celebrar nn matriz da Candelária, ama-
uin"*, qiiiüla-foil':., !) do corrente, ús 1> i -' ho-
r.is. Boi-a assim convidam ns mesmas pcssònsi
para acompanharem o corpo cmbnlsainãdo
elo dçsvoiiturado moço. da Beiicficencin Por-
tugtteza parn o cemitério de S. João Bãptishi,'
no mesmo dia. ás 4 horas da (urde, confe-;-
sítndo-se desde jú OTítremamcnte i-'eeoiihcci-
dos por suu assistência a esles netos elo pio-
tir.de. a

S. D.ominsòs iclhoror, no reg

4K»>

Hojo, em suarcsidohcia, 4 latloira' do Cas-trò, •e-.n Santa Thcrclí.i, aÀufiiStiV Furejuim;
b/asile'!ro, com 7 annòs.' foi ylclimn tle umatjtietl.1 du grande altura, fracturcinilo os os-
sos^rla hWv.i. . ..,-„ .• .-. v.:-v-

Aínito -riiifttratado.-foi (.ocCòrríd.» t)ol»"'A*-
4i__âci« 

"í*'interiiaiU"iia Siüli- Gia*,} '&$$$$,

;Í.Í

Em soss.fo tle hoje, eob a pfésitlehci» domarechal Aítfollò, o SujH-emo Triljünát Mili-lar tomou conhecimento dn sentença do con-sell.o dc guerra tpis absolveu o tenente Diler-mando <le Assis, aceusado como responsável
pela rnorle do aspirante de Marinha EUclvdesdn Çufiba Filho.

Foi relator dos nulos o ministro togado Vi-conte Neivn, «jue terminou a leitura das di-versas poças do procosso, votando pola ab-solvicão do tenente Dilernjahdo.
Posta em votação n sentença tio conselho 'ele

guerra.-foi ella eonfirônitia por todoi »smomb.'os'd(» Supremo Tribunal Militar.-
Assim, este slrlbifnal, tal qual so-deti

liocònselho «1* giiorra, nhíolvóu urtarümo»
nícnte, nelas ticrimentes de privação de sen-
tidos e legitima defess,-"'» fegundò 'tefacrite Di»

11 lei-aíaHiía "ia '¦*¦'*&»;f ,1

ir elos
fundos do estabelecimento nolnu ejuc havia
unia porta da frenle nherta o quo procuravafugir um indivíduo; Dado alarma o larapio
deitou 'a correr, com mais um outro, que se
achava na rú-i, alé quo, .10 chegar em frente
ao cdifitdo da Assembléa Fluminense fo-
ram presos, pois Ventura o um sou compã-
nheiro, de. nome _mi.Ho fioiiaçlves. auxilio-
dos por guardas-nocliirnos, os perseguiram.
Uitixlíama-se >loão dos Santos e o outro .Tosé
Maria ela Silva, ambos porluguezes e i-esideh-
los nosla capitai, o primeiro na estação Ma-
roohal Hermes e o oulro « rua Amélia n". 42.

Os audaciosos larápios j:i haviam subira-
hido 21Gí> e uni relogio-desperíadòr, ma3 na
fuga fizeram tlcsappaveeer 70S000.
"¦'¦¦¦' I »<fi|»->-- ************

Os moradores da rua Affonso
Penna e os bondes de

Piedade
. Unia grnnde commissão do moradores das
ruas Affonso Pennn e Haddòcic Lobo esteve Aturdis lio gabinete do íirefcito, v foi cuti-esg.ii-
a S. Ex. tun nbaixo-assiguàdo om eiuo pedema volta do trafego do bonde do Piedade pora.iiiellns ruas. Allegam os reclamantes cí-.oagora vest»o muito mal sorvidos cir.i o bondode* Asylo Iinbet cujos inten'.-.lios d-: passagem¦ são/mu il--» "grandíj, n> qae 01 in-ejiudiea ettor-
_a-?aic»íj*.'¦>_- " a. -~ *--

Canuen da Rocha Santos j
Pedro Pinlo dos Sanlos, Amélia'

da Rocha Santos c Llbünio Alvos da]
Rocha, siuceraiiiento í-cconliecielos a
iodos que acompanharam os restos
mòi-toes do ^u:\ idolatrada filha e so-

IS» briuha CARMEN, c, bem nssim. aos,
tiUe por varias fôrmas ll.es mauifcsfai-jiiiii
o sou pezar neste doloroso transe, dc novo'
os convidam para assistirem ;i missa de se-
tinio dia, quo, polo sou eterno repouso, será.'
rosada sexta-feira, 10 do corrente, ás 0. ho-.
ras, no altnv-inór da matriz do S.S. Sacra-
monto, cÕBfcssnndo-sc ctornnmonlo grato.-, ii

Gániíen da
1

Rocha Santos
•ilrr T,-.- los & I.opos, cm si-j

grani de pezar ]iolo fnllccimchto ela'
cslremosn filha de seu digno soeio
Sr. Pedro Pinto dos Sanlos, couvi-i
d;»m iodos os seus amigos c pessoas'.
tíe amisnde da família a assistirem

A missa de sétimo dis, que será rosada sexta-!.
feira. 10 do corrente; ás !) horas, nn matriz
do S.S. Sacramento, polo que antecipada.]
rof-nf.c agradecem.

—* ******i....-.i—.i i.n-. ¦ ¦ 11 _-...._-...- ***—****** 1 .... ,.j

Coronel Francisco Pinlo
Pessoa

Os capitães do Exercilo Olavo Ocía'.
VÍ..I.0 Pinto Pessoa c Felieiano Pintes
Pessoa mandam rosar amanhã, ú»
í) 1}_ horas, nn egreja de São Fran-
ci ;oo da Paula, uma missa por alma
de seu sempre lembrado o querido

;"6'->el Francisco Pinlo Pessoa c convi-
1 demais jiarontrs o amigos para as-.-ib-

.'.ii-i. Desde yi sí confessam agradecidos, j1

mm
Â

r-ac eo
dom a
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Álvaro Pereira lia Costa

1 Delfim Pereira «Ia Coita, seus ii-'Iiij.«i e genros, Antônio Joaquim Alln-r-
to d'.VImi»'dit e in.iii parciilc?, niisea-
tes c presente.-, participam o fallc*.!»
uicnto, cm 'i do eorreute, do teu de -
ilitusu i- iiiforliiiiiido llllni, irmí i,

cunhado « neto ALVA HO l-KIUilHA DA COS»
TA, i- eoiivldani todus os m.i-, nuilgos a acom-
paubi rem o eorpo cinbulsnniado, «pie snlr.i
Amanhã, As 4 horas d.i lurdc, do Hospital ila
Uiiieficcncla 1'ortugueza para ser depositado
uo cemitério dc S. Jui.o Uaptlsta, onde iiHti.ir-
«Im A a miii Iraslndação phra a cidade ilo Por-
to. (.'oiiVidain lambem a assistirem A missa
dt /•- dia «íue por alma «To nn smo finado se»
tii resada amanliã, também nn ei;rcja da Con-
(lil.iiia, ms '¦) 1 2 horas «Ia manhã. Desde já
muilo agradecem a todos os que comparece-
ri ai a i-stcs actos, prestando »t"-^itn umn ulii-
ru.-. homenagem no Iíiimío.

Álvaro Pereira da Costa

4»
Al*
fim

r\lberl i "'Almeida .«< C. participam•• «nllcciiiiento em i do corrente do
seu desditoso c bom amigo c iuleros-
sado ÁLVARO PEHK1HA DA COSTA
, coiiviilam todos os «-us amigos a
prestarem unia ultim.i homenagem ao
acompanhando o seu corpo einbnlsa-

mado, ipic s.nrá amanhã, ás -i lior.-.s d.i tarde
tio Hospital da Beneficência Portugueza pi-
xa o cemitério de S. João Baptista, onde fi-
.•.tra depositado nlé ser trasladado para a
cáiiade do Porto, t- assistir á missa de 7° dia
qne pnr alma do mesmo finado scrA resada
nmanliii lambem, ús 9 1*2, horas da nlauhã,
pa egreja da Candelária. Desde já muito
íigr.ideeeiu f. todos os .juc comparecerem a
«stc*. .-;-los fiuiebrcs,

Consí??nR3 ft. Seabra

Os filhos: genro, noras, netos, ir-
mãos, cunhados, sobrinhos c mais
parentes da i-uei-ida c inolvidavel
i flOFESSOil.A CONSTANÇA AUGUS-
TA SEAI1HA ASÍAMOR agradecem a
todas ns pessoas «ii't compareceram

fo seu cntcrramcnlo e de novo convidam
ji.nra assistirem á missa que, cm suffragio
de mui aluiu, será celebrada amanhã, ás íi
liõrns, nj; Cnthcdral de Nielheroy.

Da platéa
AS PRIMEIRAS

'Slraone", no liecrtlo
A companhia Alexandre Arrvedo leVoií.linii.

Um A «ktiiii, no lU-.-reln, a i.ii,a nn .i iii-i.is, «li-
ll.'iii',\ iit-lrux, IrndueçAo ilientrnlmeute neminiii dr lüdutrdo Victorino, "Sinium". I.' um
drnmn forte, pur vcjps deiejoio d«< n» tornar
verdadeiro "tirtiml guii-tiol", cumo chegam ¦•
se oslioçar miii ilttincúct.O iumiuiuIo da pern
lin nm- :iKi. 'i" CWrJp\or «lc "1.1. Iiinl.lt ,(,11*
le", IA por t.1 i bem emocionante, de onài"SIiiimiic" nprc>ci.ti.r»ie a m-uh internrett
eslgindo»lll0i uma "«.Is ili.iiiuili.n" npiii-nda,
A eompnulilii nacional do Itrcrclo dru-lliü um
di-.'eiii|niilin liiistaule nprcrlnvci. Alcxiindrc
Asevcuo núrlou-so fldnilrávrlmeiito liem no
IM.mrdo aergese. l'*)távu u correto niii.ía no
iunru t-tn ipti- mnis io njuslfl o teu Icnpvii -
nu nio ÃrtistlciJ. do iiiii* só tiveram u lucrai'
|irliu.v r o publico que lho diu niiiiii", i- me-
iceldos applaiuoB, (freniilda dó (.'liulia feí n
Sl.iiiuii'. que .-i.liiniiiunis perfeita, prlnclpnl.
mente, «I a sympnlhlcn aclrlx ii("> de* a nom
mtucllfls filias i-nnlaiilcs, «U- quo tanto abusou
nn i'i'in'(''(iiii'i.'i'io de hontem lambem o Sr.
,to>í- Sunref, nu lim lin. l.ui," Soares, Ferreira
ile Soiiitn i' Antônio Serra estiveram bem. ré-

icrgi i pi

ii I- Iihíi- pela Vllale a coiilícclila
Attdraú, "A Dü.icca", que ii.'« A

¦ ii".-

spccllvninenle, im Mlcliel
s.v, (li demoli Interpretei ilõ "üiínolic"
de inercccrflin sun Interpretação.

NOTICIAS .
A op*r*l« ib' hiij»*, no l'nlne*

Vnm
leia (1
ua rom i Ia ilistrlbulfân: Alesslã ll/ulo, Mu riu
di- Maria: f.iuiclllolto tnovizlo), ítalo Dei li-
nljMail. Ilarlo, Angelina lliiblle;l)arone Clinn»lurillr. 1'nmpco Poinpel; padre Mnsslmino,
Illceiirdo lin in i; conde Lsreinols. Eduardo'liiiinii-; iiiclre Mario, Alfredo l>e Torre; frei
liiillba/iir, Clluieppc .Mnltlollj nm criado, S.
Presslpino.
' A jirir..t/H i!v* riulldri", fitli Ciritnba

A comiianlila Caramba, cm recita extraor-
dinarln; faz boje uma única represeulavfio «Ia
festejada opereta dc I.i o Fali, "A princcr.iidos dollars", estando n dislribulyüo a sim
ftiln: Alice, Maria lvaulsi; Dnlsy, Stcfl Csll-
Ing; Olga, Nelly flary; M. Thompson, A.
Baralelli; Frcdy, Wnller Grani j John Cou-
der, Goüsnlvo.
I ira ft+la no fnhu-r

Alagou <: Lisboa, netivos •¦ amáveis auxilia-
n^ do Cjclo Theatral Urasilciro, fazem sua
fotn artística segunda-feira vindoura, no Pa-
lace-Thcatrc. Em primeira rcprcscutnvão,
ncslh'teniporadn, n \ilalc reprcsentarA a opc-
rela "Oi Saltimbancos", cm «pie lierliiii tem
ii fumada ercação.
Lrma opert-u il* allracçiío psr» o nostu pm

blico
A companhia Caramba, cm rt-cila dc nssi-

gnalurn, rcprccsnlara amanhã uniu opcreln,
(|iic, além de ser complclnmente nova jinr.i o
llio, tem para nós a grande attraceão de re-
presenlar o seu principal persoungem ura mil-
lionarlo brasileiro, que scrA interpretado cm
portuguéz pelo aclor Enrico Valle. A opereta
intitula-se "O rei ila reclame".

E' esperada hoje pilo publico paiilislu
a estréa da companhia Adelino Abranches, uo
São José, com a comedia "O Uiabrctc",

A actriz Judith Mello desligou-se «la
companhia Alexandre Azevedo/ devendo partir;t 17 do corrente para Lisboa.

Espcctaculos parn boje: Palace, "A
bnneca"; 1'lienix, Fátima Miris; São José, "A1
rcdc.i sõltn"; Carlos Gomes. "O 81"j 

' 
Ile-

creio, ".Siinone"; llepublica, "A princeza dos
(loIlaiV'.

1 »»?>¦
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O vapor earijiniio art/cníino »l*V«v/», naufragado homem, em frente 4
ilha (irande

Mi ini largainculc illvii|g,.ibi n noticia do
naufrágio dn vapor ni'K<uiinn "Vaca1*! a mal',
mi nn mi', quinze milhas da ilha Jorge Grego,
iu nrchlpelngo du Ilha Grande,

Os pormenores do naufrágio só Imje foram
conhecidos pcl.ii autoridades do novo porto,
trazidos pela trlpoluefio do "líatlngn", en»
11 ti do ilo su'. «¦ qüo nin com rota multo afãs»
tuda da costa,

u "Vaca" era um velho uoviç construído
cm Galvc&ton, ppv Knc «V C„ cm 1004. Era
proprlcilado «lu armador Ara na, argentino c,
antes d.i crise dc transporto fízla vlngcni
entre Itosarlo ilu Sanla Fi, Dueiios Aires e
Montcvldêo. Com a êrlsc passou a fazer vln-
l,i iís A eonslguaçilo «le Iküi .v. (',,, ila nossa
praça, com carregamento «lc Irlfio e outras
mercadorias, conduzindo, nos rclorn >s A Ar-
gcnllna, matto brasileiro.

A iiltlnin viagem que fiz paia o nosso pòr»to foi em •";! dc maio deste anno, eommaiidn-

¦io pelo eapltüo Ricardo Conde * lendo uma
eqiilpagem dc dezenove homens,

O "Vaca", cujos prlmeiroí nroprlelarios
foram ns Srs. i\. Cnlll & C.„ tlnlin, a priucl»pio o nome de "Adele". Agora o navio vinhacomninndndo pelo tenente Eralllo Snrngoí.ic tlnba uma tripolacfio «lc quinze homens,
quo foram todos salvos, com excepção dos
mnchlnisln», que morreram devido A expio-
iito «Ias t««i)(l«-ii'..s.

Aitrlbue-sc o desastre «lo "Vaca" ao seumAo estado do conservaçüo * ao excesso Aicarga que trazia, haicndu também quem ad-milta a i'.v»ibi!i«'ii(!e «le um t-ugauo da cqul-
pngem que, tentando mudar «le rumo «leiidj
ao forte sudetle que soprou nu véspera áimile, levasse o navio n balir num banco deareia existente ao norte da ilha Jorge Grego.O "Vaca", de -152 toneladas apenas, podl.»valer aetnnlincute pouco mais dc cem emi-lus dc réis c Irakin um carregamento dc .'100
toneladas dc trigo, nozes « vime.

Em poucas linhas
Leandro Augusto «In Silva, residente A tra-

\cssa Aiim.io n. 4'í, ipiando boje, pela nn-
nli."., por nli transitava, teve a cabeça quebra.
dn por ninn pedra que Ibc al i rara in por lier-
versidade, Leandro foi soccorrido pela As-
sislencia.

— Manoel Ferreira, pardo, com 3'J anuo»,
morador á rua «lc SanfAnna u. 49, emprega-
do dn Central dn Drasil, fui boje, uo interior
da estação Inicial daquella vla-fcrrcn, ntlin-
gido pm* um caixão, «pie lhe produziu diversos
feriinculos pelo corpo,

—A Assisteucln Municipal soecórreu esla
manhã a íncnoi* Alda, dc 11 annos, branca, fi-
lha dc lisll.cr Dnlline, residente A rua Silva
Manoel n. 107, « que foi victima de uma
queda.

1 ***** i

¦Aixxa.xili«â.
DUAS artistas celebres

i t*ii t\«i i • '

num so pro-
I

Magdalena Celiaí
Cia. GuitryA grande estrella

ít© ®m$%%$Mm em
padarias

Ttc-ilisou se hontem, ás 20 horas, nn sede da
i':OÍifcdcraçâo Operaria, a reunião dos empre-
jnilns ipie trabalham em padarias,

Nessa reunião, alem dos assumptos de or-
«Um interna da socieilailc, ficou deliberado
continuar n se fazer novas reuniões e irem
ro dia 11 ilo corrente, todos incorporados, ao
Conselho Municipal, afim de entregarem aos•n-s. edis uma nova moção, fazendo sentir que• ¦s empregados ein padarias estão dispostos n 

'
reivindicar o descanso semanal, como empre-".{.'•lí,-.^ ilo commercio.

As discussões sc prolongaram até ás T2 ho-
n.s <¦ meia, devendo nas reuniões seguintes
tstabelccercni os termos da nu\a moção
u;á enviada ao Conselho.

*—*<h>*~-* —

jr *w
abaret Restaurant do Club

Tenentes do Diabo
AV- RIO. BRANCO 179 —

lo.liis as noites ilis 0 horas ás i

0 mais elegante por cxcelleneia desta cnpilsil c onüc
sónicnto sc exliibem os iiiblbpres artistas
tle \,'!or incontestável, sob.a direção do

esilmrctíer AMlIlIi' DUMANOIlt

mpiiníntes de arle que Vamos proporcionar
com u exliiliiíão do nctual progi-ainma

Vlin.VLYS,
IIOSITA
APAciiisunii,.
Ce.mv
Elcctra 
li.Olt DB CÜ1IA.
niiLMO.NTU....
Lula Salgado,. .

iNolavei dnnsarina clássica
Cantora incxicana
Mslrclla mundial
CliaatcuíO ádiotion
Cantora cliilena
Cantota liespanhola
Ouitora liespanhola
Cantora lyrictt

que

parganfn
.S';i'.i/.
Ouvidos
y.-i.-iü

ült. CUtUCO Dl; I.f.M0S
Prof. I.iv. da F. Medicina. CURA

CAIIA.NTIDA IJ rut-tOA DO OZENÁ
(fetídez nasal). — As-emliléa n. G3;
(le 12 ás ti.

> -»»8cte»' i.

Variado corpo da bailes.—Ponto de reunião da elite
tlej-.mle e do mundo ílltclleelual doila capital

*5ur

Os que caem e se
machucam

Ko Posto de Assistência Publica, foram
toecorridas as seguintes pessoas, ijiie du-

.laiite á noite de hontem, escorregaram e
Cairaiii, ferincio-se;

Antoniá Rosa Cas tcl Io Branco, resitíohtò
á riia José Maurício n. 27, (pie teve contiín-
iiicío o joelho esquerdo; Elias Miguel, sjtio,
morailor ;í rua Francisco rZligcnio n. jl)'3,
íaiu na praça Mâuá, teve o nariz quebrado;'Joaquim Rodrigues, portuguéz, morador á
rua Paula Mattos n. 14, que teve o iron-
Sai contundido; Cdnstántiiia de Almeida, mo-
íadora á rua D. Carlos n. 21, que recebeu
sim ferimento no olho direito; Aclíiemar Ar-
mono, alfaiate, residente na estrada (la Pc-
nha n. Oli5, que teve nina das pernas lia-
cturatla.

Tentativj de assassinato
AAIOKES DE VIUVA...

A policia do lo" districto leve conheci-
mento, lioiiíein, cerca das 2,'( horas, de «pie
no interior da easa ii. -18 da rua Baríio dc
l_'l)á oceorrera tuna scena (le sangue. De fa-
cto, ficou apurado que o indivíduo de nomo
Uavid de tal aggretlira, a tiros de revólver,
Maria da Silva, u'e nacionalidade portugiie-
íí\, de 34 annos, viuva, qui! ali residia. Afa-
ria, ipic recebera em pleno thorax uma dns

L íi Í! - *it^H \***\\mm^ ***%¥''*'*^**ij*'f*i**5f*í'

afa*»' \\W ****%* **m**\w*í.tVSr *&& m*m\\ fSÉ

servida por
linha férrea

oi, depois de soecorridh pela Assis-
internada pá Santa Casa, cm eslado

bala
tcneiii
grave.

.Ao í'tie parece e a policia eslá apurando,
trata-se de um complicado caso dc amor,
em que o lal David levava desvantagem.

Logo que o estado de Maria o permitia a
policia irá ouvil-a, afim de esclarecer o cnso,
pois o criminoso baliu a bella phimncem.'

¦—n+o- ¦

= Durante o mez de novembro—
Tci-einos cm liXPOSIçIO nas nossas vitrines, no

interior do AUMÃZEM e na seeijfw de HÓUPÃS FEITAS
grande SALDOS lo camisas, ceroulas, pyjamns, rou-

-**í*í**-

PELA SAUDE DO POVO
O Laboratório .Municipal de Aiiitlyscs senipre t- in

julljadaljons parn o consumo os proiiuetos LBAL SAN-
TuS : conservas, biscoitos, cliocolatos esemoliau plios-
pliaUiila,

(.-.randes fabricas : Kio Grande do Sul e Hio de Ja-
neiro'.

1 ***** _______

Um velho "conto"...
—•—

O neiogio cto qhz premiado
lho "contor.rr mu ilo vigário" e, por.-5s'-o, não pegou, l) vignrl.sla foi o prelo João

(Jomes «lc Souza.
João foi ;'i casa do Sr. José Umiilli, ã rua

Visconde ila Gávea n. 96 c, depois ile se inti-
itilar empregado da Light c examinar o re-
)oí;io do gaz, declarou que o mesino estava
premiado. O numero da sua placa havia sido
('sorteado, mas era preciso algum dinheiro
mdc.iiitiKlo...

O Sr. José Baralli prendeu João Gomes il ¦
Souza, eiilregando-o á policia locil.

1 -mg-eta»- •»---¦-—  ,,._..

pinhas de creaneps, roupas pnra homens, collarliilips
e chapéos, mercadorias todas do PltlMBIRA QÚA1.I-
DADE que vcnilcrenios. por pretos barntissimos.

RUA OUVIDOR, 136

cs ®Mm& mo s@
Pi ficar cego? Sim, si poi- ilesgra-

ÍH, tendo uma moléstia grave do olho, (|»e" s*>
aioiie confundir com a vista cansad», vou á

.«asa que vende óculos e pince-nez, para nicidei-uir mimai*, üs óculos dão melhora Ülu.

De Caxambú ao Rio
Para ser atropelado

Residente em Caxambn', o Sr. Jantiarlo Ja-iiiolh, conimerciante, veiu ao Rio a heg-j-cios, Passando pela rua Urtíguayàha, es-
quina ila da Alfândega, ponto que se está
tornando fatídico, foi apanhado por uni au-tomovel, recebendo vários ferimentos. O cho-
que foi tamanho que o Sr. Januário nemriu o numero do carro.

Soccorrido pela Assistência, retirou-se paraum hotel. O Sr. Januário é branco e conla
5-1 annos,

¦ ****>*--t-i _—

Um marchante de gado victima
de um roubo

interprétaiHio o belüssiino üíamá

A Cruz de Brilhantes
A querida artista parisiense

Mlle. Fabienne Pabreges
protagonista do trabalho de arte

A Mocidáde do Coração

Os nuusatinenses festejam
o melhoramento

MAHIANNA, 8 (Serviço especial da A NOI-II-. 1 — O director da Central di Brasil ium-
ba «lc ordenar que os trens SO 1 e SO '1
sejam inicial t terminal uipii, deifazcuilo as-
s'm o dcscòntcntameuto do couiiuereio e da
pupulticío d:,l.i cJdade, conforma tclegrain-
ma anterior nesse sentido.

MAHIANXA, 8 (Serviço especial da A NOI-
.!•:) — Copiceou hontem a trafegar o SO 1
pelas M horas. A essa hora silvou a loco-
motivo- espoucando varias Lombas de dy-
uamite. A estação rogòrgitava de povo. Duas
bandas de musica, A approximação do trem,executaram vibrantes dobrados. O povocheio dc júbilo, ovacionou o presidente dò
listado « o da Republica e o ministro da
Vinçao, bem como o deputado Dr. Gomes
Ire ire, D. Silverio, o director da Central e
outros.

MAHIANNA, 8 (Serviço especial da A NOI-
riij — Tor oceasião da inauguração, hontem,do trafego do SO 1, o conferente Olivicr
Camargo produziu um discurso, agradeceu-

cm nome do director da Central, os ap-•sos A tua pessoa, eoiigratulaniio-se eomo povo pilo melhoramento adquirido, ter-minando por erguer um viva ao elero ma.í-iíiiincnse. O padre Clctano Faria, presi-nente «la Câmara, agradeceu, congratulando-
se também com o melhoramento de que Ma-fianna acabava de ser dotada, considerando
como tuna victoria o estabelecimento namicl-la cidade do ponto terminal da linha. As-sim, a justa aspiração do commercio, indtis-Iria e do povo maricniienses foi coroada dcêxito. Desle melhoramento todos lucrarãoO povo proseguiu em suas manifeslaçõcs dêregosijo.

Dr. Telles de Menezes
Clinica era geral - Dp. moléstias das scnhoraa

li.?!',10'*'-0"5, '?• Ca-toa n. 8, a ás ü.-fclenh.
í»V'~~ '' AVi ;'le:" icSi< '*¦• ¦'olÒp.OlK;(-ituitiados ;: (-iiulquer hora.

Amanuã, suecuienta feijoada
tS"A Casa Ássembléa, restaurante de primei-ra ordem, tem diariamente o mais variado'menu e os melhores vinhos. Itua da Assemoiea. ,<J. Proprietário. Oltomar Moller.

¦ •****' *-
O tratado de commercioentre o Uruguay e o

Brasil
MONTEVIDÉU, 8 (A. A.) _ O Dr. Bal-tliasar Brum, ministro das Relações Extcrio-res, estuda aciiialmente o projecto de tra-tado de commercio entre o ürtiguay e oBrasil, que pretende apresentar dentro debreves dias.

--»?»-

Amanhã ío no

ODEON

íona e, neste intei-im, a moléstia marcha e,
quando procuro o medico t- tarde, a ceguei-)'a bate ás portas irremediavelmente.

._ Tor isso a easa "Óptica Moderna"' só sc
Jiinita, por consciência e bem andar e e.-re-
ciliar na sua hem montada officina as reeci-
Jns dos Sr-., ociillstas. Vidros de primeira es-
ceJfio, Jinipidos, ír.-tntparcnte», hygienlcos 1
Arthijr Jitelntíio Rodrigues — Kna" 7 do J!e-
ifiiibiff; il — Kio- «Je Jcnefrce,

Em Nlcíherov
O Sr. Francisco Machado Pereira, marcha l-

lc de gado, residente á rua Presidente Domi-
chino 11. J:i7, em Nicthcroy, foi hontem, em
jileno «lin, victima de um roubo.

.lá eslava assentada a sua viagem a São
Paulo, pois em seu quarto se encontrava uma
inala com roupas, um ehapéo ile Chile do va-
lor de .'t,")0í c sobre ella uma capa c um guar-dn-chuva, quando audacioso indivíduo, ali pe-iictrahdOj levou a effcito o assalto.

O gatuno sublrahiii dc cima de um movei
uma carteira eom um conto e oitenta mil ríis,
o eustoso ehapéo e a capa.

O Sr. Machado Pereira, que hontem mesmo
Jcgnla no r.octurno para W. Pr.clo cio seí queixou < policí».] —"¦ —" —~ 

UAI CASO GRAVE

Num quarteldo Exercito á noite
é violentada uma rapariga
Porque nfio houvesse verba para a alimen-

lação de presos, n policia, de accordo eom o
commandante tio 20" grupo dc artilharia do
Exercito, uo Campinho, rêmelle os indivíduos
delidos para o quartel daquella unidade, onde
ficam assim como cótidemnadòs sunimaria-
mente a trabalhos forçados... Em troca, po-dem comer! Agora, então, que no quartel só
ficou um destacamento, occupnm-se os presosnos serviços de faxina.Isso, no entanto, é uma
irregularidade, que já deu causa * um faeto
de grande gravidade.

Narremõl-ò, tal como se deu, sem commeh-
lai-ios nem exageros.

Entre oulros muitos indivíduos recolhidos
ao W grupo, foi o de nome Amadeu Cardoso
Serra, á ordem da policia do 23° districto.
I. ma Irmã ile Amadeu, Lucilia Cardoso Serra,
de 1« annos, que vive com úm rapaz, foi em
companhia dc outra rapariga, Francisco Lo-
pes do Valle, que com ella reside á rua Ca-roliiia .Machado 55G, avenida Nascimento, ca-
sa '1, 110 Hio das Pedras, interessar-se pela sol-
tura delle. Eiitciídêrnm-se no quartel eom otenente Paulo do Valle, aclual encarregado,
que prometteu interceder pelo preso junto A
policia. E mandou-as voltar á noite, quando,então, falaria ao delegado. Foram as rapari-
gas 110 quartel. Entraram, sendo attcndidns
pela praça «lc nome Lconidas, cx-nlumiio, quefoi desligado ha pouco tempo. Eranciscn cs-
peroii fora do salão, com o pequeno Sebastião,
enlrando Lucilia. Logo após ficou tudo ãs es-
curas, propositadamente. O pequeno Sebas-
Uão poz-se ;i grilar por Lucilia, sua irmã, fu-
gimlo com Francisco para sua casa. Muito
tempo depois appareceu Lucilia, que contou
que o soldado Leonidas a agarrara, tendo ella
resistido. Com a chegada do tenente Paulo
Valle, Leonidas largou-a, fugindo então esjia-
vorid.l, saltando cercas, muros, ferindo-se,
rasga mlo-se.

Seguiram Iodos para * delegacia, onde
prestaram declarações. Quer no quarle), querna policia, foram iniciadas syiidieaneias paraapurar a gravidade do caso, já tendo o tenente
Paulo communicado o oceorridò is «ulorid.i-
dos superiores.

¦ ******* —__
Drs.Leal Júnior e Leal iNeto
especialistas em doenças dos olhos, ouvidos.nariz t.ffirfnUc fí^lfil ** 1 «*i IfeAf-lembliê Éí tim% f 
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Guaranesia >
maravilhosa combinação de GLA-
RA.XA E MAGNESIA ILUW\.-PODEROSO AXTIACWO-

—« -g»»-

GUARANÁ'
Poderoso lortificaiile do sangue, reguiador das fun-ecoes orgânicas : coração, i-ins, estômago, intestinos,fraqueza dos órgãos genilaes e do grande ncção dlüre-lien. Unieos ile|iositarios — CIIAHÜTARIA PA fi A' — llio— Itua de Ouvidor, 120

O Sr. Irigoyen visita esta-
beleeimentos públicos sem

aviso prévio
BUENOS AIRES, S (A. A.) _ O Dr.Hipolito Irigoyen, presidente da Republi-ca, visitou hontem o hospital miliiar e oArsenal de Guerra, e continuará as suas vi-sitas aos estabelecimentos do governo, sem

prévio aviso.
**\*f ¦

0 Sr» presidente da Re-
publica victima de um

embuste ?
"Pn«.niin Si*, itdnelor, — Tendo lido iin A

NOITt. dn i uma lineit ti-iiliillva ij« coilleilU'«.no á critlcii ipiu li/iiiioi bobro n experiviielfl
ila ''turfa a leal ronda", rcallitmln na officina
de ii>i'li!ilin, voltamos a vossa presenen, cum
o lim do rebatermos us miii AlIiiíiavndoJ M*
gumiinlos do llltulro nhnlninte .1, Curlu--,

C(.|iiii,,iiiiiiijS pur imlnr que S, S. dd.iou
ffn flhncio umn quesião csiciieliil *** M a liir.
1.1 eslnvn ou não fortemente «lealronda,

Ora, conformo JA finomos ver, n iilcalui
ruu tornn.se Impraticável por ijucslilo •!---
Iireeoj logo a turfa em «(iic-,ti"to nfio (lüdciflconcorrer com outros i-oinbtistlvclsi

O iiliuiiniilu ili.: «pie pretendia npcnn', me-
dir n temperatura dostnvolvlda peln comliur»
Ifio «ia turfa o que cm lal cavo não prccJsnvn«U* iniinomctros, ilnndo preferencia no pyri.*ii.elro; pergiintiimos entflo pnrn «pie fornm
necesns Ires fui-iiíilh.i» com diverios conibus-
llvri.i.

Si a inlenção dor, expcrlmenlndorcs *rn npo»
nns inedii* temperatura em uma diila-, parn
que necender muis oulras?

Cum franqueza, almirante, havemos il«* con-
cordar que n lurfn falhou.,, nlé mita e.xpe
licncla.

Dcinnls, « pyromcfro não i nppnrelho •'¦.
rifloibsa cxiiethlão, embora liana n etlqtietii
do observatório'. Em òulrn experiência (uiiiii
veí que «5 dispcnsnvel u niaiiomctro em pro-
mis de combustíveis.,,) queira S. S. «snipi-e-
Bar, «111 u-7. «le um, duns pyromeiros, tlcclrl*
eus mi não mns do mesmo modelo e fabi i-
«•aiile; terá ocensião «lc fancr duas leitura»
dcfcguaes,

Referindo-se ãs outras fornalhas que foram
necesns para enfeite, lin opinião do alnilran-
lc, fa/. o mesmo grande escnrcío, pretendendo
«usinar de que modo >e inicia o fogo no caèo
«le qiicinnir-se carvão; ora, ,S. S. esqutceil-5ii
«Io que registamos o sognlule, lendo ttsle-
munnas cnlro os assistentes:

n) A fornalha estava inteiramente cheia th
lenha, o que não foi correcto; para Iniciai' o
fngo bastava um pequeno lastro de lenha c
não, como sc fez.

b) A lenha estava em tal excesso que foi
necessário arder durante 30 minutos pari
fazer cama para quatro pás de moiulin.

c) A segunda carga de carvão (outras tíiii.
Ins pás) rcalisou-se -lõ minutos depois dc ic-
cesa a fornalha.

d) A porta dn fornalha conservou-se aberta
em grande parle da experiência, o «pie não foi
correcto.

Diz. mnis S. S. «pie a experiência destina-
\a-se a mostrar o valor commercial da turfa
i.icatroada: mas tal não ficou provado. Prova
commercial seria aquella em que a lurfa da
Bocaina mostrasse rendimento sobre os qu-tros combustíveis; islo é que tem import.-in-
cia capital.

Por ficar registada no pyroractro uma tem-
perntura dc 8M", conclue o almirante o valor
pratico, commercial, portanto econômico, dn
lurfn ? E' uma conclusão "sui generis" 1

Lembro ao almirante para npplicar debairto
da caldeira um arco voltaico e medir a tem-
pendura com o pyrometro; pela mesma razão
cohcliiir-sc-á que o arco voltaico tem valor
commercial, que é praticavet e econômico,
quando applicadó ás caldeiras. A lógica é 11
norma desenvolvida, no caso da turfa, nor
S. S...

Façamos tuna prova publica, mas em panei-
Ias maiores, onde haja manometros, indicado-
res de nível, válvulas dc eseapaniento cam a
mesma graduação e ura thcnnometro para re-
gistar-se a temperatura da ngua uns diversas
caldeiros; pesemos os combustíveis empreg.i-
dos, registemos as pressões obtidas e o tem-
po? obervemos como se comportam ns cal
ile iras quando os injectores forem abertos e
quando houver consumo de vapor simult.i-
1'eamcnte. No final da experiência, luodire-
inos a energia gasta no motor clcetricò, para
melhor confronto entre os combustíveis, pois
isto baixará um pouco as calorias da turfa nl-
cn troada; referimo-nos á nppnrelhogem sup-
plemenlni* que a lurfa injectnda não pode
dispensar. Assim 0 que queremos assistir !
1:111a experiência, embora com "alc.itrão tuv-
fado" e estopas encharcadas em kcrozene, nti-
nulas na fornalha pnra auxilio da combustão
dn lurfa.

Fica aqui o nosso conselho. Queira o almi-
rahte mandar reduzir á décima parte o orili-
cio da fornalha que queimou "alcatrão turfa-
do"; bastará um pequeno orifício circulando
o cone injector. A turfa injectnda sob pres-
são, produz nrraslamento do ar frio ambiente,
r.i- que peneira na fornalha produzindo um
iibaixnmeiito de temperatura.

Queremos nina experiência publica como o
fui a primeira, com assistência dc tcclinico*;,
em que fique provado o seguinte :

Para coser 5 toneladas dc asphalto (infor.
inação prestada nos reporters) o dispendio
com enrvão c de 75$; com oleo, 50Í400; com
lenha, 21íí600, ao passo que empregnndo-sc
turfa alcatroada gasta-se apenas 155000;

E' dc cabd.de esquadra 1 ! 1
Nada mnis vimos digno de cohimentnrios

na fraca defesa do almirante ,f. Carlos.
Aguardando o favor dn publicação dest.-i.

sou, etc. — Um profissional."
» ***** ¦

RRQB
No Mniíilunru ile Ki.nu tru4

.„ 11/ r.j l.imn .y nllioí, 30 r 1 p, v t . ."raiicljco V. Üoulart, a; r„ j\ «, « ia \loúo Pimeula de Abreu( M r.j Oliveira |¦'•'nãos & «:„ Hll i', • 10 p.: Dftilllo T*v»r«

Abatidos bojei 621 rt**t», hi porcu.hrfroa « «'il vlteUw*.
MnrcIiAiilcn (.andlilo B, dc Mello, 61

p, o '.' i«,| Diiilsh fl 1:,, 15 r.j A. Mciul
1;,, 11/ r.j l.imn (t i-iih.»', :iü r.
Vm
Jofli
mfioi
il r. r 1.1 v.; C, dos llelõlhliia», lií f,l'T'òr»Unho d (!., 30 r,: liilgnril de Ãíflvcdo, !l'( ,F. I», Oliveira <\ 1:.. Vi r,; Pernaiiilf» >i
Mnrcoudci, II p.j Aujrn.ln M. da Mntt» ;.¦r, o 10 «¦.; Akxuidie \". Sobrinho. 3 h s'*Sn_brclra « C„ .13 r. ' '" 3

Foram rejeitados 1 5 1 1 vfi r,, 2 p, e < ,»Fornm vendidas 'A'i ri-ncs com Muõ l|in%« 4U fressuras do ri-xi"-..
Slock: Cândido K. de Mello, 230 r,; llmi 1,«. C, Kl!; A. Mendes f: C. 1.020; l.íi,,, ,(Filhos, "..Vi; Frnnclico V. üoulart, 581* rdus llctnllilitns, *0j .l<;<i Pimenta de Mire»168; Olhi-i/a Irmãos & (*,, «II; Porllnlm ajC.| 121; Fdg.ird de Axcvcdo. H'>: Aucu 1,, \fda Motta, VM: I-. I». Oüvrlrn /i C. 1:7' i,brclia d C, .';;!). Total, 3,031*.
No matadouro «Ia IV11 ha

e .11 v
rc^o,

Abatidas hoje 18 rezes,
No entreposto de S. Dlctc,
O trem cheirou ••- l:i:n.
Vendidos: 483 '.' I r„ 62 p., 18 e.
O.s preços furam us seguintes:

íTiiíi a níTfiO; porcos, a l?200j cnrn¦.ÍU00; vltcllos, de lüOO « 19000.
Carnes congelnitai
Foram abatidas linjc i,A n/is,

duns são pnra o consumo dota capilal t . !„.,
foi rejeitada cm Santa Cru/, Foram ab.il d •
por Caldeira & Filhos.-Das 9.753 n/e» abatidas durante o in.<de outubro p. passado, U.7IQ fui. 111 para 1 •«.-
portaçfto e 8 furam congeladas para o cou-sumo desla capital. O impuslo cobrado Í01 ,V
49iOOOS500, assim distrlbuiib:
l'usão (rezes para exportação)., 38:0SiHi'f,i|lleiida do matadouro  10:li*-. — 1fmp. e fusão (rezes para cousu-

mo) 8'»ii|
Total 

A firma Oliveira Irmãos A O, abah .
rezes, e a de Caldeira iü filhos 4.039, se:
que esta ultima firma lambem abateu 8 |>;o consumo, que estão incluídas no i«i
acima,

Cado a liai ido no matadouro >Ih 1'enlis 1

49:51)0-: >•• 1

raule o mez p. pugnado:

Foram abatidos K''i
carneiro.

As rezes pagar-iai ii."
¦ *****

rezes, Ai porcos

nposlo 4:*,!,:*;íii

Casa Viuva Henry
(Fundada ha 5o annos)

Bebidas liiias <lc ioda» as qualidades só ;e ontò'-trama rua da Ássembléa n, J:'l. (próximoao li-11}da Carioca),

HIO «ESI
MISSAS

Kesam-se amanliã as seguintes :
U. Pcp.i Sandcs Peres, ás 9 hora., na 1. .,-

(lelaria; Álvaro Pereira da Costa ás U I .'
na mesmn; I). Maria Jusi- Moreii', ás 11 1 /na mesma; 0. Luiza Nunes Pimeulei (Pc-
quenina), As 8, na matriz da Gloria; D. Ma-ria da Conceição Neves Bandeira, ás 9, na
mesma; D. Hilda Leite Guimarães, ás '.), ua
mesma; D. Joaijuiaa Ferreira de Lcníos
Franco, ás 9 1;2, ua egreja da Immaculadii
Conceição, á rua General Câmara; 1). \¦].
tonin Carolina de Castro Netto Monteiicgr.i.
ás 9, no convento do Carmo, 110 largo dri
Lapa; Pedro José Ferreira, ás 9, 110 San-
tltario de Maria, a rua Cardoso, uo Mevci :
Olavo Avelino de Castro c Silva, ás 9," na
mesma; Antônio Dutra da Costa, ãs U, na
matriz do Engenho Novo; Josepl. Dulcu ás
8, na capclln do Externalo Santo Aulonin
á run do Cattete u. 113; Dr. João Alves
Meirn, ás 9 1|2, na matriz de S. José; U-
tilio Bosclli, ás 9, na mesma; D. Amélia
Mattos da Costa, ás 9, 11.1 egreja de Xo a
Senhora de La Sallele. em Catttmhv; D. 51a-
ria Clara da Silveira Pinto, ás 9, 

"nn 
egreja

do Divino Salvador, ua estação da Pieiiiuli ;D. Antonin de Castro Netto Moutencgro, ás
9, nn egreja do Divino Espirito Santo, noEstacio de Sá; Cândido José Alvares Viiui-na, ás 9 1|2, na matriz Jo Sacramento*
coronel Francisco Pinto Pessoa ;is i) 1 *'
na egreja de S. Francisco de Paula; coroiíelPaulino Joaquim Barro-o. ás 9 1 '>, na nu--
ma; Delfim Fernandes Figueira,'ás 9. namesma; Claudiuo Ferreira da Cunha l.cal
us 9, nn mesm;•'; Domingos Gomes ás S,ua mesma.

ENTERROS

Limpador e polidor universal
EM TODA A PARTE

«-«WS»*

fl mixórdia maH"Q-
gpossense

Um meetina em Diamantino
DIAMANTINO, 8 (Serviço especial da A

NOITE) — Quasi .1 totalidade da populaçãodeste município reuniu-se hoje em frente 
"ao

edifício da Câmara, num "meciing" 
pneifi-co em torno ao movimento politizo que agi-

ta esle Estado, concilando .1 Câmara reunida
.1 protestar contra o processo do presidentedo Eslado, movido pela Ássembléa Legisla-
tiva, havendo lambem discursos de appelloao presidente da Republica, para que resta-
bcleçíi ,1 paz no seio das famílias matto-
grosienses; A policia acompanhou o movi-mento, garantindo k ordem, «té a dissolti-
ção do "niceting".

*****

Drs. ff. As-agão e A. Moses
(dò Instituto de Manguinhos)"

Exames de sangue, escarro, urina, vaccinas,
etc, .RUA DO ROSÁRIO N. 134, próximo áAvenida. Tel. 4480 N.

******1 ¦ ¦ ¦ * ¦

Do ERNESTO SOUZA

— CHEOSOTADO-
Bfòneliitos, Roiiíiuí-
dão, Asthmn, e tu-
lerculóse piilníoiiai-,

Primeiro ile Marco 11

Estrada de Ferro Leopoldina
1,

Uma reunião na Chácara das
Palmeiras

O "Comitê de Melhoramentos" do ramal da
Leopoldina renlisa no próximo domingo uma
grande reunião nn Chácara das Palmeiras em
frente à linha circular. '

Nessa reunião serão tratados assumptos de
interesse dos moradores da aona servida pelnLeopoldina, devendo comparecer principnl-
mente os quo residem na Tenha, Villa Lusita-
nin e Brnz dc Pina.

» ****** "
Doenças do appareiho diges-(ivo e do svs.ema nervoso. —

Raios X, — Dp. Renufo de Souza

A dona de casa tendo há desperisa
A s conservas da fabrica Olderich

i;

Um
Am

i-u.i
rua

-.' C.iti
1-rcii
liam.

nao sente a ialta da melhor cozinheira
Erjcontram-se em todas as boas casas

REPRESENTANTES:
A. Rist -Sete de Setembro 77
Kermano Bãrceiiõs-Primeiro

de Março lOO
Conflicto e tiros

So hoje, pela manhã, ponde a policia com aconclusão do auto dc prisão em flagrante la-vrado contra Antônio Vieira da Silva e' Sc-bastião Francisco Araújo, envolvidos hontem
Z Snn/r1'0'0,'!0 intei10r do botequiin d™rua Senador 1-usehio, esquina da de João Can-t.-iiio, esclarecer o seu movei.

Antônio, freguez do botequim, do qual Scbastião e proprietário, teve unia altercacfiocom a esposa deste, Julia Vidnl Ara,, o, aj,bando por aggi-cdil-a a ponta-pós. SebastFiindo em soecorro da esposa, nrmou-sc dfumrevólver, fazendo contra Antônio vários ,poros. O alvo não foi nttingido; entretnn ò"um dos projeelis Mi ferir * Nelson dos San'los, que, pouco ndeante conversava com u,amigo; o seu ferimento, porém . „' 
"L." '

• de natureza levo. ' D0 *rnso
J*

foram sepultados iivje;
Xo cemitério de S. Francisco Xnvi

gorio Jnciiitlio da Silvo, necrotério
cia; Luiz Mnniezo, Hospital S, Sebasi
recém-nascido', filho de João Ramos ,roz, rua José Clemente n, Sl, casu IJrico Coda, rua Esperança n. Uij; Carlos \1-berlo Mendes de Oliveira, ladeira Felippe Sc-ry^n.Sl; Aurora Pinto da Rosa ilha dóBiunett ; Maria Aurora Savedrn, rua liarão tleSertorio n. 09; Edith Pires, rua Dr, José Hy-
guio 11, 2jõ; Fábio Oliveira Bastos rua Viva-ro n. 25; Fida, filha de Antenor de Saai-iAnnn, rua Tavares Guerra n. 62, casa i:- Mil-ton, lilho de Albino Antônio feixe'General Caiiabareo n. 193; Adelia l'iiIlnpirii' n. 152; Antônio Souto Lou/.iico das Lscadinhas n. 51; Paulo filhoclida^ de Oliveira Pereira. rua'Dr; Sáli, oi; Estevão Comes, rua Jlnriz eii. 301; Edgard, filho de Germano Dcrnar.hda 

Cunha, rua da Alegria n. 110; Felici.t ll,i-sa ünldi, rua Fonseca n. 19; Amalia, filha -Je
Iloracio Rodrigues Fontes rua K, «ri-to dtVeiga il, .IM; Gilberto, filho de Antcmu' JaSilva lol.veliiuc.i dns Creanças; Maria \nn-im de Jesus, i-mi João Romariz n «, e-\v\„de Ramos; , r!iw-l de Medeiros,'ru, S. I..c-poldo n. !„.; Vvonne, filha dc Avrcs Ma;-quês Fernandes, ma da Alegria n 

'•J77* 
ilu--'bara, filha de üclmi™ Chagas, i-uFernandes n. 30; j0fi0 i.-ernandesSanta Casa de Misericórdia

¦¦rri°r^mÍ\Cl'[0 (Jc' S- J<-'''0 Bnptiia Glotildc da Rocha, rua da* MBerlim terreirn, run DrJoaquim da Silva Foii<etugiiezn,
—Foi effcctit-tdo hoje o enterromendador Haymundo d.i Silva c lccionario da FnzcndB, aposentado!'
U cortejo fuucbre saiu da rua VCaravellas.n. 2, casa lll
O sepiiltamenl.3 foi feito em carpcttio, na uecropole de S. Joi7o B

Mi-.
Cam.

M.l-

Corrêa Dut:
heficene

:.-jhIc ile

úra rui'»-lista.

bUARINE "
para liíiipar ineíaes.

**Tfl** i

o! a
Tiratfestfes

Anuinhà, tis lõ horas, reaiisa-se na Es-cola Tiradentes, a rua Visconde do Rio Brati-co, mais uma lição do curso de ssíoid) eiitt-cativo, promovido pelo Centro de' Profes».sores Primários Alu ncipnes. Como anterior*

bom m % M"'^" ^y^^*tj^^^^^^^_

mente, talara o professor Thedphii•a, üiscursando sobre « tliema:construcíivo»;
A directoria do Centro couvic

gisterio cm geral para assistir aiestras de alto valor Dcdaífòirico

M. Cos-
esenlio

pet

. , CASA MOBILADAWuo-so por tres ou quaira meies, a famüi.i ,;c
wmento, uma casa mobilada, confortarei,: ;- rua l
laniin Çonslant. hiformaeíts b« iu da Quiíaoila«K*«í tí8> l« wnltj;
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ÍSPií!?'m
OoK*iviiuias

í> proiiMimniii «Io Derby-Club
O programou paro us corrida"" do doiulngn

próximo, rn* Dvrli.v r.lnli, quo honlem mos-
iuo, logo upiV, a siiii eooTueçfiOi publIc/uno.
«'III im-itu scgiuiilo "cllcllil", >\ tom lllgllll"
^laivos fracos, poRiiio outros ipio douporliirAn
interesse, I" 11.11 priigiíiinin.i regular.

Uciilrc us '1 ms prumlos ilosliiqiim-so '.''(ir.uiili* Premia 1'rngroHiio" Ur. I''i'un-
tlu", n "Vclm-idiilc" o (• "17 (Io Setembro",
principalmente 1 segundo (lellos, r|iio terá a
«ll-.puliil.il, «Mn (.'au metros, os animaes (lul-
du Spano, Argentino, Pcguso, Fidalgo o Pon-
lol ('anel, com os iiesos «lu f>o Kllos pura o>
dous primeiros c do 52 pura os oulros trc-..

,V velocidade do Argoiillnn o Pontcl Ca-
nd ooiitrapSo-so a roslstenclii «los trs ou-,
tro*. adversários, do forma qiio a corrida tora
um descnliicc difficil, levando-se om couta a
illstnncla, quo lauto pode favorecer nos II-
Beirou, com., aos loiigolros,

J'", ftislm, um bom parco,

¦"Os malchcfl do domingo
\ primeira divisão dclormlua na labdli

«lus >ciis jugos, para doinlugo próximo, «luti-
liitcressiinlos e linportiinlcs malchcs cujo
.'iiiiuincio desperta grande uni,nação nos ei."
culos sport 1 vos desta capital.

O primeiro dellcs será jogado entre oi
equipes «In

. BOTAFOGO C do ANDAIIAIIV — No campo
<Ia rua General Scvorlaiio, O encontro dosprlr
meiros teams fnl cheio dc boa., peripécias,
venccmhl n Auduruhy. Houve depois reclu-
jnaçòcs pnr ler o I" tcam «Io Àndnrolíy jo-
gado cmn camisa que não «i.. o seu linlfor-
me, A coininlssão dc football niiniillou o jo-
go, que o conselho «Ia l.iga depois opprovou;
Disso nasceu uma certa rivalidade, mas «lc
campo apenas, cnlrc esses flotis clubs c no
malch d*.* domingo o Uotllfogo trabalhará pari¦provor que pode vencer o Audarnby, dosmeu-
lindo a sua derrota, ao passo que esto não
esmorece* nos seus IralniiVgs para confirmar
a sua victoria, Por isso tudo i'az-sc o encon-
tro cnlrc elles bastante apreciável.

Il oulro encontro dessa divisão será en-
trc o

S. CHIIISTOVAO c d AMEIIICA Xo cam-
,po da rua Figueira do Mello. Vae ser esle um
encontro de honra, pois no presente cam-
peculato ao S. Christovão, somente, cabe ..
gloria dc ler vencido a forle equipe amcrlcd-
na, a mais provável campeã deste anno, nn
seu próprio campo. Podc-sc mesmo dizer quc(iid.i deste match o progresso do America
nclunlincntc. E elle envidará iodos os esfor-
ÇOS para responder ao vencedor dc honlem o
seu rival dc domingo, com o mesmo brilho
c com a mesma pujança com quo foi vencido
ei. ntro dc sua caso,

O S. Christovão sabe bem d.i energia «lo
America na, lulas, por isso mesmo náo sc
tem descuidado, preporando-se para a liilç-

jrcssnnlc lula de domingo próximo, Aliás oS. Ghrlslovno tem demonstrado que sabe cn-
frentar com galhardia os mais temerosos ad-

Iversario, Haia \ista o jogo dc domingo ul-tiniu.
A segunda divisão annuneiu dous matches

também, () primeiro cnlrc. n
GUANABARA e o VII.I.A ISABEL—No cam-

l>o «lo fluminense, prometi endo boa luto, c
o segundo cnlrc t

MANGUEIRA e .. BQQUEIHAO—No campo
«lo Andarahy, realmente mais equilibrado quer> primeiro c portanto promettedor de me-
lhor pelejn.

A tabeliã do campeonato infantil marcaapenas o màtcíi
DOTAFOGO x FLAMENGO — No campo

("Ja rua General Severiano, ás 8 1|2 horas.
TRAINING INFANTIL
Roiafojro x Fluminense

No campo do primeiro, amanhã, encontrar-s.--ão cm malcli-lraining, ás l(i horas, os pri-meiros i leanis infantis desses clubs.
Aljtçs, ás 15 horas, haverá um iraining cn-trc os '.!• c .'!¦ leanis do Botafogo.

Tàüvomáéinúà
A !' corrida transferida por causa dn tem-7i.i reitlisar-serii domingo, 12, na Praça dasNeves, em Niclheroy, O "carie!"", que foi con-fcccionado a capricho, compõe-se dos mclho-ics elementos. Dirige a corrida o Sr Joa-

quim Gonçalves,
JOSÉ' JUSTO,

V. £>;. deve lazer unia visita
â CASA GINJTRA

CINE PAT.ATff
ti*»!.!»- m^mm*,mmtmmm-m»W-^^r^^^^^^^lmmmm*^mmm*^' 
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SEGUNDA-FEIRA

JACK

i

V/\/W>»/Vl

O chlmpànitó prodígio
O gatuno quadrumano

O iimlo glÕíldsd
*¦—NAS SUAS

Extraordinárias aventuras
DE

Larapio "fin de siecle"
¦ ¦ ¦

Cinco actos— I-iliçito Cincs-Romn

AVISOUMRQRTANTE
Kào confundir este «film» INÉDITO com outra composição vulgar em quc foi
apresentado, reapresentado c archiapresentadò um mico vulgar, por ura cinema

da Avenida, que é especialista neste gênero de «reprises»

A linha dc navegação portu-
guezà para o Brasil

LISBOA, 8 (Hnvos) -- O conselho de mlnls-
tros, reunido sob a presidência do chefe do
listado, approvou as bases sobre (pie será c;-
Ir-bclccido a carreira de navegação para o
lirnsil.

Seis orphAos (te pae e mric
Quantia já publicada 421'OOfi
Horacio «Ia Costa Santos Ü020QÕ
A. Fonseca 2OÇ0OO
M, O, 11. (por alma dc sua esposa

Corina) HSOOO

Tola .. mmo

AMANHÃ AMANHÃ
Maravilhosas proezas em nove sensacionaes

capítulos

Protagonista: Miss Pearl White
A celebre heroina do film policial «Mys-

terios dc Nova Yorlí»

Gacla semana o Cinema Pathé apresentará um
episódio deste romance

desempenhado pela mnis captivante sport-
vomnn

Todo." os sports

-o-
^v- Ibo lira  108, iinli.ua confeitaria Cnstollüos, omleIncoiitiaiíi in,! ¦.Tiimlc sortimento de liit «s frescasctiiirervas ile liiilits as ((iiiiliiliiiles

Primeiro episódio da mais doida temeridade!
Pela Vertigem !._,. Pelo Fogo !... ou

A Trágica Ascendo—"*—* *
O mais intemerátò arrojo da mais

bclla actfi2

-o—
- Especial de friila-, sorvetes, refrescos, ele.

—j—-'015 çVJf.*— m-

Gratificações... eleiloraes
Para um íMo, paraòistros—más

Atteiidendo, .instamente, ao brutal serviçode identificação para fins eleiloraes, foi vo-lado um credilo extraordinário para grali-ficar os funccionarios do Gabinete de Iden-lificnçâo da Policia, rjuc estão obrigados' auni augmenlo de horas de trabalho."
No entanto, esse credilo não leiii sido dis-.liubuido ecpiitativamèntc. Justamente eisfunecionarioi ciais mal remunerados são osefuc nada recebem. De fado, os identifica-dores das delegacias, (pie têm o irrisório ven-cimento dc 7n-"3 e 100$, excluído o descontonao percebem um real dc gratificação, quan-do trabalham até á noite e sem dias de des-canso. ]•; mu, percebem porque o directordo gabinete central o o seu pessoal dobra-ram as suas gratificações, tirando-as dos pe-qiicjios.
Cerlo, os Srs. ministro da Justiça c chefeele* policia, suicutes agora, farão sanar a ir-regularidade.

¦"*" ""¦— — -——»—^-gfacp**-"-»
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FUMOS EM PACOTES

MARCA VEADO
— üxcelleutes qualidades——Recusaé as imitações—

--si'{ío:

1

nsLSlfono íne
(Sô se responde a cartas assignadas comSiuciaes.)
A. ]'. dc A. — A sua carta é incompre-luensivcl.
W. li. A. -- Exame.

. »t. A. '!• ü, O. N. — Ácido salicylico'i gr.; ácido pyrogallico, 2 grs.; vaselinapura, 20 grs. Applique-a depois de lavarbem ;i parte.
M. I.. X. — Xão ha ele que.H. S. M. - Exame.
S. A. li. d, — Allosol. Tome uma aoalmoço e outra ao juntar.

<ir>T| "í- ^' '"¦' ~ ^alül c bciuonaphlol, ãã,2U ceiUjgrs.; magnesia calcinada, 0 15; parauma cápsula, \. i2, Tome quatro por dia.i ¦ A. II. íl. A. — E' signal dc fraquezagorai.
~,l't l' v".- T?1.VÇZ seja um grande fu-inaiitc: diminua, gradallvamentc, o vicio eisso (lesappareccrá.

M. A. X. O. E L. A. — Trata-se deuma questão quc so mais tarde se poderáresolver. I or ora contente-se cm lavar comsublimado corrosivo cm solução a um pormil — duas vezes por dia. Si augnienlar¦ele. volume deve confiar o caso a seus pães.•i. — Não ha dc que.C. A II. D. O. S. O. — Deve adiar por'«Iguni tempo o casamento.
B. A. E. X. — Mande examinar o sangue.(-.. Ii, 12. L. —, Talvez tenha de arre-

pender-se mais tarde; ainda c'* tempo: paro.ít. W: 1K. O. — Exame*.
G. A, 11. I', — Deve continuar ainda com

$ tratamento,
DR. NICOLAU CIANCIO.

As Aventuras de Elaine
liaaa —immim*»m^» i ¦ ¦ 1w-Wrr^^tmat»immmmmmmmmmm^mi2tm ^***^a^
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' AN oité Mundana
\NM\'imSAHIOS *"*"

l''ii/i*m annos nmnnlifli
<)n Srs. Carlos Alvo» Dum, Bjnlinn Âtlnl-berliii l.eol. luii.vi.iuario da Cpntml do Hrii-dls

Jr, Ohciir IViIciiioiiIc, |>r. Onlvílo Miiciio l*'i-lio, segundo secretario de loffncfloi toiíeillo ilólíxorclfo Carlos Vllliicn, coronel Alfredo VI-ccnle Martins, l»r. 1'udua Sallcs.Vut. nnnófi boje o Sr. Ary Iterner 1'eniioriniie, noMd collega de Imprensa,• Fçftteja boje o seu niitallclu Mlle. '/.o-
r.-i.vii Amaral, ciiiibaila dn nns;,o compaulieiri)de rcdiicvAo Carlos Vianna.
..T''*'¦>•" boje mais um annlvorsarlo nula-liei» a Ivximi. Sra. I). Itosa Adelliiu dc Ml-ruiuu Axorouo; esposa d» Sr. I.ul/ IK-nrUtuc*Auylei* de Azeredo, gerente «lo "O Plumlliou-se", ilo Mctbero.v.Vvr. (limos bontem Mlle. Morlba dos Sun-tos Abreu, filha do capltfiò Antônio Plntd doAbreu, fiincclniiarlo «Ia Secretaria da (iueirii,
CASAMEMOS

IJeallsou.se no dia .'II do mez findo, nn cl-dade de Varglnbii, sul do Minas, o casamento(In Sr. I)r. Domingos l.ouzadu, advogado cIndiiítrial nesta capital, eom Mlle. Iracemade Mgiielrcdo Frota, filha do Sr. Dr. José doSilva Frota, medico naquclla cidade. A's ee-rlmoiilns, «iue se rcallsnram nn residência dos
paes du noiva, serviram de padrinhos :nn civil,
por parte do noivo, o Sr. Vivuldl l.elle Rlbcl-ro o Mlle. Silva 1'rola, o por parlo «lu noiva,o deputado federal Mendonça Marliiis e Mlle.Cinira Silva: no religioso foram padrinhos,por pano d» noivo, o deputado federal Vcris-Mino dc Mello e Mine. Veríssimo de Mello, ò
por parte du noiva, o Dr. .loão Fruta e Mlle.Mariuette Frota Pessoa.
llECEFÇÔliS

O Sr. Dr. Firmo Pereira, engenheiro civil ccapitallsla, e sua ICxma. esposa, obrei» ama-nha, a no.ite, a sua elegante vivendu do Copa-«•abana para uma recepção eoininemorallvn
dn doía Uàtallcla de sun filha, Mlle. líddaPereira.
MANIFESTAÇÕES

Amigos, collegas c admiradores do coronelMello Sampaio reuniram-se honlem, a noite,em sua rcsiilcncia, para festejarem a sua pos-sc no cargo dc cominandante da li" brigada «Ia
Guarda Nacional. Por esse molivo »' home-nagcido teve sua casa repleto, o «pie «leu eu-sejo liara offcreccr-lbes uma soirce dnnsantc,«iuo correu muitíssimo animada. Como pro-va dc apreço e estima, um grupo de amigos
prcscnleoit-o com as dragonns, espada c espo-ras de ouro. Houve muitos brindes. O coro-
liei Mello Sampaio recebeu Jiiiiumcros tcle-
gramiuas e cartões dc felicitações.
BAILES

__ __ "5
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pRRISIEWs^
HOJB

Ultima exlvbicão da peça
cm quc se çsthbçlcccm contrastes dc psycliotogia profundamenteimpressionantes

0 flNNEL FATAL
cm quatro actos por OtÁFF 1'OKSS e EBBA THÒNSBN

AMANHÃ
mmmW^nWmmmmmmWmmrmmVmmmmmm-mmm-mm\mmmmmTVmmmlmmmm

n peiennc atulacia cin cincmatographia moderna,
ainda inattingida por todos os assombros que•^ ha produzido o erigèhliô dos fabricantes -^

O CIRCO DA MORTE

Toda nossa alfa sociedade affluin honlem
aos lindos salões do palaccle de residência do
casal Josó Carlos de Figueiredo, A rua Senador
Vergueiro, para cumprimentai-o pelo 25° nn-uíyershrlo de seu feliz consórcio. I-'cstejanilo
a «lula o Sr. José Carlos dc Figueiredo e oSra. Heloísa de Figueiredo offoreceram um
baile, quc se revestiu do maior brilhantismo,
pela concorrência dislinetn e seleeta «pie se
notava no palaccle Figueiredo, animada e
compartilhando das justas alegrias do dia,Muitos telegrammas c cartões dc felicitações
foram enviados ao casal aniiivcrsarianlc,
COXCEIITOS

ricalisa-sc amanliíí, no salão da Aisocia-
ção dos Empregados no Commercio, o con-cerlo dc despedida do violonista purugtiu.voBaríios, com o seguinte programina : Pri-mcira parte — 1 — Polonnise fahtnstique —
Arcas; 2(—¦ O arrolo, roniiince-capricbo —
Bãrrlós'; íl — Valsa de'concerto — Barriós;4 — Itoneló em lú menor — Aguado; 5 —
Mimietlo — Uarrios; (i — Allegro bvpico —
Costc. Segunda parle — 1 — Nocturno, op. 9iv. -' — Cbopin; '2 — Capricho árabe — Tiir-rega; 3 — Murcha heróica — Giúlianí; 4 —
*'') GíivoHe --TÍtaibalfca,. c b) Tango n. 2 —
B«rnos;;Ô.-— Meditação — Tolsa; U — Jola
Arngemcsa— Bnrrios.¦riAJÁxTÊs 

;...!, ;::':
¦ Para o_ Amazonas partiu boje. a bordo do".Maranhão , o "Di*. Alcântara Bacellar, (pieleve o seu cmbnnpie muilo concorrido. Com-

pareceram representantes do mundo official,
políticos o amigos dc S. S.
MISSAS '

•Na egreja dc São Francisco dc Paula foiresada hoje, ás í) c meia horas, a missa dcsétimo dia por alma do saudoso maestro Arau-
jo Viiijma. Ao piedoso acto compareceramniuitos amigos e collegas do extineto compo-suor patrício.
—*-. *•***<•*•»¦ -:,

Grande liqui-
(liii.ãii. Preços

. iiiconccbiveisi
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Jockey da
Morte

Dansaih
na pan-
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oitenta
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nas !

Dous mil e
um quadros!

LIASA* 1',\.\.->;V< UAÓ l.o ......
BONIFACE, o heróico Kinpezéi, do ra.no dos

ourangotangos, da Australia,trará o publico ern con-
stantes sobresaltos pela vida da creança que é ar-
rebatada a uma altura de cento e vinte metros !

AiMcuratii-ãL m

PAbACETE
Aluga-se, por preço razoável, até 10 dc

abril próximo, a oplimn casa ela rua das
Laranjeiras n. 525. Trata-se no largo da
I.apa n, C pliarmaein, ao meio dia.

» "<d*&>»—*»»>-—¦-¦¦*- ¦¦ - —

Dr. Meira de Vascòiiceílos — cCVI'if''^
Das 2 ás 1 1,2 - Tel. C.220o

«A cura da gaguoira»
O Dr: Augusto Linhares, chefe da clinica«lc ouvidos, nariz e garganta ela Poiielinica

Geral do Itio de* Janeiro, acaba dc publicar;em cuidado folheto, a segunda edição dc seubello Irabalho "A cura da gagueira" (novosnllestados), commuhicnção lida pcraíilc aAcodciiíia Nacional de Medicina, cm sessão«lc 18 de maio iilümo.

silas de
ile Selcinbio, 205.'

liai
-^•i»-

Notas ¦ rollglos

matadouro fiigorifico de
Bemfica

"fUIZ DE FORA, 8 (Serviço especial da ANOITK) — Continuam as obras de constru-
cção do matadouro-frigorifico dc Bcmfica, ocpial será inaugurado brevemente.

« •**•** *- —K,

D.i*. Ed-n-arAliranlcsTíSdosen
pelo Ptieumolborax — Rua S. José 106horas. ás 'i

Um advogado suspenso pelaCorte de Appellação -
»-—

Por sonegai* uns autos
A' requisição do Dr. Lycurgo Cruz o pre-sidcnle da Corto de Appcllação '•' 

siispéndbnbontem o Dr. Ulysscs Casado Lima Júniorelas funeções dc advogado nos auditórios des-Ia capital, visto este profissional estar seme-
gando os aulos de aeção executiva cm (piesão parles José de Almeida Cardoso e Joa-«luim Antônio dc Castro.

€IME PAI-A

Quanto pode o coraç

Amanhã :

io de uma mulher
Uma fita que faz vibrar todos os co-

rações bem formados. A lagrima só não
acudirá aos olhos de quem não tiver
coração !

Renée Sylvaire,
na parte protagonista, mostra-nos o poderde reflexão do seu temperamento, quandoapplicado á interpretação das mais nobres
virtudes que exaltam a alma da mu-
lhér.

Quatro actos — Edição EclaSr

Só a^o Ciixo Falais

irmandade dc N. S. da Gloria do Outelro
A administração desta irmandade, cujo

mandato terminou cm 30 de setembro, ad-
quiriti 00 apólices municipaes, nominativas,
cinprcf-liino dc 1900, juros C o'o, do valor
nominal de 2006, cada uma, para augmenlo
do seu patrimônio, sendo 30 com o saldo
do anno comprómissal cie 1914-1915 e 30
com o de* 1915-1910. A posse da nova ndmi-
mstração realisar-se-á no dia 3 dc dezembro
do corrente anno,

i irirt1»» ¦ ,
03 DYSPEPTICOS DEVEM SE ABSTER DEUSAR DROGAS E MEDICAMENTOS'Tomando apenas um pouco de magnesia

Algumas pessoas involuntariamente fe-cham os olhos ao iperlgo c talvez por instin-cio, costume ou habito, os dyspeplicos tomam
drogas, alimentos, digestivos arlificiaes, etc.

Mas, fechando os olhos não evitam o'peri-
go, certos de cpie essas drogas e medicamen-
tos não têm o poder de destruir a acidéz eloestômago, que 6 a causa de muitas fôrmas de
indi gestões c dyspcpsiás,•Elles podem dar allivio temporário, mas an»
gmentando-sc-lbcs ns doses cada vez mais, aomesmo tempo cpie a acidez permanece peri-
gòsa.

Os medico;**, conhecedores desses incònyc-
iiicntes, aconselham agora aos cpie soffrem
ele indigestões c outras perturbações do esto-
mago : "pedirem ao seu pbarmaecutico um
pouco de magnesia "bisurada" pura e tomar
ela mesma meia colheriuha dissolvida num
pouco d'agua, immcdialamcnte depois dc cada
refeição"."Essa dose basta para neulralisar irj.staht.i-
ncamente o ácido e parar a fermentação dos
alimentos, c desse modo podem-se ingerir abun-
dantes refeições sem recear inconveniente ai-
gum posterior ás mesmas."

Deve-se adquirir a magnesia "bisurada"
acondicionada mim frasco azul, pois assim cila
se conserva por um periodo de tempo iiidc-
fin ido.

¦» -mm*

Sobre a noticia quc demos anlc-lionlem
com esse tinlo, recebemos as seguintes li-
nhas :"A' redacção da A NOITE — Tendo esse
brilhante vespertino estampado hontem aconclusão de um inquérito, instaurado na
3a delegacia auxiliar contra tres falcatriiel-
ros, um dos quaes ele nome egual ao meu,muilo grato me seria si a mesma columna
onde se inseriu tal noticia consignasse quesemelhante transgressão do Código Penal nãose entende com o abaixo assignado, calhe-draiieo do Gymnasio dc Campinas e docente
da Escola Normal do Districto Federal. —
Btisilio de Magalhães. Rua Vicente de Souza
(Bamblhh), 14." •ém*
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AS N0TA8ILIDADES DO
CINEMA

í-j/ A drogaria Granado & Filhos leve umaboa idéa mandando imprimir cartões pos-taes com as notabilidadcs mundiàes do ei-•oema. A collecção «i grande, c interessante,bem impressa, como observámos ria que li-veram a genfiiij-ía *4e ao# «nvior aauellesnegocianteé.

A Maçonaria de Nicthetoy
presta homenagens ao

Dr. Carvalho e Mello
Segundo as instrucções da pragmática ma-

ÇOhica c attendendo aos serviços prestadospelo Dr. Luiz dc Carvalho e Mello, as lojasde Niclheroy realisam hoje, ás 20 horas, umasessão fúnebre.
O templo da rua dn Conceição 131, moderno,foi preparado de modo a commemora.r a mor-le daquelle .seu membro, que alem.dos hene-

ficios que íiroporcionava aos seus irmãos,lambem acolhia os profanos com carinho.
As homenagens são as determinada» ao ri-lo moderno das lajes SBafonica*».

Comíiiissarios de poisei;
Para tratar dos interesses da classe dc

commissnrios de policia, rciuic-se hoje .'
20 horas, na sede elo 5o districto a con
missão incumbida de agir junto dos poiires competentes.

¦ «ns»»-

Doccnle da Faculdade c da Academia de M
dicina. Cuidados espeeiaes á pelle. Tratamen
da lepra, syphilis e moléstias vencreas.

Consultório: — Av. Gomes Freire. 0!) d8'i èã 4. Telephone: 3202, Central.
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m PASSIVOCllpllíl! ,,Gorrcsiiondcnlog 110 oxlorior- ,,,..., ,,,',,t:mi'i'.'.|ii.ii(li'iiii>s no Interior ., ,
Çrodóres por valores depositados o cm cmicíloContas dlvor.ia» 
Contas correntes A ordem ,, ,,-,
Çontiis correntes n prnso. cjuviso prévio o letras a prcmioLetras n panarilulri/. o fllíncs ."
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Ulrnecrtcii publicas, suli a flrtciill-«lie/Io do tfovorno federal, ili 2 l!2 onos MiWimlos ili a Jiorni; A WmVisconde «io Ituboraliy u, 15

\manh3 Amanha
3-11- 20*
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Itio de Janeiro, 0 de novembro do 1910.O gerente, A. (luciles,

-- O contador, A, Cuiilin, •—
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Capilal
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caitciomiilnü, ele,..
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Penhores de einprcsii-

inos, (le contas cau-
cioiiuilns, etc  ,

\ nlorcs depositados ..
Caixa, cm moeda cor-
remo

5,031:2055301)

10 833:M7$00fl
351:O37süQ0

7.373:l7O$<i80
83.03Ü:5GQ$75(i

IO.0ã8;5õ0g770
I3i.03i::iÍ5S3Kü
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3.000.000
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3,000.000

outubro Io 19.16
PASSIVO

Capilal declarado dn
caixa lilial

Deposito a praso fixo
e .0111 aviso., ....

Coutas correntes e-om
c sem juros

Diversas contas
Tilulos cm caução o
deposito ,.

Letras n pngur
Caixa matriz, liliacs o
agencias

Por 13000, cm meios
Sabbado, 11 «Jo con ente

A's 3 horas da tardo
310— 22*

5O:0O0$00O
Tor 8*000, cm décimos

Os pedidos de bilhetes do Inte-
rlor devem ser iicouipanlindoN domais 000 reis pnra o porto do Cor-relo o dirigidos aos intentes «ternos
.Nnziirclli & C, rua ilo Ouvidorn. ül, caixa n. 817. Tolctf. LUS-
VfcL e nu cnsii F. Guimarães, Ito-sano, ii, esquina do beco das Cnn-ccllns. caixa do Correio u, 1.273

ÍVT
Excellentis<ima Senhora!!!

hi ,.!f,,U,i,W ¦"¦0«f|-«M»Oü 11)0 UllMIMUlK

?Si®ffi?' wo«blil*m ha poucosil In». Tomou iiiiiHUHcolha In-llllllll(l(M ullilllOH MIOlIOlOKparltiloiittoH, o convlilu-«íamos V. lix. u vlMiiar-
no» o Inapocoiomir a

IIOSSJI VK|tOM|i,'<AO

üngerfe de 3$ até.
Seda de 20$ até.

* t 60$
60$

N. 57007. . 89000
Blusa dc niul-inol com
goll.t e jiibot iiKxIei no,
cercados dc bordado o
ponto à joiir.

SOLICITAMOS A
HONRA DE UMA
S VISITA ==

llExternalo Maurell ia Silva

TEL s NORTE 1855
^effegfe

N. .17000. , 08.100
Blusa dc iiiol-niol ciifot-tada com pregas c íi jotirPclcrlno c pequena

golla bordada

187, OUVIDOR, 189 - RioCAIXA>P0STAL 1286

ii viiaiio i:u jinmí
^***** ¦-' -...¦-.»¦¦ 11 1 mg* m

Cursos de Preparatórios e Curso
Intermediário e Primário

Diurno o Noctwno
CORPO DOCENTE

Dr, Aglibcrtò Xavier, Dr. Antônio Leite, Dr. Pedro doComo, Dr. Paninhos da Silva c Dr. Mendes dc Águinr, <Lredro II; Dr, linncs dc Souza, da Escola Polyícchnlcn: DrAntônio F. dc Abreu, Delegado Geral no Brasil tia AssociaçãoPolytcchnica hanceza; Dr. Paulo Diamantino Lopes, çngc«nheiro civil; Dr. Joilo da Veiga, Ruy dc VascohcellÒ3 Reis |Americano dc Brasil c Alberto Moorc. Ü secretario: Dr, A.'Americano do Brasil. A proprietária, Analia Manai! da Silva'Rua Sete de Setembro, 170. Tel. 2025 Central. '

I.000:000$000

l.51C:0ii>$030

I5..i.lli505$200
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01.000:013$330
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CVItll, LVXCII, contador.
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¦550jl00$l00
lH2.03á:32iS38U
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flOKEOPÁTIÍA
—Adolpho Vasconcellos—

RUA DA QUITANDA 27

-»

-0

Leitura Portugueza

novembro do 1910. —
ignadu] II. l>. IVtlGALL, áuli

Pelo Lòndòn uml
reróiíté; (assigiia.loi

ÍÊXTÊfliNATO BOAVENTÜRAI
¦itt
!#lí

I

i^scioi*, Dr. Oswaldo Boaventura
Cuisos de preparatórios e cursos primário

;-:" ¦¦ e intermediário
Sgg AUL.aS niUHXAS KXOCTfHXAS £S*

, Corpo Docente - Dr. João Ribeiro, Gasi tao Ruch, Oliveira Menezes, Álvaro Espinheira, Ar
1 thuf Thiré e f^ende3 de Aguiar, do Pedro li—Dr.Mfguel Tenorío de Albuquerque, ex-lento da EscciaMllitar-Professor Brant Horta, da Escola Normal¦•Protes3ar Guido WEonforte-Drs. J. Mastranaioli eOtwaldo Boaventura.
22. RUA DA ASSEMBLÉA, 22

RIO DE JANEIRO

Aprcndo-so a ler cm ,10 líçffos (dcmcln hora) pela nilo niáravillídía do
b'1'limlo puoln Ijrico João do ÜCU3.Voiitndo o moiiioiiu, o todos nprondcniem :)0 llçícs, lionions, senhoras c cn;-iincas. Expllcadõrcs s Santos Draga e Vio-leia Draga,

S. J0SE' ò-?, t- and.ir

PETISQUEIRAS V PORTUGUEZA
Fllíaj da casa Ilarrocai. Tel. 3072 Norte.

105, rua do Rosário, 105
(ENTnE OUITANOA E AVENIDA)

CASA MA:III/. Iel.i|ili. I-J5.'. Xoile
tSl.RUA DO HOSPÍCIO 181

(canto da rua da Concoi«;ú.i)
AMANHA AO ALMOÇOs

Saliida dc frios.
|-Vij(iii(la cm canoa.
Lingua do Rio Grande com

batatas.
AO JANTA 11:

Purê :í Ia conde. Caça ao
salmin. Bhcnlháò assado. Per-
na de porco com farofa. Pci-
xadas c bacalhoadas. Queijos
da serra da Estrella, castanhas
assadas c cozidas.

Todos os dias ostras fies-
eas mexilhões e cacas.

Vinhos superiores. Chopp
da Manseatica.

Manoel Fernandes Barrocas

I.l.niidos o comestíveis Onos.GrandBareRotisserie
Progresse

II, Largo de S. Francisco dc Paula, II
TISLEPIIONB 3.SI.J..N0HTU

dosé iMigiiciz Oomingtics
0 mais eonloi lavei salão.
Cozinha prtm rosa
A's 22 horas: scmVo especial do ceia«.acompanhado do uma especial canja.
SerVlçÓ rápido pelo I10SS0 r.i|;ão mo.lc-l.i, novidade, con'orto, fiiiicciomuido avislados nojjoscstlmávols freguezes.Menu:

Amanhã ao almoço i
Salada .le annlioYls.
Colossal badejo assa.lo.
Puchoro il Ia ospanhol».
Cariirúá baliluna.

Ao juntar:
PonS recliimlo aos inarbncs.
Perna de vitella i amcrlcaiií.
frango ao crapuililio.
Deliciosa garralcini.

Comprasse
Ouro, prata, brilhantes c

antigüidade cm jóias ; pqga-se
bem na avenida Rio Branco,
137. Junto ao Odeon — Joa-lhèriã,

ITEWIIÍ
O maior o mais Impoitnnto dourasli, Occupnnilo a incllior si-

tunção da
Avenida Rio Branco

Servido por elevadores electricos.1'iuqiiencla annual do 20.000 clien-
iolooo l''-a coau>leta' a ,wl'lil" áo

End. Teleg. - AVENIDA
RIO ÜE JANEIRO

A Syphilis vencida por pouco di-
nheiro polo novo piuJuctofrancez

MANCEOL
Solução estável, cslcrilisanto o
iiijectavcl do Xçosalvnrsan; oxpe-
ilineiilada com suecesso nos lios-
pitiies S. I.uuK Beaujon,o oulros

de Paris e Buenos Aiies

I 
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DINHEIRO

TelFs Bier
A cerveja preferida pelas Se*
"horas (leve e saudável^.

Introduzida no Brasil desde
1865. Premiada ua Exposição
Universal de Peris cm 1889
com .MEDALHA DE OURO.

Rua Rlachnolo 92
antiga Cervejaria Logos
TELEPHONE 2361

INGE3TA
Ka».'flu

I
Pílulas e Xarope

1 Pi
Lr-,,1, *^4^^ de g>ARTg 1
l mT-*m 9**. y<Z2f Assignatura e Etiqueta JM B9

I ^ \w**lJ*f**¥-**^.(^^ verde. léÊWYÍm
im mm*1i£j^.\:mffl9^*m*^mÁH^J*lliH*M-v£H*3lÂAm^áÍ*w9SK3SM

Uma uníeii iipphciição do
FIIAC0I. (P0') basla purafnzer ilcsappiirecer 1N.S-
tam'am-:.s.\ii;.\tu i-: pon
CO.MPI.liTO lodo e qual-
quer suor (elido do corpo

... (pes, iixillns, elo.) A' ven- — —~-*zm'*w
?h-o r, :""tt-iaA ^"0.'VA rua it.jclriij,, Silva „! 30, e em todas as df»"a-iMi.opeiliin.iu-ia^—aixa ájuuQ, polo Oji-imío 2WUU. -Amostras gratuitas.

fnl
I^TSirêF
I

CASA UR1CH
4í, Rua Sete de Setembro, 41

Tem sempre salames, mòrladellas, lin-
guas deliimudiis c todos os-frios d.' Par-Ijacena e Petropolis, das melhores qua-lidados. i

Saborosos alinoços, janlares e eeiasfeilas pela cozinheira viennense. Todasas ten.-iis, quintas e sabbuilós, o celi-brèsStrudel do.muçãsí, especialidade viennenso. Chopp da Brahma a 300reis.

Compra-se
qualquer quanlidade do jóias velhas

com ou sem pedras, dc qualquer valor c
cautelas do «Monte de Soecorro»; paga-sobem, na riia Gonçalves Dias n. 37.

Joalheria Valentim
Tclephonc .001 Central. .

Cmprcsin-so sobre loias,roupas, fazendas, motacs,
pianos, moveis c (udomie represente valor

Rua Luiz de Camões n, 60 I
~ TELlSPlÍQKls^072 NOKTE
(Aberto das 7 lioras damanhã ás 7 da noite)

J. MBÜRAL & C.

CAFÉ' SANTA RITA

n

FARINHA LACTE/\ PARA CRIJAN-
ÇAS.CONVALBSCBNTBS DEBILITA.

DOS-AMAS DELEITE

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
DIRECÇÃO DO INSPECTOR ESCOLAR

Francisco Furtado Mendes Vianna c da professora D. Ra-
„ ehel dc MouraI rolessorc: Os d.rcctoiçs c !)í). Adelia Manano dc Oli-veira c Lui/a du Azambiija V. Ferreira.

30' RUA GONÇALVES DIAS, 30

luado Acio n, Sl.TclépIi'
0 rua Marechal Floiiano,
1.218 Norte.

140-1 Xorlo
Telephone

I MAJESTIC
Charutos íinissimos feitos a
m;ío com superiores tabacos
dc Java, Havana e Bahia.
Deposito: Rua Rodrigo Silva

n. 42—1° andar

ALTA NOVIDADE
Ji.M

Folhinhas e Blocks
para -\ 9i 7

Papelaria Queirós.
QUITANDA N. 60

STOR..S
! Collocados no logar por
L|$ooo. Só na Casa Espe-
rança. Haddock Lobo 10.
Telephone Villa 1.501.

CAPAS
Para mobílias, 9 peças

por 58.11000. Só na Caía
Esperança. Haddock Lobo
n. 10.—Tel. Villa 1.501.

l«EaES5.ifi4ii wrirrnCLUB PARISIENSE"
Socieuaae Rio Grandense

de sorteios
(FUNDADA EM 191 il)

Números sorteados em 7 dc novembro
2167 A 2366

-V disposição do publico acham-se as listas especificadas
Fg^no Rio de Janeiro: Rua da Quitanda 107, V

Edmundo Urich.ex-socio daCasa Assemblõa

DELICIOSA BEBIDA

OAS
Silo expellidas com o

DH«III PERESTRELLO

^W**9 • l/^,

A' ULTIMA HORA
Figurinos, revistas mundiaes

e livros diversos; acham-se sem-
pre á venda na avenida Rio
Branco n. 137. Tel. Central
1.2S8 — SORIA & BOFFONI,
junto ao Cinema Odeon.

Não precisa de reclame
LAMBARY

Água mineral natural
DEPOSITO GlillAL

Rua Tiicopiiilo Oüoni n. 34
Tcleplione Norte .155

CHAPÉOS
Últimos modelos cm velludo.

r-allia eseda a 12.>, i5?i, 2o3> e^5?»; tingem-sc. relormam-se
polbas. a fo, 3$ e 5»"i á rua«ia Carioca n. 10; ácceitam-se
aluninos.

Conservo sua? roupas
LIMPAS

BENZINA TITUS
Sem rival para tirar as manchasdos vestido;, tapeies, sedas, luva.--,etc. \ende-se em todas as phàr-macias 1$000 o vidro.

Espumante, refrigerante; sem
álcool

crean-pgradavol 
ao paladar, nio irrila os intestinos, não tem dieta nem priva a

Kv:RMirüGOPEItESTnELLo!nLat,reolsbèíru5o 6 de efleito =eKuro ,-uUoWpara as creançás como para os adultos Vidro 'isimn tíomT-n, .- 8- •
vidro por 'ISOOO^is vidro? j* i&C^t^^^^^ m

Rua Urufliiayana, 66-PeresírelIo & Filho

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião denlis-ta pela taculdndo de Medicina do Itiodo Janeiro, com longa pratica. Traba-Ijios garantidos; Consultas diariamente.Consultório, rua da Quitanda n. -18.

Pneumosine...
Cura radical das tosses mais rebel-
des, uronçhitcs, catarrhos, astliina,
o ao mesmo tempo tônico paia oestômago e ligado pelos seus eom-

nostos vcBctaci
A' venda na drogaria Dns los & Ga-
brio), Selo do Setembro 90, nas boas
pllarmaeias e no deposito geral:Carlos Cruz & C. — Ilua Sete de Se-

lembro 81

Hão se liimam S
Com os preparados para a

pelle. Usem só a PliltOUNA ESMaL-TE, unico quo adquire c conserva
a (jolloza ela cutis. Approvado peloInstituto de llelleza de Paris e pre-miailo pola Exposição de Jlilano. Pre-
ço 3$000.
Encontra-so á venda cm todas as

lieifuinai-iiis nqui o em S. Paulo.

BETEILLE & COMP.
Agentes

Caixa do Correio 1007

A N0TRE=DAIV1E DE PARIS

Malas

adquirida ou licrcililaria em todas asmanileslaçGeõ. lllieuniatismo, Eczc-ma/, Ulceras, Tumores; Dores miucu-lares e ósseas, Dores de cabeça no-dumas, etc. e todas doença? rosül-tantos do impurezas do «aii"-U''
„ curam-so inlallivolmenlo con? oInico que com um su Irasco faz dcsappareccr qualquer nidniíeslaçãocomer apus as releiçocs. Em todas as pharmacias

. Uma I

ÜSelloís!!
Vendem-se 200.000 do Bra-

Proposta por carta a R.
Motta

si

I Soledade, 136, Bahia. |

S-
LOTERIA

DE

PÂOLO

Curso de flauta
Agenop Bens, primeiro

prêmio do Instituto Nacional
de Musica, professor de flauta
e solfejo.
RUA DA CARIOCA, 48

A^ Mala Cliineza, á rua do I.avnulio
11. 01, 6 n casa quo mais barato vende,vislo o grando sorlinieiilo quo tem; chama
a attenção dos Senhores viajantes.

Cofres AI. W. Ame-
ricaiios

Marca registrada 11. 11,317. Reconlie-«idos como os mel o:es e que maior se-
gurança olleiccem contra fogo e roubo.Grande astock* cem grandes iibatimuito*.
Unico depositário: -lü-i, Ilua Cainciino,IO4.

Ha também cofres usados, de oulrosfabricantes, nacionaes e estrangeiros, pormelado do seu valor. — Tclephonc Sor-te 701.

Curso de preparatórios
Mensalidade  25*000

Professores do Pedro II-, obteve nos exa-1110.1 do anno passado 121 nppròvações.Acnluini dos seus alumnos foi reprovadoRua Sete do Setembro n 101, 1- and r.
iim«»».—..— -u^rmmimmr

lllicumatisriio.sypliilís e impurezas
D0 SANCÜE-Cura segura e efilc.v
pcloafamado Itob de SummaSalsadõ
de Alfredo de Carva.liò—Milhares dealtestados—.V venda nas boas phâr-macias o drogarias do Itio c dos Es-tados.—Deposito: Alfredo do Carvalho4.C.- Primeiro Je Marro n. Io

salaos em to£as as
a preços sem pa-sce-

Oiüclsía de cosfiara e tailieur
pour iames

ESCOLA NORMAL

m****m*********^am**m*m*****m***m*mmm

Moveis e tapeçarias- RUA S. JOSÉ' -
Teleph, 5.324 C.

O Curso Normcil de Preparatórios, o dc maioriiequencia e o dc mais notável corpo docente da capilal, coma costumada seriedade, inicia actualmenie o CUESO ES-PECIAL PARA A E. MORMAL, a menllkSefl-
SêíSS 

" 
f Ci,!'S° ÍG tilStmcr:l dircclora c c°™plctamen c

• £LSÈP£ TUrS? de "npafs> ~ »™0««yana 39.í' «sndap. — Informações de 14 ás 19. •

^Teolclo^ moderno»!!!
«A» Americana» recebeu uma collecção bcllissima! Filós, rendas finas, fitas «pico'-todas as larguras ditas avavets, bordados finos, meias fio de Hscossia para creancas'gazes, cambraias lisas e bordadas, voile cores lisas, a 2$500,3.^00 e 3$5ob! Grandessaldos de vestidos para senhoias e creançás!

Mme. Amaral
Com mu nica as suas fréguezas e cli-entes 'íue reabriu o tou alelier de co-tu-ras á rua Sete dc .Setembro n. 101, loja.Confecciona veslidos de linho de.-ileoüSCOO, filé, laffetiis etc, desde tOOSOOü.re.epiiòho Ô.SOi Central

TOSRE
O Xarope Peitoral

Angico Composto cura
radicalmente qualquertosse, antiga ou recente.
Vende-se em todas aa !
pharrnacias e drogarias

lis k [ini nio
para canalisaçãc do águas

MELLON, aiÒRELtÜl & OOirp
Praia do Caju n. OS. - Telep. Villa 199•abnea ,1o vigas ocas de cimento ar-m Io, vergas, lageolas para divisões,m.ns leves e econômicas de que mial-quer outro artigo similar. '
cera ^"insd^S "li>ss,,;il3 e I103les l'am

-PS.®it«^ig!iS fe)S>gSigr>t«(S;^|iSj €Í!í*®iSi

60 URUGUAYANA 60

inANTAIÍCTICA

CbUB DOS POLITIGOS
0 mais confortável c elegante

Darantlaa pelo governo
estado

aa

corrente

ALEGniA-LüXO-BELLEZA

: 'j|Sexta-lei'ra, 
io do

Por i$8oo

HOJE HOJE
GRANDIOSO suecesso da « (r. upc .» deartistas sob a direcção do popular cuba-reticr JUL10 MORAES (unico no GlSiNKBO)Suecesso croscenle de A.N.NTTA DOS-CIIUTTI.
FERNANDA BRIAND, lyrica franceza.0I.GA nilANDIM, estrella italiana.LA IBÉRIA, rainha do bailo hcspanholI.A FI.0I1Y, ilalo-frahceza.
ÀMilTA BOSCIIETTI.excenirlca italiana.

Tdeatro Carlos Oomes

Recebem-se pedidose eucomineiidas des-
tas aíamadas cervejas
uo Deposito á rua Ria-
cliuelo n. 92, (Biuprcsa de Águas Gazosas);
entregas ao domici-
Ho. Tâle»Iio£90 2361 €

Companhia do Éden- Theatro do Lis-boa-Empresa Teixeira Marques-
Gireiicia.de A. Gorjão

| THEATBOBIECmo THEATRO REPUBUC4, rr^S^^?155^^5
Empresa OLIVEIRA & C. | ^ .- —-^IffL 8

Pintura ds caueltos - m-w wMMwitwe 
OLIVEI-HA tinge cabeUos pariieularmeiile, só asenhoras, com ilcniié. Actualineiite tfa-ranlc a maior perfeição nn seu trabalho.Diiraçao quatro mezes. Complclamènlúinoliensivo. Preparados recebidos da Euro-pa pelos iillimos vanores

TeSioneSá^"' ^^

btTnzoin }¦ Para o cmbellezaiiiento do rostodas mãos; rolrcsca
n pello irritada peln navalha
Vidro 4Sooo. Polo Correio

SSooo
Perfumaria Orlando Rangel]

Vendem-se
ni

i

Estes artistas são contratados exelu*ivnmente pela empresa A. PARISI i C. 
~

HOJE
Duas sessões—A's / j

da noilo
Formidável e ostrondosissinio

A popularissimn revista cm
actose nove quadros

HOJE
e 93/i •

c;.;ito
do'is

Bilhetes á venda
! casas lotericas.

em todai: Orchestra do Iziganos
do colsssal PlCK.MANN.

sob t regeu.i;

Esta somana—Estréa dé i;ovm ertisUs.¦urgresft I

Companhia ALEXANDRE AZEVEDO« Tournée s Cremilda d'Olivcira
HOJE:

0 panei dc »17 > por CARLOS LEAL.O papel de nüh pur .JOÃO §1LYA.Toma.parto Ioda a companhia
Sceiiai ios deslunibranlissimos

Dua? estoiiteantes apolheosesVIVAM OS ALUADOS 1-0 ES10-
IjH. lüTIJRO 1

Apezar do grando suecôsso alcnn-
cado, esta peça .se retirará dc scenabrevemente.

Lhtimos espectaculos do-« 0 .11«.
Dentro do poucos dias—GRANDE BSENSACjONAL SURPRESA 1

IZHQJE
Quarla-fcira, 8-A's 7 3/-i - Duas ses-soes — c 9 3/1

A noiavoí peca em Ires aclo.", de IIEXR YBRIEÜX, traducção de El). VICTUIUKOo maior êxito da Comédio Française em

SIMONE
Simone, CREMILDA DU OLIVEIRA

Grande companhia italiana dc operetas
CARAAIBA-SCOGNAMIGLIO

Director artístico, Cav. ENRICO VALLE—Direcção musical dó maestro RELI.EZZA.
1-IOJG-A's 83I4-H0JE

RECITA EXTRAORDINÁRIA
ope-

companhia ílaliana dcrelas ETT0RE VITALE
jpe-

Moveis da Marcenaria Brasileira.« Mise-eu-scèno d do aclor AlexandreAzevedo.

Segunda-feira, 13—Festa artística dcAlexandre Azevedo-EVA, de João do Rio.

imuM, áe 1 3/i e 8 8/4-eiMONB.

Primeira rcpreseiili ção da popularrela de LEO FALL

P HfiEZA D3S DOLLARS
Gn \t i . .-líl '; .^':'ly' FALTOUüiia.M , Jelin Conder, CONSALVO.

onerèh 
lK'; 1lli1nlíl-''cira - A novíssima

firnnlin 'la Uc5lli"il-'''«"lc montagem.
DA RECLAJÍBSSI? da C0l"1),1"1"'a-° 11EI

Billielcs desde jà á venda das 10 ás

CVCLO TIIEATRAL BRASILEIRO
ÍIOJE^S^^HOJE

Quarta-feira; 8 de iiüvembro—
A's ij 3rí da noite

_ Primeira represenfação da lindiVi.siran o popular opereta em tres acto»de Audran "'

A BONECA

jóias n preços baratissiihõs
run Gonçalves Díiia 37

líeÉín
Tcleplione u. ?!)•! — Central

^^WiaBIgBaagMwmet-tinema-TheatroS^Jogé í Cabnrct Restaurant do
pljiipresa Pasclipal Scgreto

Coinpaníiia nacional,.-fuiiUndíi em
julho du l!)ll-Direcção sceuica dcaclor Eduardo Vieira—Maestro diroctoida orchestra, Joíó Nunes.

I

S do novembro do 1010
Nas 1= e 2» sessões—A's 7 c 8 3/4

revista de costumes portuguezes

A elegante boiibonuière da rua Chile, 3J
Hoje, ás 0 hora-., colossal suecesso.do pragrammii de artistas sob a diieeeãà

l^^r,^^1^^1'11'0"^117'11^'''111*''!^.in.M-..t\l.M, cômico moilcrno. o insit
querido da éliie carioca.

o rica mon-
palcos bra-

A mais deslumbrante
tngem alé liijc vista em"ílciros.

Alessin Ilario, MAMA DF. MARIALnnciolleilo (Novizio), ÍTALO BER-UM ; ,M(i.l. Ikrio, Angelina Dubilc;uaroiio Clianterelle. Pompoo Pompei:Padro Massimino, Ricardo Ilosari'Condo Laremois. Eduardo Tornar-'Mosi re Ilario, Alfredo De torre : FreiBnllhazar, Giusepne Maltiolí; ümcriado; S. Pressipluo.

Xa 3n s essão - A's 10 1GHÜÀ?
Revista de costumes nacionaes

.Os espectaculos começam pela cxhibi-'.ao dc lllms cinematogiiiphiõos.

dAIS0LTÍ"DAKSA"D^Í''E1-110 ° À' nE"

Programma :
M. CLARETTE, cantora lyrica.LA IIELLA SILIA.na, csli-ella ilaliánn(.. e M. MINERVINI, no novo rcpcrlocioVISCONDE ABELARDO.
LA CARMELITA, bailarina ILA GI0C0.NDA, cantora itiilIRMÃ MORA, cnnçi nclisia.RAUL, fadista poitugiiez.
Variado corpo dc bãíicT

spaniiíila.
argcniiiia.

Em en£sie}£-DA CA' O PR'.

ARTE, MUSICA, IT.OREij
Orchestra do feiganos, nnb a ilVrecclítí«lo proiessor brasileiro ERNESTO NERY
Iodos no Meziirt. üílnguciu falto;


